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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması li

zun bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası 

Ata türkün Reisliğinde 
Üç Saat Süren Bir 
T.oplantı Yapıldı 

Dün saat 16,30 da, "Sa
varona,, yatında, Reisicüm
hur Atatürkün reisliğinde 3 
saat süren bir Vekiller He
yeti toplantısı yapılmıttır. 
Sıhhat ve Ziraat Vekilleri ev

velki akşam, Adliye Hariciye, 
Nafıa ve Gümrük Vekilleri de 
dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelmişler, burada bulunan Da
hiliye, Maliye ve İktısat Vekil
leri ile birlikte bu toplantıya iş
tirak etmişlerdir. Maarif Vekili 
Saffet Arıkan. Doğuda tetkik se--

yahati yaptığı için içtimada bu
lunamamıştır. 

Şehrimizde toplanan Ve
killer, dün saat 11,30 da Sa
raya giderek Ba,vekile mü
laki olmu,lar ve bir müddet 
görüttükten sonra Savarona 
yatına geçerek Reisicümhu
ra tazimlerini arzetmifler
dir. Atatürkün huzurlarile 
yapılan Vekiller Heyeti top
lantısı, 19,30 a kadar devam 
ebnittir. 

Antakyaya giren Türk kıtaahnın kar,Uanıftna ait canlı bir intıba. (TAN toto - muhabirinden 
Jün gelen Jiğer re.imler yedinci ıaylamızJculır) 

Fener Alayı Yapıldı 

Ordu Şerefine 
~lyel-0+ Vorildi 

Halk, En Büyük Bayramı Kutlamak için, Sokaklarda 
Gece Yarılarına Kadar Tezahürat Yaptı 

Başvekil, Bugün lzmitte 
Yeni Fabrikamızın 

Temelini Atacak --------
Çöllerden 
Kurtulmak 
'~i --...;o...--

Ahmet Emin YALMAN b Uaün Marmaranın bir kö
~ teciği olsun çöl halinden 
1"1 laca.k. 1zmitte deniz yanf
t • .L \'ar. lıtanbullu bütün ıpor 
-.utele · b" ._İt .. rı ıraraya gelecekler, lz-
~I korfezini birkaç aaat için 

andıracaklar. 
llflhT liate 1 ıye Vekili Şükrü Kaya, Mec-
~ spor kanunu müzakere edilir -
' ı:ugiinku Türk sporculuğunun 
'lliıı blosunu çizmişti. Gözlerini de
taı.......erde, dağlarda, sahralarda dolaş-
~'1· her tarafta gördüğü boşluk
\tıı ~ların delalet ettiği acı haki
!b.._ ~rı hiç süslemeden ortaya koy -
~"tt:· Za~en bugünkü Türk rejimi
~ us~~Yeti, her tarafı gülistan 
~it de gornıekten , sakınmaktır. Bir 
l'otuz sahalarda umulmaz işler baprı
iele · Fakat bunlar, henüz sırası 
~rı rt:ıiyen, dünkü iptidai ve geri 
l>ell:ı:rasını muhafaza eden işleri 
&lcfat renkte görmemize, kendimizi 
oıa.rıtkltl.amıza sebep değildir. Aksine 
bir t evvelce gözlerimizin alıştığı 

tö~u:~nı boşluklar, gerilikler şimdi 
l'iYor u~~ batıyor, ruhumuza eza ve
ler · Çunkü elimizde yüksek ölçü -
iter "ahar. Çünkü bunların istisnasızca 

sa d t ~atıın a ahakkuk etmesine ve ha-
lı:llrul lZda tanı bir tecanüs ve ahenk 
lı:i.i ke~~ına ihtiyaç duyuyoruz. Çün 
hasreti ~rnize layık bir hale gelmek 

anınuza karışmıştır. 

N oksanlara böyle bir duygu ile 
•ıfatile b~a~ bir Türk vatanda§l 
~a b·Şu~:U Kayanın gözüne Mar
l'ihıuşu ll' çol gibi görünüyor. Bu gö
''dını n sebeplerini bir tek misalle 
""'- atıyor· 1 . Le··ıun göl.. · svıçrenin yalnız 
t~eler~ne deniz sporuna yarıyan 
tllş sahi;~ ~ekunu, Türkiyenin o ge
)elturı11- erındeki bütün teknelerin 

"''Un ·· ıtu,... uç tnislidir! 
el. ... ucük t 

a hlJt; eknelerile Okyanoslar -
'l'\ırıt d tnlyet kuran cesur ve atılgan 
cı.~ en1ıcu . . 

tılıcıe erının çocukları neden 
?i~derı : bu kadar U7.ak düşsünler? 
~llıu ,_, ~ •ahillerin sahibi olduğu • 
d.ılitrıiı~ u sahipliğin kıymetini bil-
ra.1 laYısız Ik il~. • l'nor . ye enlerin manza -
~ eı_ ... _orıerın ıriiPi•1ı·· .. d .. 

-~İll? e-'4 USU U ~ 

r Arkası: Sana te 

Muazzam Bir 

Dün Gece. 

Antakya, 9 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Türk askerine 
kavuşan Antakya, bugün de göz ya
şartan sevinç tezahürleri içinde çal .. 
kandı. Konsolosluk ve Halle Partisi 
binaları önünde biriken halle, "Yaşa 
Atatürk", "Var ol, Büyük Kurtarıcı,, 
avazeleri ile sonsuz heyecanını bir 
defa daha ortaya döktü. 

Bu akşam, Antakyada büyük bir 
fener alayı tertip edildi. Şehrin baş
lıca caddele~tiıde dolaşan alay, bin· 
lerce halkın iştirakiyle muazzam bir 
sel halinde bütün Antakyayı doldur· 
du. 

Vakit gece yarısını geçtiği halde 
kalabalık henüz kesafetini kaybet
memiş · bulunuyor. Şimdi başlıca 

meydanlarında toplanan neşeli grup 
lar, Hatayın en büyük bayramını 

milli oyunlar oyniyarak, çalgılar ça 
larak kutlamıya devam ediyorlar. 

Dün geceki ziya/et 

Antakya, 9 (Hususi surette giden 
arkadaşımız bildiriyor) - Halk paı 
tisi başkanı Abdülgani Türkmen, 

bu akşam Fransız klübünde ordu şe 
refine büyük bir ziyafet vermiştir 
Ziyafette, Albay Şükrü Kanatlı, AJ 
bay Kole ve Türk ve Fransız ordu 

Antakyaya illı giren 
Türlı Kumandanı 

Fatihte Bir Aşk Faciası. Oldu 

Bir Genç, Sevgilisini Ve 
Anasını Ağır Yaraladı 
Dün saat 15 te Fatihte Gelenbevi 

orta mektebi Qııünde, bir aşlt faciası 
oldu, Müftü hamamında Handan so
kağında 14 numaralı evde oturan 
mütekait Necibin oğlu ve Cibali tü
tün fabrikasında amele 21 yaşında 
Hikmet, nişanlısı 17 yqmda Seher
Je .ınası Ayşeyi sokak ortasında bı-

... Olüm derecesinde yarala • 
~ hastaneye kaldırılarak 

~ &oa almdılar. 

Vaka yerinde yaptığımız tahki -
kata göre, bu kanlı hadisenin tafai
litı şudur: 

Hikmet, birkaç aydanberi Seherle 
nişanlıdır. Fakat, son zamanlarda 
kız kendisinden yüz çevirmiş, bütün 
ısrarlarına rağmen, sevgilisini ihmal 
etmiştir. Hikmet, Seherin bir başka
sile nişanlanacağını duyunca, deli 
gibi olmuş, büsbütün çileden ç~ 

[Arkası: Sa!"fa 10, sütun 8 da] 

lannın diğer mümessilleri de hazır 
bulunmuşlardır. Ziyafet, çok sami
mi bit- hava içinde geçmiş, karşılık 
lı nutuklar söylenmiştir. 

* 
Paris, 9 (A.A.) - Başvekil B. Da-

ladier, Türkiye büyük elçisi B, Su
at Davazı kabul etmiştir. 

lzve•tiyanın makalesi : 

Moskova. 9 ( A.A.) - lzvestiya 
gazetesi Türk - Fransız dostluk pak 

tını mevzuu bahsederek diyor ki: 

"Türkiye ile Fransa arasında ha -
sıl olan anlaşma, eminiz ki kollek -

tif emniyetin takviyesinde mühim 

bir unsur olacaktır. Türk - Fran
sız paktı yalnız bir dostluk muahe
desi değil, •ruhu itibarile ayni za -
manda bir i&ti§&ı"e, mütearrıza yar
dıın etmemek ve taarruzda bulun -
mamak muWıedesidir. Bu ise Sovyet 
ler BirllğinJ,n Fransa ve Türkiye ile 
komşularından bir çokları ile akdet
miş olduğu anlaşmaların ruhuna ta
mamile ı.ıygundur. Sovyet efkarı u
mumiyesi, enternasyonal meselelerin 
hallinde Sovyet hüktimetinin teşriki 

(Arkası: Sayfa 10, sütun 1 del 

Filistine 
Yeni Kuvvetler 
Gönderiliyor 
Kudüs, 9 (Hususi) - Filistinin 

muhtelif yerlerinde bugün de hadi -
seler olmuştur. Celil mıntakası ko -
miser muavinine Sana civarında tet 
hişçiler tarafından bombalar atıl -
mıştır. Komiser kurtulmuş ve tet -
hişçiler dağıtılmıştır. 

Bir zırhlı otomobil alayı olan 11 1 
inci husar alayının Mısırdan Filisti 
ne sevkedileceği İngiltere müstem- ı 
lekat nazın tarafından bildirilmek
tedir. Bundan başka iki piyade ta- • 
buru da Filistine gitmek ilıere emir l 
almıştır. 

Bu Fabrika, Askeri Kimya Sana)flimiz 
için de Büyük Faydalar Temin Edecektir 

İzmit, 9 (Tan muhabirinden) -
İlk kimya fabrikamızın temelatma 
merasimi, yarın (bugün), saat 11 de 
~-1!1' '" ..a,, a...ı~\. na.;yo.-n"" :\.uor.u~u~ ':fa 

pılacaktır. İstanbul, İzmir. İzmit ve 
Bandırma sporcularının iştirak ede
ceği büyük deniz şenlikleri de yarın 
saat 14 de başlıyacaktır. 

Bütün şehir baştanbaşa donanmış 
tır. Adapazarından, Geyveden. Ka
ramürselden ve köylerden binlerce 
kişi merasimde bulunmak üzPre, tz~ 
mite gelmişlerdir. Her taraf bayrak 
larla ve elektrikle süslenmi::ıtir. Mi
safirleri ağırlamak üzere büyük ha
zırlık yapılıyor. 

Temelatma merasimi saat J 1 de o
lacaktır. Merasimden sonra, Sümer 
bank tarafından "Erkin., gemimizde 
400 kişilik bir öğle ziyafeti verile -
cektir. Gece de denizde büyük bir 
fener alayı yapılacak, "Yavuz., zirh 
lımızda sabaha kadar devam etmek 
üzere bir balo verilecektir. 

(Arkası: Sayfa 10. sütun ~ te) Başvekil Celal Bayar 

Dün Geceki Güreşler 

Mersinli Ahmet - Büyük 
Mustafa Çok Alkışlandı 

vün geceki güref müsatuı~alarından 1>ır emrantane 

[Yazısı spor aayfamızdadır] 
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Baltalimanında Bir Post lmtiha~lardan Bazı içki 1 Şehir Meydanları 
K F N t . Fiyatları 
avgası Oluyor ena e ıce Süratle 

Alındı •·•ı~ı~~~~.~!~ı~~~. ı,•ı " Açılacak 
Ç er~es EJtemin Yunanlılara 

sıgındıgı haberi akşama ka 
dar İıtanbulun hemen her tarafı
na yayılmıştı. Salt Molla, bu haberi 
sabahleyin İngilizlerden alanların 
en başında bulunuyordu. Pantik
yan ile görüştiikten sonra Kürt 
Mustafaya telefon etti, yolrlaşına 
nzun talimat verdi. Kavuğunu 

başına, cübbesini sırtına geçirdi 
ve otomobiline atladı. Uçar gibi 
Baltalimanına gitti. 

Damat Ferit, Refik, Zeki ve Pan 
tikyanın oturdukları büyük salo
na girdi. Daha kapıdan söze baş
ladı : 

- Paşam, tabii siz de işittiniz de 
ğil mi?. Havadisler çok mükem
mel... Nihayet dediklerim çıktı. A
na.doluda ayrılık hareketleri baş
gösterdi. Artık çorap sökilğü gibi 
arkası gelir. En ziyade güvendik
leri milli kuvvetler, başlarında 
Çerkes Etem ve kardeşleri gibi üç 
mühim şahsiyet olduğu halde işte 
ayrıldilar ... 

Tabii hatırlamanız icap e-
der: Çok defalar Çerkes Etenıln th 
mal edilmemesini ve cazibeli vait
lerle elde edilmeye çalışılmasını 
söyler, dururdum. Mustafa Kema
lin gittikçe yükselen mevki ve nü
fuzunu bu adamın hazim ve taham 
mül edemlyeceğini ve bir gün ka
bına sığamayıp taşacağ"ını içlerin 
de imiş gibi tahmin ederdim, değil 
mi efendim. İşte dediklerim birer 
birer ve hepsi de hüve hüvesine 
çıktı. 

M ollanın böyle habersizce ve 
damdan düşer gibi gelme 

ırine Damat Feridin canı sıkılmış
tı. Böyle öğünmesine ve sitemli 
sözler söylemesine de bayağı tu
tulmu1tu. Fakat flrretllğin! blldi-
4'1 için sabretm9"t~·..w.. """'""..ı.
ve hoşnutsuzluğunu sakluh. Gön
lünü hoı ederek suyunca gitme • 
yi ve başından savmayı daha fay
dalı gördü. Giilerek: 

- Evet Molla Bey, dedi. Yaka· 
lan ve neticelerini evveldt:n an
layış ve kestirlşln1zdekl isabet ve 
kabiliyetinizin hayranıyım. Bu ha 
vadisi sabahleyin telefonla Refik 
Beyden öğrendiğim zaman derhal 
sizi hatırladım ve candan takdir 
ettim. 

- BüyQk teveccah gösteriyor
sunuz, Paşam. Hiç fÜpheslz bu müj 
deli haber, padişah hazretlerine 
de bildirilmiştir, değll mi? Kim • 
bilir kalbi hümayunları ne kadar 
ferahlamıştır?. 

- Refik Bey sabahleyin arzet· 
miş. Ben de telefonla maruzatta 
bulundum. Çok memnun kaldıkla 
nnı irade buyurdular. Akşam ye
meğine çağırmak iltifatile de beni 
sevindirdiler. 

- Eminim ki nail olduğun'uz bu 
kıymetli iltifatı Sadaret makamı
nın teklif ve tevcihi takip edecek 
tir. Zaten tutar yeri kalmıyan 

Tevfik Paşa kabinesinin çekilece 
ği söyleniyor. Bunun içln Sadare
tinizi pek tabil görür, iftihar ve 
memnuniyetle de karıılarıın. Yal
nız bu seferki kabineye alınacak 
zatlar hakkında haddim olmıya
rak çok titiz davranmanızı ve iyi 
seçmenizi rica kilıtahlıjındn bulu 
nacajım. Sualimi affediniz: Kim
leri zihninizden ıeçiriyorswıuz, e
fendim?. 

Damat Ferit bu teveccQh ve 
suale de kızdı ve kızardı. 

Mollayı ba§ından savamıyncağını 
anladı. Bir az evvel bir kabine Ilı 
teıi hazırlaması için Vahdettin Hu 
Haıine müdürü Refik ve Zeki ile 
haber g<Sndermiftl· O da başta Da
mat Şerif olmak üzere birçok kim· 
seler ayn ayn adamlarla haber -
ler ıöndermiı ve yalıya davet et
mifti. Neredeyıe birer birer gele
ceklerdi. Molla bunlann davet e
dildiğini ve toplantının kendlııln

den saklı yapıldıjını görüp anla
yınca küplere binecekti. Ortalığı 

biribrilne katacaktı. Bunlan dU§Ü· 
nüyor ve büsbütün sıkılıyordu. Bu 

fena vaziyete meydan vermemek 
için işi münasip surette açmak is~ 
tedi. Kekeler gibi dedi ki: 

- Doğrusu henüz bu is üzerin
de fikir yormadım. Açık~ası bu
nu düşünmek için kendimde bir sa 
lahiyet te bulmadım. Biraz evvel 
sizin gibi bazı dostlar telefnola gü 
nün bu işi için fikrimi sordular. 
Ziyaretimize geleceklerini söyledl 
ler. T~şrifinlz çok isabet oklu. Hep 
beraber görüşiirtiz. 

- Öyle mi efendim. Fakat kiM 
ler olduklarını bilemediğim dost
lar gelmeden evvel şöyle kabatas
lak bir liste hazırlansaydı fena ol 
maz derim. Böyle bir hazırlığın 
müzakereyi gereği gibi kolaylaştı
raca.i{ını sanırım. (Zeki, Refik ile 
Pantlkyana ayrı ayn baktı ve gü
lümsedi) Hazır Beyefendiler de 
buradalar .. Hele Miisyö Pantikyan 
dan isimler üzerinde İngilizlerin 
arzu ve görüş noktalarını anla
mak fırsatı da kazl\nılırdı. (Tekrar 
Pantlkyana bakarak) öyle değil mi, 

Hukuk fakültesinde haziran dev _ fiyatlarında bazı tenzll•t yapmıştır. , / 
resi imtihanları neticesi kati olarak Yeni flyatlere gl:lre, yUz derecelik 

bir lltre somanın fiyatı 60·80 kuru;'Ş
anlaşılmıştır. imtihanlara iıtirak e- tur. lıcınol nevi eomtl1rın lltrnl ylr• 
den talebenin yüzde yetmiş beşi ey· ı mı k111"u1tur. Bunlu 43 deree~llk bl 
lulde tekrar imtihana tabi tutulacak j l'lnol nevi l'tkı yapan Amillere Htı. 
}ardır. Vaziyet şudur: laeaktıl'. DIO•rlırl 45·50 derecelik 

Birinci sınıfta imtihana girmek 1 rakı yapan lmlllıre verlleoıktlr. 1 
' Mutlak alkolUn yUz eantllltrellk ti· 

hakkını 341 talebe kazanabilmit1 bun 1111 u9 yUz otuz kuruıtur. 
lardan 310 u eleme imtihanlarını ver " leplrtoıara gelince: Dl:lkme halin· I~ 
miş, sözlü imtihanlara girebilml§ '. de 100 dereoel lk lıplrtoların ıaf 0 • 1 

ve bu 210 talebeden ancak 44 ü mu- lanlarının lltreef 75-2&0 kuruıa ea- ı 
vaffak olmuştur. Bu hesaba göre 341 tıl.aaktır. iyotlu ve kolonya lıplr· 
talebeden 297 si eylül devreııi imti~ tolll'ının lltr11I dokean, ve yakıla • 

Ctk lıplrtoların lltr11ı 411 kuruıtur. 
hanlarına kalmıştır. Kıpılı ııııdı .. atıtınıarın ıee ııo •an· 

!kinci sınıfta eleme imtihanlarına tllltrıllklırl yUz ılll kuru,ıur. Etli 
giren 202 talebeden muvaffak olup Hnttlltrıllk 711 dırecell tuvılıt lıplr-
sözlülere girmek hakkını · Kazanan toıarı Y•tmlı kuruıt•n eatıt111oaktır. 
talebe 190 kişidir. Bunlardan da an- Rıkılar iki dereceye avrılmııtır. 

llrl lnhlurlar ldar11I ve huıuıl •· 
cak 62 talebe muvaffak olabilmif • mlllırln yaptıkluı, dlöerl, yalnız lda 1 
tir. re tartfındın imal olunanlardır. El-

Uçüncü sınıfta 174 talebeden 160 ı 11 derecıllk ın yUk11k rakıların Hn· 
elemeleri kazanmış ve sözlillere gir- tllltreıl 210 kuruıtur. Kır1< yedt dı· 
miş, ancak 55 i muvaffak olaıbilmlf- reoellk rtkıların eantllltr11ı 235 ku j 

ruttur. 45 derecıllk olanların lee 188 
tir. kuruttur. 41 dtrıoellklerln yUz ean- ! 

Bu hesaba göre, yüzde itibarile tllltr111 140 kuruıtur. lnhlı1rlara ve· 
muvaffak olm1yanların nlabeti, bl - rllaoek rakılık lıplrtoluın lltreel 110 

Prost, istimlak işlerinin münferit 
şekilde yapılmaması ve imar planı
nın muayyen bir kısmının toplu bir 
halde tatbik mevkiine konulmasını 

beleyiyeye tavsiye etmiştir. Bu şe
kil, istimlak masraflarını biraz da -
ha azaltacak ise de şehrin imarını 
geciktirecek mahiyette görülmüıtür. 
Esasen Eminönü Sirkeci, Taksim gi
bi, derhal açılması bir zaruret ha • 
linde olan meydanlar vardır. Münfe
rit şekilde istimlaklere devam edile
cektir. 

Kurbağahderenln Plıllil 
Kurbağalıdere ve civarında otu -

ran halk, belediyeye veribnek üzere 
bir mazbata hazırlamışlardır. Bu 
mazbatada derenin temizlenmesi işi
nin bu yıl da geri bırakılmasından 
şikflyet edilmekte ve pisliğin, clva • 
rın umumt sıhhatini bozduğu ileri 
sürülmektedir. Derenin kısa bir za -
manda temizletilmesi istenmektedir. 

Fenerbahçe Mesiresi 

Mösyö Pantikyan? rinci sınıfta 88, ikincide 70, üçiln • kur111 olacıktır. f1rapların da fiyat 
_ cü sınıfta da yüzde 69 dur. !"' uouııatılmııtır. lofra ıarapları· 

Eleme imtihanları neticeleri iyi nın 140 aantllltreal 100 kuru,tur. Tlt 

Fenerlıahçe mesiresinin belediye
ye kalacak ve belediyece Moda deniz 
klübüne verilecek olan kısımlarına 
ait plan hazırlanmıştır. Moda deniz 
klübü, oıuz sene bu araziden parasız 
olarak istifade edecek ve sonra, üze
rindeki tesisatla birlikte beledi.le • 
ye terkedecektir. 

Damat Ferit, Mollanm bu tek 
lifi altında saklı bulunan 

düşünce ve arzusunu anlamıştı. 
Diğer yfıran gelinciye kadar oya
lamak için Mollanın teklifini ce
vapsız bıraktı. Kendini denizi sey 
re dalmış gibi göstermek ıstedi... 
Fakat kurnaz Molla da vaziyeti 
kavramakta gecikmedi. Damat Fe 
ridi kaçamak yollara saptırmamak 
için söze tekrar başladı : 

- Hem sadaret makamının za
tı aliniz. dururken bir bac;kasına 
tevclhi hatıra geJlr nıi, a Paşam?. 
Siz o makama hakikaten müsta
hak ve şimdiden mesai arkadasla-, 
rınızı ayırmaya .... 

Ferit, hemen Mollanın s<izilnü .... __... 
- Vallahi, Molla Bey, dedi. Pa

dişah Hazretlerinin gerci bana ya 
pacaklarını pek tabir gördüğüm 

bu tekliflerini kabul etme~ niye
tinde dcğtllm. Çiinkil sad:ı.t eti ka 
bulüm Anadoludakl ateşi büsbü
tün alevlendirecektir. Sonra ma
lüm ya, fstanbulumuzun bnzı bü
yük zatları da bunu pek hoşnut
lukla karşılamıyacaklardır. Bu de 
fa kabineye girmemeyi ve uzak
tan çalı~mayı zemin ve zamana da 
ha uygun buluyorum. 

- Hiç öyle şey mi olur, Pıı,am? 
Padişah Hazretlerinin arzu ve ira
delerine karşı ve hele ehemmiyetlı 
ve nAzlk bir zamanda böyle boş en 
dişelere kapılmak, arzuyu şfilıane 
ye mugayir hareket etmek, millet 
ve memleketi sadaret şerefinizden 
ve hizmetinizden mahrum bırak -
mak, ne derecelere kadar doğru o
lur bilemem. Bu herhalde sizden 
beklenmlyen bir harekettir. 

İddiasını isbat için Damat Fe
ritten başka Başvekalete natnzet 
gösterilmesi hatıra gelen isimleri 
birer birer saydı. Hepsine :ıyrı ay 
n yakışıklı birer kulp bulup taktı. 
Sözü evirdi, çevfrdi ve nihayet Sa
daret makamına geçecek zatın za
man icabı bir mecburiyet olarak, 
İngilizlerce de iyi tanınması ve 
karşılanması, icap edeceğini ileri 
sürdü. Molla açıkça s9ylememişti 
amma, sözünü siz kabul etmediği
niz takdirde bu makamın en muva 
fık ve ehil namzedi benim deme-
ye getirmişti. (Devcımı vcır) 

ı __ eıR_K_A_ç_s_A_rı_RLA_ı 
•• 
Univeralte doçentlerinden Enver Ziya 

nın Arşiv işlerini tetkik için, Pa-

rise ıönderilmesi kararlaşmıştır. 

• L inlerde olgunluk imtihanları diln 

bitmlıtir. .. Lise talebesi için tertip edilen askeri 
kamplar yarın sabah nçılacaktır. 

• Birkaç filndenberi ıehrlmJzde bulu-
nan Mwrlı talebe dün Ankaraya 

gitmiftir. 

h tarapların 200 eantllltreel eekeen 
olmakla beraber, asıl kati neticenin beı kuruıtur. Litrede on beı kuruı 
alındığı sözlü imtihanlar çok fena ne tınıllat Y•Pılmııtır. Llkörler, votka, 
tice vermiştir. Bunun sebebi eleme vermut, vlıkl gibi l9kllerln flyatle • 
imtihanlarında bir dersten 5 numa rlndı de tenıllat yıpılmıttır. sırala· 
ra alabilen talebenin geçmealdir. Hal rın 70 Hntllıtrıllk '''"' 8'.a kuruı· 
buki sözlü imtihanlarda muvaffak o- tur. !111 altı Hntllltrellk olanlar !2,!5 

Valinin başkanlıjında bir heyet, 
dün burada tetkikler yapmışlardır. 

intihap Hazırlıkları 
elli ıantllltrellk blralar 29 kurup in 

labilmek için, en az yedi numara al- dlrilmlıtlr. Bu fiyatlar lıtanbuı Trak 

mak ve yedi numara üzerinden va- 1
' ya ve Dımll'yolu 0U11rglhı mıntıka ' ı 

sati doldurmak lazım gelmektedir. : larına mahıuıtur. 1 

Bilhassa bu üssü mizan, haziran dev 
resinde bir çok derslerden iyi derece 

İntihap işlerini kolaylaştırmak, a
ranılan kimselerin sarih adreslerini 
derhal bulabilmek maksatlarile yeni 
ihdas edilen sicil işlerinin bu ay so
nuna kadar bitirilmesne çalışılmak-

de muvaffak olan talebenin, eylôl _ ~OTEFERRIK : 
de ayni derslerden tekrar imtihana 
girmesine sebep olmaktadır. Aıııl ne 
ticeler eylül devresinde alınacaktır. 

12 Talebe Çıktı 
Konservatuvara bağlı şehir ban • 
ğpspp~.bM~~~f!;.. 
şubesinde bir mLisamere vermişler • 
dir. 

Istik181 marşı calındıktan ve mek 
tep müdiirii tarafından mektepteki 
çalışmalar hakkında izahat verildik
ten sonra, bando tarafından bir kon
ser verilmi-.tir. 

Konser, armoni ve salon musikisi 
olarak ikiye ayrılmıştı. Talebe muh· 
telif parçalar çalmış ve muvaffak 
olmuştur. Bu yıl mezun olan on iki 
genç, ay başındanberi konservatuva
rın bando kısmında ücretle çalışan
lar arasında yer almışlardır. 

Mesken Bedell Yerilecek 
Muallimlerin birikmiş mesken be

dellerinden yarısı bu ay sonuna doğ
ru verilecektir. Bunun için maarif 
müdürlüğünün 938 yılına aiıt bütçe
sinin muhtelif fasıllarından tasarruf 
yapılmıştır. Mesken bedellerinin ge
ri kalan kısmı için de bir hal şekli 
bulunacaktır. 

* Dün akşam saat on yedide er
kek sanat okulunda bir çay ziyafe • 
ti verilmiştir. Çayda eski ve yeni 
mezunlar tanışmışlardır. 

y K •• •• ı k tadır. Şehrn bir çok kazalarında si-
8 Ş UÇU ime cil fişleri alınmış ve tasnif edilmiş -

1 • M • ı tir. Şimdi, bunların kontrolüne baş
Ç n iıracaat ar lanmıştır. Diğer kazalarda da bu işin 

acele bitirilmesi için tedbirler alın
Oev~ m Fdivoı- mıştır. Va.il kazaları dolaşarak bu iş-

Evlenme ya~larmı indiren yeni .~ Otobüs Proiesi ....._ 
kanundan evvel, Istanbul beşinci hu-
kuk mahkemesine bir çok yaş dil _ Belediye, şehirde otobüs iıletnıe 
zeltme ve büyültme müracaatları projesi üzerinde çalışmalara başla
yapılıyordu. Kanun evlenme yaşını mıştır. En evvel hangi hatlara oto
indirdikten sonra, bu müracaatların büs işletileceği, bunların geçecekleri 

arkası alınacağı samlıyordu. 

Müracaatlar hiç azalmış değildir. 

Şimdi de on üç ve daha aşağı yaşta
kiler evlenmek için yaı büyültme is
teğinde bulunmaktadır. 

Vapur Geılntlıl 
Türkiye Turing ve otomobil klü-

bü tarafından dUn bir vapur gezin -
tlırl tertip edilmiştir. Şirketi Hayri-
yenin 72 numaralı vapurile yapılan 

bu gezinti çok iyi ve neşeli 

geçmiştir. Vapur saat 12 de köprü-
den kalkmı91 Marmara ve Boğazda 

dolaftıktan !l(lllra, a.k9am saat 20 de 
Trabyaya uğramıştır. Akşam yeme
ği Tarabya Tokatlıyanda yenmiş, ve 
gece mehtap gezintisi yapıldıktan 

sonra, saat yirmi dörtte Köprüye dö-
nülmüıtür. 

yollar, ve bu hatlara kaçar araba ay-
rılacağı tesbit edilmektedir. Ikt11at 
Vekaleti, otobüs tipini tesbit edince, 
derhal siparişler yapılacaktır. 

. Gazinoculuğun 
lçyüzü 
-o-

YAZAN: 

Naci Sadullah 
Merakla okuyacağınız bu 

büyük röportaja salı günün
den itibaren batlıyoruz. 

Şehrin bef yerinde ilkmektep 
çoeulılarr için yazlılt kamplar 

açıldı. Yukarıdaki reıimler Ye
filköy Çocuk Kampı faaliye

tinden iki intıbaı teabit ediyor. 
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; Telefon ve Telgrafla 

H;ıkevi. Seyyar 111 

Kütüphane 
Teşkilatı Yaptı 
Ankara, 9 (TAN Muhabirin• 

den) - Halkevi umumi merkeıi, 
köyleri dolaşmak üzere seyyar kii· 
tüphane teşkilatı yapmıştır. 111' 
seyyar kütüphane Balıkesir köyle· 
rini dolaşmıya ba~lamıştır. Köylil· 
lere, seyyar kiittiphancden kitap- 80

tt 

lar verilmektedir. 
Yakında, diğer seyyar kütüpha· 

neler de harekete geçecektir. Bu 
suretle köylünün ve klitüphane 
bulunmıyan yerlerdeki vatandaş· 
ların okuma sevgisi ve ihtiyacı at· 
tmlacaktır. 

Gümrük Tatbikat 

Kursunu Bitirenler 
Ankara, 9 (TAN Muhabirinden)_... 

Gümrük memurlannın mesleki bil· 
gilerini arttırmak için Gümrük 'f/6 

İnhisarlar Bakanlığında açılan gilın• 
rük tatbikat kursunun imtihanlat1 
bitmiştir. Bu devrede kursu muvaff• 
kıyetle bitirenler §unlardır: 

İstanbuldan Ali Tanyoli, Envef 
Unger, Orhan, Stal, Zeki Cemil Dıı· 
nay, Zonguldaktan Cafer Çattın, ıııa· 
ci Özulu, İzmirden Muhittin Sunetı 
Ziya Eğilmez, Vandan Fuat AmaÇı 
Mersinden Hasan Tunçer, tetkik ınii 
di.irlüğünden F..dip Üstün, hariçteJ1 1 

Mehmet Çağlar, Necati Ertem, Sabil> 
Sezgin, Hakkı GUnal, tetkik müdür
lüğünden Sözer, Şevket Tan.kut; Atl" 
kara gümriiğünden İhsan Yalçı.Jlt 
Samsundan İsmail Özel, Trabzondatı 
Salitn Yanmbıyık, Mustafa Gök, P• 
yastan Osman Kurt, İzmitten Sala· 
hattin Alpkaya, Urfadan Tahsin Bıı· 
tum, Edirneden Zihni Gürsoy .• 

lstanbul Arşiv Dairesi 
Kadrosu 

Ankara, 9 (TAN Muhabirinden>
BaŞbakanlığa bağlı, İstanbul Arşl'1 a 
dairesinde arşiv tasnif işlerinde çı· 
lıştınlacakların 1938 Finans yılına 
ait kadrosu Bakanlar Heyetince ~·· 11 

bul olunın4ştur. Kadr.oya .göre. 1,9~'3 
Çi:L.ııi'a\..cı.n.• .u..1.,:..u.1.w. .... c......~- ..1~ ~~r ı,---

ÜÇer lira, 13 memw- ıe;ünde ikişer b\J 
çuk lira, 8 memur günde ikişer ıırıı. 
2 dosya memuru ve 2 mücellit gün• t 

de ikişer lira, 4 müvezzi günde yuı 
yetmiş beşer kuruş, 2 mücellit çırall 
ve iki odacı günde yüz ellişer kurul 
alacaklardır. 

lzmir Fuarına ltalya da 
lıtirak Ediyor 

Ankara, 9 (TAN Muhabirinden),....... 
İzmir Fuarındaki hazırlıklar ilerle
miştir. İtalya hükumeti de Fuar kO" 
mitesine müracaat ederek fuara ışti• 
rak edeceğini bildirmiştir. 

Almanya ise yalnız bir tetkik be' 
yeti göndermekle ikti:f a edecektir. 
Diğer taraftan Eyhllde açılacak &

lan Belgrat ve Sel~nik panayırlarıtı• 
hüktimetiınizin resmen iştiraki tekst 
rür etmiş ve hazırlıklara başlaru:xııf' 
tır. 

Surye ile Ticaretimiz 
Ankara, 9 (TAN MuhabirindenY"' 

Suriye ile olan ticari münasebetleri
miz hakkında şehrimizde bulunaıl 
Fransız murahhasları ile fikir taşti-' 
si yapılmıştır. Bu görüşmelerde, sıı· 
riye ile Türkiye arasında ticari ıni1• 
nasebetlerin inkişafını temine yafl' 
yacak bir anla~a imkanları gözd~ıi 

r;:~~IM ve HAV~ 
10 Temmuz 1938 

PAZAR 
-----''" ""•uııı ıı Nil" illll_...I •fQlfl.~ 
7 inti ay Gün: 31 Hızır: 86 
Arabt: 1354 Rumt: 13114 
Cemaziy(ilevvel: 11 Haziran: 27 
GUncş: 4.36 - Öğle: 12.19 
İkindi: 16.19 - Akşnm: 19.43 
Yatsı: 21.43 - imst\k: 2. tll 

YURTIAHAV A-v AZİYE1J 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundal'I ::;. 

nan maliımata göre, yurtta hava Trıı il' 
Ege, cenup Anadolusu bölgelerinde '1"' 
doğu ve Kocaeli bölgelerinde buluUUı ,; 
radeniz kıyılarilc cenubun doğu ıtısfl1 ııı' 
da ve Orta Anadoluda çok bulutlu ve ttf' 
zil yağışlı geçmiş, rilzgtırlar umurrıb' ır 
timall istikametten orta kuvvette esıtl 
tir. e4'. 

Dün İstanbulda hnva ıız bulutlu f,v)J 

miş, rUzgAr şlmf!lt 1ııtikıımettcn sarı11'""ıı' 
'1 ilA 9 metre hııln esmiştir. Snnt 14 ti~ 
rometre 759,6 milimetre idi. H:ırareC ~ 
SC)k güneşte 60,1, gölgede 30.2 ve t/JI 
8 santigrat olarak kaydedilmıştir. 
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BUGü~I 
llhacirler 
Mülteciler 
: Om er Rıza DOCRU L 

6YUk Harbin sonundanberi 
d AVl'upanın birçok memleket 

L en çıkan akın akın muhacir
.ıı;end' I · ._ ı erıne yeni yurdlar aramak 
r .. r B' h ' ır aralık Rusyadan kaçan 
er nıenıleketi meşgul ettiler, da 

'°111
• ltalyada, Lehistanda, Al -

Yada s •-b ' arda, .upanyada ve da-
lfka ınernleketlerde barınamı • ,.. i u ti '. sa a sola başvuruyor ve ken 
~koruyacak bir yer arıyorlar-

t anyanın Yahudilere karşı ta 
e tiji iınansız siyaset, İsrail o-
llrını "y . b' b . enı ır huruç .,a mec ur 
1• A.VUaturyanın Almanya tara-
'n ilh k. b a ı ıse muhaceret tufanı-

' •rtnıış ve bu meselenin millet 
tası, nıahlyeti almasına saik ol· 
le~· ~nı_ıun neticesi olarak otuz 

Ilı ıştırakile Evianda bir kon 
toplandı ve muhacirlerle mili 

riıı vaziyetini konuşmıya baş -

ldıa • 1 
h. cır er içinde kolay kolay ba 
tlen b' lta ır unsur, yine yahudiler-

3 tenberi Almanyadan çıkan· 
lahudilerin 100,000 l, diler 
ketlerde ya,ıyan zencin Ya • 
rin Yardımile yerleşmiş bulu
~ar. Fakat Almanyayı terket

tiyen Yahudilerin sayısı 350 
'te Avusturyadan çıkmak isti -
tin sayısı ZOO bin tahmin olu-
~· Avtısturyadakl Yahudiler -
er •y §Öyle böyle (1500) n 
:eti terketmektedirler. Bun

•ld 'beti ve mukadderatı meç • 
l' 0 iu ıibi Almanyadan kovu
liı ahudil~rin kırk elli bininin de 

l'ersız, yurtsuz ve ipiz olduk 
"'llllatıhyor. 
"'Plaıı ı._ an ko~feransm mabadı, bil 
l 0..:uhacırler meselesi ile meı 

lır k bunu halletmiye uiraı -

t~ 
ıı hltt tneselenin hallini güçleşti • 
•ıtu,...!nıll, "lmanyadan ~ıkan Ya 
le' vaztv .. ttd•• w..lr;.ı"\.. A ı 
t,

1 
l1ade 75 ini birlikte alıp 

h1l .._ 'rine müsaade edildiği hal 
ltt.ııtıy tlaaade yüzde ona indirilmiı 
t"etıe ~r. 'Yahudilerin geride kalan 

lçirı l'i Alrnanya hükumetine geç 
eu

11 
1937 de Alman hükumeti • 

liraa e bu yüzden 7 milyon tngi • 
'thL 1 

Ceçtiii tahmin olunuyor. 
.... acırı k 
ltoı er onferansı, ralııma1a-
\1i~ •~laştırmak için tili komite
leı: .e retirmiı ve görüteeeği 

'1t. hrı tasnif etmi,tir. · 

il it ~ ıneselelere birer çare bul-
18 'Yor. Mesainin neticesi bu 
ll ın 

e\~ut olup olmadıtını 
~ektir. 

karıfıklıklannın 

3 

~ 

'' Nihai Zafer, Çinindir,, 
"Trak .. ın 
Kaııkları 

Yazan: B. FELEK 

Çin Maresalı 
1 

Diyor ki: rç·~~~~~:~k~~ .. 1 lsp~:;selona 
Japonyayı MağlUp i Tamamlanıyor { Dün 'de 

Ben işittim de inanmadımdı. İş po
lise aksedip gazetelerin diline düşün
ce, artık şüphem kalmadı • 

Kibar kılıklı iki kişi hepimizin bir 
küçük biblo gibi görmiye alıştığımız 
"Trak,, vapurunun perdelerini aşır· 

mak istemiş, fakat yakalanmışlar. fi. 
zerlerinde de yine vapurdan aşırıl

mış bir takım kaşık, çatallar 1tulun
muş. 

Edinciye Kadar Bombalandı 
Londra, 9 (Hususi) - lspanya har 

Zabıta vakası olarak bu haber eğ
lenceli bir şeydir; işin ahlaki ve me
deni cephelerini görmemek şartıyle. 
Hatta size bunun daha eğlencelisini 
anlatabilirim. M h b Ed 

- • bine dair alınan en son haberler §U 

U are e ecegız merkezdedir. Dün Frankist tayyare-
ler Barselon ve civarını yeniden bom 
bardıman etmiştir. Munasa civarın

Gözü açık bir adam, Pariste ilk 
defa olarak gittiği büyücek bir lo
kantada yemek yerken on, on beş 
masa ötede bir müşterinin önündeki 
çatal bıçağı yavaşça cebine indirdi
ğini görmüş, hiç aldmı etmemiı. Bi
raz sonra çatal hırsızı kalkmış, git
miye davranmış. İşte o sırada açık 
göz müşteri ayağa kalkıp: 

Hongkong, 9 ( A.A.) - İngiliz gazetecilerini kabul eden Mare
tal Çan - Kay • Şek yaplliı beyanatta ezcümle demiftir ki: 

,._ Çin • Japon anl&flDUlıiı mesele.i lngilterenin bir uz. 
latbrma tetebbüaünde bulunduğu haberi aaılıızdır. Çin ırrf kendi 
hürriyetini müdafaa için ıili.hla mütecavize kartı koymada de-

vam ediyor. 
Japonya Çine işgal olunan araziyi Hariciye Nazırı Uang • Şuang • Uei, 

geri vermedikçe, Çinin tamamiyeti 12 ay süren ciddi bir mücadeleden 
mülkiyesi hukukunu tanımadıkça, sonra Çinlilerin azim ve kabiliyetle
Çin kıtalan adım adım sonuna kadar rinden bir şey kaybetmediklerini 
mücadele ve Japonyanın kati mağlu söylemiş ve şu sözleri ilave etmiştir: 
biyetine kadar muharebe edecekler- "Japonyaya sermaye ve silah ver 

d . mek suretiyle yapılan yardıma nih:ı 
ır . ., 
Hankeunun vaziyetinden bahse- yet verilmelidir. Uzak şarkta sulhii 

d M 1 d 
'şt' k' tesis etmek için beynelmilel bir mü 

en areşa emı ır ı: ı . . 
Ç

. . dahaleye ıhtıyaç vardır.,, 
"- Bu şehrin elden çıkması, ının 

sonuna kadar devam etmek husıı
sundaki kati azminde hiçbir değişik-

lik vücude getirmiyecektir. Çinin 

dahiline doğru ilerlemi'Ş olan düş-

man kuvvetler, evvelce hesap etme

dikleri müthiş güçlükle karşılaşmak 

tadır. Esasen Japonların eline geçen 

arazi nihayet birkaç demiryolu hat
tından ibarettir, işte o kadar.,, 

Mareşal sözlerini şöyle bitirmiş • 
tir: 

"- Çin - Jappn harbi ancak 

milleti ve Çin hükumeti, her zaman

kinden ziyade bugün bir tek vücut 

teşkil eylemektedir. 

Bir Otobüs Kazasında 

Yedi Kiti Öldü 
Konstantin, 9 (A.A.) - Bir oto -

büs şehrin civarındaki hendekler • 
den birine yuvarlanarak ateı almış
tır. Otobüsten karbon haline gelen 
yedi ceset çıkarılmıştır. 17 yolcu da 
yaralanmıştır.Bunlardan on ikinsinin 
yaraları ağır olduğu için hastaneye 
nakledilmiştir. 

Komünist Kongresi 
Moskova, 9 (A.A.) - Havas bildi-

Nihai zafer Çinindir. Bunda kim- riyor: 
senin şüphesi yoktur ve kalmamış • Kursk mıntakası komünist kon • 
tır. gresi açılmıştır. Kongre fahri divan 

En •on harp vaziJ'-tİ azalığına Stalin, Taelman, Diaz ve 
Çin gönüllüleri, bazı noktalarda, Dimitrof'u seçmiştir . 

Lingsing demiryolunu tahrip etmiş- Dimitrof'un bu seçimi de isbat e-
lerdir. der ki mumailyehin tevkif edildiği-

Çin Ajansının bildirdiğine göre, ne dair hariçte çıkmış olan şayialar 
radyo ile neşredilen bir nutkunda tamamile asılsızdır. 

• B. Benef 

Prağ, 9 (A.A.) - Ekalliyetler sta
tüsünu tetkik etmiye memur koalis 
yonun alb mümessilinden ml.irek -
kep komisyon, dün öğleden sonr:ı 

mesaisine devam etmiştir. HukOme -
tin ekalllyetler meselesi hakkında· 
ki projeleri komisyona tevdi edilmiş 
tir. Bu projeler ekalliyetler statüs!.l 
ile, dil kanunları ve idari teşkllAt 
hakkındaki kanundan ibarettir. 

• 
Prag, 9 (Hususi) - Sl.idet Alman 

tw:a "~t ~~1HW'Jilfı ~l!BWWa~~~ 
parJAmentoya verilmesi beklenmek
tedir. Bütün tcklificr milletler sta
tüsüne konmuştur. İdari ıslahata ait 
proje de bunları tamamlamaktadır. 

da üç kişi yaralanmıştır. Bu sabah 
on tayyare Badalon'ya elli bom • 
ba atmış, üç kişi ölmüş on kişi yara
lanmıştır. Frankistler şark cephesin 
de Nubs'u işgal ettiklerini bildiriyor 
lar. ispanya hükumeti döviz, mücev 
her, kıymetli madenler, antika ve 
sanat eserleri kaçıranları en ağır ce
zalara çarpacağını ilan etmiştir. Bun 
lar 6 aydan 12 seneye kadar iş kamp 
larında çalıştırılacaklardır. Alınacak 
para cezaları da çok ağırdır. 

Romada çıkan Jurnale d'İtalya ga 
zetesi, ademi müdahaleden bahse -
den bir yazısında ademi müdahale 
faaliyetinin İngiltere ve İtalya tara 
fından arzu edilen şekilde ilerleme
diği ve Barselon hükumetinin va • 
kit kazanma manevralan yapıldığı 

- Madamlar, Mösyöler! Diye sö
ze başlamış. Müşteriler hep kulak 
vermişler, çatal hırsızı da kapıdan 

çıkmak üzere ike~ durmuş. Açıkgöz 
devam etmiş: 

• söylenmektedir. 

ı 

- Ben şehrinize heniiz gelmiş bir 
hokkabazım. Yakında hünerlerimi 
göstermiye başlıyacağım. Size ken
dimi tanıtmış olmak üzere hemen 
şurada ufak bir marifet göstermek 
istiyorum. Bakınız! Şu çatal bıçağı 
gözünüzün önünde cebime koyuyo
rum. Şimdi kapıdan çıkmak üzere o
lan şu efendinin ceplerini arayınız! 

Patlayan Mermilerden 

Korunmak için 
Ankara, 9 (TAN) - Dikkatsizlik 

ve tedbirsizlik neticesi halkın elinde 
patlıyan mermilerden korunulması 
için Emniyet İşleri Umum Müdürlü
ğü alakadarlara bir ta mim gönder -
mlştlr. 

Meraklılar hemen gidip hırsız 
müşterinin üstünü aramışlar ve a
damcağızın çalmak üzere cebine 
koyduğu çatal bıçağı bulmuşlar. Ta
bii hırsız: 

- Ayol! Onu ben çalmak iizere ee
bime koymuştum. Diyememiş, bila
kis halkla beraber o da hokkabazın 
meharetine hayret etmi ve beilki 
ıdc göz göre göre çatal bıçak cebinde 
olarak çıkıp gitmiş. 

Bu daha tuhaf değil mi? Lakin her 
ne olursa olsun bu hareketler ayıp
tır, çirkindir ve gayrimedenidir. 

hangi bir şeyle itmek, dür+ınek ve Bu defa "Trak,, ta yapılan bu işi 

üstüne bir şey atmak çok tehlikeli • meyhanelerde, hırpani lokantalarda 

Bu tamimde aynen şöyle deniyor: 
' "Tapalı veya tapasız tam bır mer-

miye veya tapalara el vurmak her-

Prağ, 9 (A.A.) - Aşağı Karpat 
Rusyası eyaletinin valisi Hrabar, dün 
Benes tarafından kabul edilmiştir. dir. Görülmüş veya yerde halile bı 

Bugün de Hodza tarafından kabul rakılmış mermilerin büyük parçala 
edilecektir. SalAhlyettar mahfiller rına el vurulmaz. Bunları gören ve 
Hl odkza nehHt raı bar'ın Rultenı lerekkverdl· bulanın yerlerini belliyerek avcıla-
ece mu ar yet mese es ha ın a .. . . . f görütttelderini söylemektedirler. r~, koy ~~t'.?'ar heyetıne ve o mahal 

• ••• ••• • • •• ••• • • •••••• •••••• j lın en buyuk memuruna haber ver
mesi lazımdır. ,, 

Bir Bakışta Dünya Haberleri 

yapan açıkgözler, ziflendiği rakı ve 

mezenin parasından bir kısmını dük 
kanın çatal bıçağını çalarak telafi et

mek istiyen saygısız ve terbiyesizler 

az değildir. Bunlardan bir veya bir 
kaçının ayni sanatı "Trak,, ta yap
mıya kalkmaları ve hele hunun ga
zetelere düşmesi utanacak şeydir. 
Bunların suçları kanunda galiba 
"ihizlik,, yani alıcılık namı altında 

hafif cürümlerdendir. Halbuki ha
reketin ~kli (ok çirkindir ve mede
niyet a leminin en büyük a~,plann
dan biridir. Anupanın birçok yerle
rinde gazeteler sokakta bir sandal
yenin üzerinde durur. Halk gazeteyi 
alır, parayı yanındaki kutuya atar. 

Sahibi kimbilir nerededir. Hiç kim

se ne bir bedava gazete alır, ne de o
radaki paradan bir pul çalar. 

ALMANYA 

Yeni Maarif Kanunu 

AMERiKA 
Şako Konferansı 

Vaşington, 9 (A.A.) - Hull, Şako 
sulh konferansındaki Amerika m u
rahhasından Polivya ile Paraguay a
rasında sulh konferansı ahkamı mu
cibince prensip itibariyle bir itilafa 
varıldığına dair teminat aldığını be
yan etmiştir. Teferrüata dair mesele 
ler hakkında bir itilaf hasıl olur ol-
maz muahede imza edilecektir. 

ISVIÇRE 
Yeni Bir Kararname 
Bern, 9 (A.A) - Federal Meclis ta 

rafından neşredilen bir kararnameye 
göre, silah, cephane, patlayıcı mad
deler ve harp malzemesi ticareti ile 
bu maddelerin ihraç ve ithali fede
ral makamların nezareti altında ya
pılacak ve harp malzemesi ticareti 
hakkındaki ahkama tabi tutulacak
lardır. 

FILISTINDEICI SON ICARGA$ALIKLAR : 

RUMANYA 

Şiddetli Tedbirler 
Bükreş, 9 (A.A) - Maarif Nezare

tini vekaleten idare eden Dahiliye 
Nazırı Armand Calinesco, muallim
ler arasında müfrit sağ cenah tahri
katına nihayet vermek üzere şiddet
li tedbirler almıştır. Muhtelif tedri
sat müesseselerine yeni müfettişler 
getirilmiş, nezaretin umumi katibi 
ile muhtelif müdürleri işten çıkarıl
mıştır. 

Muhtelü rutbede birçok muallim
lere işten el çektirilmiştir. 

ITALYA 

Madende lnfilSık 

Büyük mağazalarda müşteri, açık
ta ve el altında duran bekçisiz bin
lerce liralık malların arasından ge
çer. Bunlar halkın namusuna karşı , 
o1an itimadın birer neticesidir ve bu 
dereceye varmamak bir medeni mil
let için ayıptır. 

Bence bu gibi vaka1arın öniine geç 
mek medeni ahlak vazifesidir. Bina
enaleyh böylelerini yalnız adli taki
batla bırakmak kafi değildir. Bunla
rı razetelerle neşretmek, her gittik
leri yerden kovmak ve nihayet me
deni bir adam olmadığını yüzliverek 
emsaline ibret teşkil etmek ~ok .zaru
ri ve acil bir tedbirdir. 

Meriyet Mevkiine 
Giren Kanunla r 

Ankara, 9 (TAN) - Kazanç ver-

gisi kanununda bazı deği şiklikler ya 

pılmasına dair kanun, mahrukat ka
nunu, damga resmi kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu 

kanuna bazı maddeler eklenmesine 

dair kanun bugünkü resmi gazete

de neşredilmiş ve meriyet mevkiine 
girmiştir. 



TAN 

~ahkerrielerde ICADIN ICOIESI: 
----- ----&.. 

Köylerin Tarlalarını 
Dolaşmadan Ezbere 

Yazıp Senet Vermişler 

BC>aULMA: 

Trak Vapurunun 
Batırdığı 
Motor Tahkikatı 

MÜDDEtuMUMtLfKTE: 

ip sala 
Cinayetinin 
Esrarı 

Evvelki gün, Fındıklı önünde, Sa- Bir ay evvel Hacıosrnan bayırın-

lih reisin kum kayığının batması ve da başlıyan ve İpsalada üç kişinin 
yeğeni Cemalle, tayfadan Satılmı~ın ölümü ile neticelenen facia tahkika
boğulmasıyle neticelenen deniz ka- tı henüz bitmemiş ve esrarı örten 

zası tahkikatı dün devam etmiştir. perdeler tamamen açılmamıştır. Po-

Tahkikata el koyan müddeiumumi 

muavini İhsan, evvelki gün kazayı 

,.apan Trak vapuruna gitmiş, süva
ri Kenanı ve vapuru satan acentenin 
mümessili Alınan tebaasından Emil 
Ost'u ve batan yelkenlinin sahibi Ke 

nanı ~e tayfalannı dinlemiş ve hl
dise yerinde de bir keşif yapmııtır. 
Trak vapurunun kaptanı: 

"Ben bir defa düdük çaldım. Yel
kenli açılmadı. Dalgalarla önüme sü 
rüklendi ve çarptı.,, demiştir. Emil 
Ost ise kaptanın iki defa düdük çal
dığını, yolculardan bazılan ise hiç 
düdük çalınmadığını söylemişlerdir. 
Vapur süvarisi ve mütehassıs Alman 
hldise yerini doğru olarak haber ver 
memişlerdir. Müddeiumumi, bundan 
sonra hadise yerini tam olarak bul
mak ve tahkikatını ona göre yürüt
mek için o civarda demirli bulunan 
İngiliz bandıralı Fwlodpl vapuruna 
geçmiş ve süvarisini dinlemiştir. Bu 
süvari: 

- Ben yemek yiyordum. Hadiseyi 
gözümle görmedim. Ben gürültü ve 
feryat üzerine dışanya çıktığım za
man kayık batmış, kazazedeler su
yun üstünde çırpınıyorlardı.,, de
miş ve kaza yerini de göstermiıtir. 

Hadise ile alakası olmıyan kaptanın 
bu bitaraf ifadesine göre, kazanın 

Fındıklı kömür depolannın SOO met 

lis ve müddeiumumilik esran çöze

bilmek için hadiseye bir çok mektup 
lariyle ismi karışan Ali Rızanın eski 

kansı Yanola ile iki çocuğunu arı

yordu. Şimdiye kadar yapılan araş
tırmalardan müsbet bir netice çık
mamıştır. Şu vaziyete göre, bizim 
ilk defa haber verdiğimiz bir ihti
malin kuvvetlendiğine hükmetmek 
icap etmektedir. Ali Rıza ölmeden 
biraz evvel tanıdığı bir aileye git
miş, onlar Yanolayı sorunca şu ceva 
bı vermiştir: 

- Onları artık sormayınız. Ben 
onlan boğazladım. Öldürdüm.,, 

Fakat şimdiye kadar bunlann ce
setleri hiçbir yerde görülmemiştir. 

Polis tahkikatına devam etmektedir. 

re açıklarında vuku bulduğu anla -
şılmıştır. Yine tahkikata göre, yel
kenlinin kıç bordası Trak'm baş bor
dasına çarpmak suretiyle batmıştır. 
Trak süvarisi Kenanla kayığın sahi
bi Salih reis nezaret altına alınmış
lardır. 

Müddeiumumilik, dün, liman ida
resine müracaat ederek hadise za
manında Trak vapuru rotasının alın
masını, hava vaziyetini ve hadise ye 
rindeki cereyanları sormuştur.Alaca 
ğı cevaba ~öre tahkikata devam edi
lecektir. 

giz: 

7.10 Berlln kua dalgası: Pazsr 
(8.111 devamı) 8.110 Paris Mond 
9.15 Keza 10.35 Keza. 11.411 Bu 

pl5.k ·~~slki;;' ı3 Dcrlln kı;; d 
nr musiki (14.lS devamı) 13 
Mondlyal: Konser nakli (14 k 
Bükr~: Diniko orkestrası (14.sf 
17 .45 Berlin kısa dalgası: Neşe 
musiki"! 18 Parls Mondly:il: K Muavini Döven 

Siyah Elbiseli 
Adam Kim? 

Tutulan kaçakçılardan Faruk. Adil. 

- Birader ben bunu yaparım, fa 
kat bir liranı alırım.,, demiş. Kırk 

kuruşa uyuşmuşlar. Murat raporu 
mektep idaresine gösterince tahrif or 
taya çıkmış ve Ahmetle beraber ya
kalanarak müddeiumumiliğe veril -
mişlerdir. Ağır ceza mahkeme -
sinde bu davaya başlandı. Murat her 
şeyi itiraf etti. "Tahrifi Ahmet yap
tı" dedi. 

1i 18 Peşte: Çigan orkestrası 1 
no: Radyo orkestrası 18.45 Pral 
korosu 18.50 Berlln kısa dal-
konser 19.30 Prııg: Rus halle 
19.30 Berlin kısa dalgası: Askel 
20 Berlin kısa dalgası: Pazar ko 
Brüno plAk musikisi 21 Viyarı 

musiki 21.15 Brat!alava: Şehir 
dosu 22.20 Bükreş: Radyo ork 
Peşte: Çigan orkestrası 23.20 
musikisi (23.!5 devamı) 

Geçenlerde bir gece saat yanmda, 
Küçük Lingada Kemalpaşa caddesin 
de, komiser muavini Bürhanettini 
dövdüğü iddia edilen Hamdinin mu
hakemesine dün Asliye Dördüncü 
Ceza Mahkemesinde devam edildi. 

Hadisenin Murat ve Şerafettin ad
lı iki suçlusu daha vardı. Onlann 
muhakemelerine daha evvel bakıl
mış, suçları sabit olduğu için ikisi de 
mahkum edilmişlerdir. Hamdi hadi
seden sonra kaçtığı için yeni yaka
lanmış ve mahkemeye gönderilmiş
tir. Dün mahkemede iki şahit din
lendi. İkisi de bildiklerini şu şekilde 
anlattılar: 

- Biz oradan geçiyorduk. Komi
ser muavini Bürhanettin yere kapan 
mış, polis ve bekçi yok mu?,, diye 
bağırıyordu. Muratla, Şerafettini 

yakaladılar. Siyah elbiseli birisi de 
kaçıyordu. Fakat bu kaçanın Şimdi 
mahkemede gördüğümüz Hamdi o
lup olmadığım bilemeyiz. Çünkü, 
görmedik.,, 

Yalnız phitlerden birisi fUDlan 
ilave etti: 

- Komiser muavini Bürhanetti
nin elinde siyah bir elbise yakası 
vardı. Kendisini döven ve kaçmak 
istiyen adamın sıkı sıkı yakasına ya 
pışmış, fakat o adam yakasım kopa-
rarak kaçmıştır. Bu yakanın Hamdi 
ye ait olduğunu da bilmem.,, 

Muhakeme karar için başka bir 
güne bırakıldı. 
MORGDA: 

Bir Çocuk Ceıedl Bulundu 
Dün sabah, Yeniköy aahlllerinde 

paçavralara sarılmış bir çocuk cese
di bulunmuştur. Tahkikata müddei
umumi muavinlerinden İhsan el koy 
muştur. Ölüm sebebi tesbit edilmek 
üzere, ceset morga kaldırılmıştır. 

Polis, bu çocuğun denize kimin ta
rafından atıldığını tahkik etmekte
dir. 

Hikmet, Hüseyin ve İsmail 

Emniyet ikinci şube kaçakçılık kıs 
mı memurları, dun, Beyazıtta İs· 
mail, Hikmet, Faruk, Hüseyın ve Ga 
!atada da Mahmut oğlu Adil ;smindc 
beş esrarkeşi yakalıyarak mahke -
meye vermişlerdir. 

Bunlardan başka şüpheli blr vazi
yette sokaklarda dolaşmakta iken 
çevrilen Fatih Nişancasında. Zincir
likuyu sokağında oturan Mehmet 
Ziya oğlu Mehmet Bakinin üzerinde 
de bir miktar eroin bulunmuştur. 

Bir MahkOm Kaçtı 
Çatalca hapishanesinden b~r mah

kum kaçmıştır. Bu mahkum Çatalca 
nın Muratpaşa mahallesinde oturan 
Mehmet oğlu Nezihidir. Bir sene do
kuz ay hapise mahkum olmuş ve 
mahkumiyetini bitirmek üzere Ça
talca hapishanesine konulmuştu. Ne 
zihi aranmaktadır. 

Ezilerek Öldü 

Ahmet te poliste verdiği üadede 
hadiseyi olduğu gibi itiraf etmiştir. 
Yalnız mahkemede: 

- Murat bana geldi. Mektup ya
zacağım, dedi, kendisine yazı maki

nesini verdim. Bir kenarda işini gör
dü. Ben tahrif etmedim. Poliste döv 

dükleri için itiraf şeklinde ifade ver 
meye mecbur oldum, diyordu. Mu -
rat suç ortağının bu sözlerini kabul 
etmedi ve: 

- Ben makine ile yazı yazmasını 
bilmem ki, dedi. Muhakeme §llhitle
rin çağırılması için başka bir güne 
kaldı. 

laşılmıştır. Otobüs. Topkapı haricin-
Evvelki gün Tünel caddes\nde bir de Bayrampaşada bulunmuştur. Ço 

tramvay kazası olmuş, Osman ismin cuklar yakalanmıştır. 
de bir ihtiyar iki tramvayın arasın * Kızıltoprakta Bağdad ~addesin 
da kalmış, ezilmiş, hastahaneye kal de oturan Alinin bahçesind~kı kuru 
dınlmıştır. Osman hastahanede öl- otlar lokomotif bacasından sıçnyan 
müftür. Ezilen a!am Yalovadan kıvılcımlarla tutuşmuş, otlar kimi
tehrimize yeni gelen Osman ıamindc len yandıktan sonra söndü:iilmüt -
bir ihtiyardır. • tür. 

Sahipsiz Bir Taka * 13eşikt:uta Hasfınn caddesinde 
Dün Beykozda Poyrazköyde Kıl- oturan Fatmanın 9 yaşındaki kızı 

burnu mevkiinde teknesinin içi yan Sacide oynarken yere düşmüş, bır 

mıf, kurşuni renkli bir takR bulun- çivi boğazına saplanmış, çocuk ağır 
muştur. İki ton hacminde olan bu ta surette yaralanmıştır. 
kanın bir kaza neticesinde yandığı * Sirkecide, Kafkas meyhanesin 
atefin teknenin kapaklanması sure- de rakı içmekte olan arzuhalci Ca
tile söndütü tahmin edilmektedir. fer Tayyar ile arzuhalci Hüseyin Ha 

OPERALAR, OPERETLER: 
18.15 Berlin kısa dalgası: ftf 

21.10 Bilkl"eş: Seçme operet ın 
ODA MUSİKiSi: 

22.15 Bratislava: Kuartet ko 
Peşte caz trlyosu. 
RESİTALLER: 

10.40 Berlln kısa dalgası: 

keman varyasyonları 11.15 
dalıası: PlAkla şarkı resitali 15 
kısa daleıuıı deniz aşırı hav 
Peşte: Piyano konseri 20.30 S 
yano (Dvorak op. 104) 22 Bil 
sonun ~erlerinden pltıklar 

DANS MUSiKiSi: 
19.17: Bükret 20: Bükreş 21.I 

Klisik dans musikisi 23.15: B 
telif milletlerin dans havaları> 
yana 24.10: Peşte. 

lil kavga etmişlerdir. esftl 
başından yaralamıştır. * Gazete bayilerinden 
Sandıkburnu gazinosunda 
minde bir genci çakı ile elitı 
lamıştır. Kavga bir otonıob 
yüzünden çıkmıştır. * Mecidiyeköyünde 
caddesinde oturan on altı 

Şakir oğlu Salih bisikletle 
Mecidiyeköyü caddesinde 
kana çarpmış, düşmüş, 1'0111 

mıştır. * Kurtuluşta Kır soka 
ran Ropen oğlu Varta kaY'° 
ri Kirkoru demir parçasil' 
dan yaralamı~r. 

Takanın sahibinin kim olduğu, na
sıl olup ta bu hale geldiği tahkik e
dilmektedir. 

Otobüs Çalındı 
- MELEK· SARAY ve iPEK Sinemaları 

Programlarına ilaveten 

ltalya • Macaristan Futbol Maçı • 
Evvelki gün Topkapıda bir otobüs 

hırsızlığı olmuş, şoför Ahmedin 3280 
numaralı otobüsü çalınmıştır. Oto
büsün, o civardaki çocukbr tarafın iııııı•••••••Diinwı Kaoan Flnol llop 
dan gezmek maksadile alındığı. an-
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Gündelik Gazete 

:• hecltflı Haberde, fikirde. tıer· 
l'llıı """1a. dUrUet. .. mımt oımalc, 

ıaa.t .. ı olmıya catıımaktır. 

BEDELİ 
Ecnebi 

2800 Kr, 
11100 Kr, 

800 Kr, 

1 ~ .... ·-~ " 

dk dimağt huzura kavuş-
ht1 Ilı llsanlar lçhı zevkli ve faydalı 

8 tlyaçtır. 
lıde l 

b11 e1ı se, halk, maalesef henüz, 
cletı11 bıede"i ihtiyacı duymak saa
llfı.. e tanıamıyle kavuşmuş de!fl-

tiıte}lk 1-r. r hı te biz, halkın, btlttin bun-
lıllt 1 en, ıcokumak kahramanlı
-; Rösterdltlne kanllz. 

,. 1-.a, ilce, lyt eser yazmadıtı iddia o
'~7~attlrln vaziyeti de, oku
>ttılld a ıtham edilen halkın vazi'tubh ~ok farklı detfldlr. 
~ arrtrla bdrbıl. bllıniyen, o
'-\tctl tt detu, muhurirl itham eden 

... t, 
"lfleıun • \ 'rı. erlnıtsln Nlcl şartlar lçln-

'il1t Ya koyabildikleri -eserler, glSz 
ııı....:.-:-·hllı kıymet lrtlf aına yükaele-
•:. olablUr. 
~ t bu tallbılıllltnden dolayı 
.... :~lclire hücum et~ek, tabiin hak 

-·· it f..~~•ten b.' ~a k ıze, bu bayat meaele etra-
ttlıet te 0~U1Jnak ihtiyacını duyuran 
'~ U haksız hücumun verdiii 

il . 
~ Dlebt]eketln. btıyilk ftklr 
lllt, ki !arından bl:tl sayılan Babı· 
' ta~ •ıfaüyle 1erletmlt olan 
~.. erUnı harpler, on beş, 
~ ap.;• içinde iki üç altın lirayı 
ltata it llnan haline soktular, bir 
ta..e 'lcaPıortayı, bir müeue•• uame
~i~turdulana, lnuıu, bqiin 
' ııı:ıe itham ettikleri dimağ
~ ttlllJttı ullerine borçludurlar. 
~e teı ?nlardan hiç birisi, kütüp
.,"'~a r·~~nda, halka kitap yerine 
-.ıı,te aa~t k ahana, veya mevsimlik 
'-'ttitJc.ç : larını iddia edemezler. 

1 
laı.ia. lllleıi istisna edilirse, arta 

l~~ ~ •attıkları -Umi, iktısadi, 
~ '&enni -._.__ hile ••erleri deifl- masal-
~d11r;nlaıııa1t kabilly~tlnden 
Ye 1.. ar. 

)'a.._ QU lciil 
ı;;-"llll~ tür fıkaralarının anh-
'-a ta._ ilatın eaer1er1 7arataıı dimağ

.. ~ ıraPllı •ları, bank&rlWdea da· 
"- IE.~ir •11ptu. 

TAN 

Kitap okunuyor v• ıatıhyor mu 7 Okuyucu var mı, yok mu 1 45 ... 
nedenberl Babıalid• kitap basan, kitap alan ve kitap satan kitaptı · 
llyas Bayar aıağıdakl ıatlrlarda bu ıuall•rln cevabını veriyor ve 
milll bir es~r yazacak ınuhcarrlre bir ıerv•+ vereceğini vadediyor. 

dair mal'Ö.mat sahibi olmak arzu
sundasınıs?. Hangi lisanı &tren
mek llüyorsunuz? Hangi meslekte 
ihtısasınızı, vukufunuzu, tecrübe
nizi arttırmak arzusundasınız? De 
lliS, dal, radyo, telefon, ruh, mad
de, hayat, ölüm, aevli, kin, iman. 
hayvan, aklınıza ne ıellrae, ılze 
ondan bweden bir eaer verebl
riml Ve wıutulmaıırı ki, Fraruıa
da, 1n,Uterede, veya Almanyada 
ba1ılmı1 herhanıl bir kitaptan ele 
sik m11kemmıllyette tabedllmı • 
mlı olan bütün bu kitaplar, mem 
leketln en maruf, en 11llhlyettar, 
en bllgll1, en tecrQbeli muharrir • 
lerlııin, Alimlerlnln eaerlerıdit. 

il a 

llyas Bayar 

Fakat buna ratmen, birçok o-
kuyucular, kütüphanem!, a

lıcı gibi delil, bir müze ziyaretçili 
gibi geziyorlar. 

Y acın: Sabiha Zekeriya Sertel 

Daily 8cecb ıazeteıi muhabirinin 
gueteılnde anlattıiı küçük bir hi· 
k&yeyl naklediyorum: 

u Nanldn•de yıkılan sayısız, he· 
sapall evlerden perlıan çıkan on yaı 
lannda, zeki bakıılı, San-SınÇong 
iamlnde bir çocuk vardı. San'm ba
buı NanJdn•de, aıçı idi. Fakat harp 
patlar patlamaz ortadan kayboldu. 
Harpte mi, tehirde mi öldUIU belll 
delil.,, 

Kıymetli ve tarihi eıırlerlı d°" 
111 bir müzeye gtrdiatnlz oman. 
etrafınızdaki eıyalara, lmrtne im
rene, fakat el sürmeye cesaret ede 

~M!iiilii!i!!!!il!iii!!!iiii!l!i!iıiii!!!iiiiii!iii!!iiiiiii!.ı!!!!!!!!!!!i!!!i!!'!!!!!!li!i!!i!!!!!l!!!~!iii!!!!!!!!ii!!!!i!!!İ~ ~eden bakttlaz mııınız? Bunun ıebe 
bi, onlara malik olmayı iimit et
memenizdendir değil mi? Çünkü 
o eserlerin kıymeti, ıizin sen'etini 
zin çok üstündedir. 

(KANAAT KVTVPHANESI SAHiBi) 

"Japonlar, phrl ltıal eder etmez 
San'la anneıl 19hlrlerinden birkaç 
ytlı mil uzakta olan Hankov'a yUril· 
yerek alttller. Ve muhacir kampla· 
rıııa misafir oldular. San bu kampta 
tamıtıit daha yirmi çocukla beraber 
hükftmete yük olmaktan kurtulmak 
için aralannda boyacılık yapmayı 

kararlaıtırmışlar. Bin bir rica ile ö
teden beriden tedarik ettikleri boya 
kutularlle i99 başlamışlar. Her 5abah 
mektebe gidiyor, öğleden sonra park 
tarda, sokak kti§elerlnde, otellerde 
her biri kendilerine tayin edilen 
semtlerde boyacılık yapmışlar. Pa
puç boyamak, hele böyle harp za
manlarında, pek karlı bir iş değildir. 

man halk, fikir açlığından kurtu• 
lup biraz hakikat yüzü görmenin 
sllrhoşluğu ile, bu eserleri, ekmek 
gibi, su gibi adeta yağma etUI 
çıkan eserler, Osmanli I.tnpa
ratorluğunun her tarafında müş
teri buldu. O devirde blz, hudut· 
larımızın dışına bile kit~p i~taç et 
tik Kınından Moıkovaya, Mana• 
tırdan Oraca kadar her tnafta e
serlerimizi, sevgili mektubu gibi 
dört gözle bekliyen insan!ar var
dı. Hiç unutmam: Mefrutiyet hür
riyetine kavuştuğumuz günlerde 
ilk bastığım kitabın adı: "Mahke
mei Kübra" idi. Üzerinde meşhur 
değil, meçhul bir imıa bile bulun· 
mıyan bu eser, belki "kuran" ka
dar okundu ... 

Bugün, ise kitap, mQfte-
risiz bir mata değildir. Hatta, ben 
"halle kitap okumuyor!" diyeni~ 
rin, halkın yüreğini okuyamadık
larına kanilm. 

45 yıldır, kitap okuyonım, ki
tap yazıyorum, kitap alıyorum, 

kitap basıyorum, kitap satıyorum. 
Diyebilirim ki, yarım aua yanm 
basamaklık mesafesi kalan bu ka 

dar zaman içinde, okuma arzu.tunun, 
okuma hevesinin, okuma af)ruun 
halkta bugünkü kadar fiddatlendi 
ii bir devir daha görmedim! 

Kütüphaneme gelenler içinde, 
ceketil•, saatlle, ppJı:aıUe, hatti 
-yemin ederim Jc1- ekmeji)'le 
kitap değiştirmek iırtlyenler \rarl_ 

Daha birkaç gün ~l, sarar
mış benzinden. mühtaç oldujla gı 
danın dörtte birini bile alama
dığı anlaplan bir delikanlı ıel
mifti. Bana: 

- Bayım, dedi, ''Muttafa Ke 
mal" i okumak lıtyloruın. Eier 
ıayfaları açılnııf bir nüshası 
vana, ıuracıkta oturup okuya-
7ım? Kitabı alabilecek vasiyet
te değilim. Fakat aite, yılım o
kumak mukabilinde, 10 kuııışu 
mu verebilirim!. 

Bu sahneyi görcUlkten sonra i
nandım ki, bugün, bir hayır sahi
bi çıkıp ta, bir "kitap haytatı" 
kutta· bedava ekmek datıtan bir 
fınn kadar müfteri bulur! Ve bu
gün, ek~•k dlleıımekten Ut8ha
cak kadar ınajrur olanlar bile, fl· 
kir ve bilgi dilemnekterı çekinmi· 

f ';;ioô'ıl 

Biztın bastığımız kitapları imre 
ne imrerıe seyreden bazı biçare °" 
kuyucular da, tıpkı ayni haleti ru
hiye içindedirler?. , 

Bunun en mühim sebebi dl!, hiç 
şüpheıiz kağıt pahalılığıdır. Bu yilz 
dendir ki kitaplara, öyle yüksek fi 
yat koynıak mecburiyetinde kalıyo 
ruz ki, müşteri, pek haklı olarak 
11insaf, diyor, kitabı banknot üze· 
r!ne mi bastınız?'' 
Yazımı bitirmeden evve1 bir 

noktaya daha temas etmek isterim. 
Bence kitap, tıpkı şarap gibidir. Es
kimedikçe satılmıyor. Mesela, bit 
roman basıyorsunuz. Bu romanı, 4, 
5 bin nüsha satıyorsunuz. Fakat 
ne kadar zamanda biliyor musu
nuz?. Sekiz senede ... On senede! .. 
Hatta on beş senede! Şu halde, tak 
dir olunur ki, kütüphane raf
larında senelerce bekletecek bü
yük sermayesi olmıyan ve iıtikllli 
on sekiz sene gözliyen H:ıtaylılar 
kadar sabırlı bulunmıyan insan, 
kötü bir kitap gibi kaldırı(mda si.i 
rünmeye mahkumdur! 

• ..... t t . -1~ -~~-ı-!1--! •-1 - L 0 1 .... ..... c,.L 
Eğer ben, bütün bu mii~külat 

karıısınGa, ogullanmı, kardetimi 
dinleseydim, bu mesleği çoktan 
değiştirir, daha karlı matalarm a
lım satımına girl§'irdim! 

satılan kitaptar Ja mektep kitaplandır 

bastık. Bu 8000 nüshadan elimi
ze 80 tane ya arttı, ya artmadı. 
Bundan da anla,ılıyor ki, bir oku 
yucu buhranı mevcut deği.ldir." 
Fakat bugün maalesef eserlerimiz 

de, zengin ve ağır bir fikir ve bilgi 
hamulesi bulunduğunu iddia ede
m@ylz. Zaten müşterilerin, tercil-

me eserleri tercih @dişleri de böy

el bit iddiaya kalkışamıyaC'ağımı
n tabata kAfidir. Faraza ben, ter .. 

cüme eserlerle boy tSlçilfebilecek 

değerde bir milli eıer yaratacak 
olan m\iellifimiH, ıervet ıayılabi
lecek bir kıymet vemıeye bazı· 
nm! Fakat maalesef, muharrirle
rimiz, henüz, bedı!lini cebimden 
değil, kasamdan ödeyebileceğim 

kıymette 

lar ... 
mahsul yetiştirmiyor'-

Buna rağmen eğer bana soru-
lursa, kitap satılmayışının a-
sıl sebebi bu değildir. 

Meseli, benim bastığım kitap

lar arasında, içtima!, iktısadt, ta
rihi eserlerden tutun da, terbiye

vt çocuk romanlarına, basit halk 
masallarına kadar her türlü eser 
var. 

Hangi mtlletin tarihini öJren
mek iltiyoraunua?. Hangi tarihi •• 
damın hayatını ötrenmek aTZusun 
dasınız? Hanif nazariye, hangi a• 
kide, hangi prensip hakkında ca
hil kalmaktan kurtulmak istiyor
sunuz?. Hangi keşfe, hangi icada 

Anllyana Sivrisinek 
Saz, Anlamıyana •• 
K tnyı kH•laruıdan birinde bl~ kt• 

aım halk evlerinin bahçelerlnl 

duvarla OtYlrmlıltf' YI bu lll'lda da fle 
den1t ı.ır takım 9ukurlar •9mııl•I'· lu 
9ukurlara au dolmu1o auya alvrlalnak 
Uımuı. Bu alvrlalnekler 111tma mikro • 
bu almıı ve halkı ıaırıp aılamıılar. 'VU• 
lerce aıtma vaka11 olmu1o 
Şimdi kaza aıtma mUcadele heyeti lıe 

baııamak Uzere ımı1o LAkln bu haberi 
veren muhbir •.mHIHef hllA bu 9ukUI' 
111'1 kazanların dlAerlerlne ibret olacak 
l•kllde cezalanmadıOını,, da il.ive edl• 
yır. 

Dolruıu bu mDtaleayı haklı bulma • 
dun. lamltıl yumak ıetemtdlllm bu ka• 
ada •tıldılt .. ylenen bu çukurdan bat 
ka Jlimur aU)'U blrlkeoek oukul' )'Ok 
11111 ımıı dıralnlııf 

Otl'fl &teyı btrlt• çukur ıçntık dol 
ftl dtllldlP ımma tıır atılan ıukurun 
bir tıtMa memtııı olrtıaaı da çukuru a • 
tanın kuıuru olımaz. 

YAZAN: 
BURHAN ~ 

- Hıva tıuıutıınıneı, yalmur yallar; · 
ya§murdan göl olur. Göle de iSrdekler 
iner. Bu adam hava bulutlandı demek· 
le bana ISrdek ciımek letemlttlr. Kendlel 

nı o ıebeplı dlvdUml fekllnde luh et• 

meılne benzer, 

Anlıyana ılvrlılnek Ilı: ıellr. 

• B lr ıa.a atık adam ka,ah tenıkı• 

Fakat bu meılek te ins3nda te
davi olunmaz bir hastalık halini 
alıyor. Ben bu kitaplarımı, tıpkı 
çocuklanm gibi okutmak istiyo -
rum! Bu okutmak kelimeıini ut
mak manasına almayın. Bilakis, 
eğer icap ederse, ben - nasıl çocuk
lanmı okutmak için üste para ve• 
riyorsam - kitaplanmı okutmak i
çin de üıte para vereceğim... Hal 
buki, buna rajmen, birçok kimff.. 
ler, kitap dkunmayıpnm meau• 
liyetini bizlere yüklemek inıııafnz
lığından vazgeçemiyorlar! Halbu
ki bu meıuliyeti bize yüklemek te, 
halkı itham etınak kadar büyük bir 
hakı1%lık tır. 

madııfl a"'ma lııu ahı verltln ıu flklldl 
oıreyan ettl!llnden eminim: 

- Alamı iyi Ayvalık yaAı var, alır 
ınııın? 

- 1.temettı. Vatımıı var. 
- Amma mal iyidir, •u eenı yaıtıar 

kıt. Fiyatta uygun. turada iki teneke 
var. Vereyim kurtulayım. 

- Kaça Ytrdltıl. 

- 0111 fiyatına varecıllm. Otuz kU• 

"'" - Gel yirmi yediye. 
- Yirmi bete bırakıraan alırım. 
Tablt bıkkal bu flyıta yall aldıilın • 

dan dolayı memnundur. Pollate karıı • 
lıttılı zaman ıuıı.ı yıOcı mutııkkak: 

- Ya ne aandın arkadaıf 27 kuruta 
hallı Ayvalık yatını dna kim verir? 
Elbette bira• eıı tıulıınaoakl Demlplr. 

Bu aözle, beı kuruıluk lfkembe çor
ba11 içen mUıterlnln çorbada paçavra 
91JJtıtından tlk.lyet etmuı Uıerlne it • 
kembtolnırı: 

- •11 kııruıluk çorbıd• dı lpekll ku 
maı çıkmaz yal Dım•I ar111nd1 hayll 
mDtabehet vardır. 

lnunlar~n uoıııa dayanım•malırı ftaa 
ülıliı mevcut oldukça b&ylı hldlnl•• 
rln anaııı geçllmeıl lmklnı yoktur. 

latefl yıteılık kArlı bir ince hn•ttır. 
Ve iter ıcarıı Uflatln de bira& tehllkeel 
vardır. 

Jf.. 

:takat bu minimini Çin çocuklarının: 
- Papuçlarınızı boyıyalııtt mı ba

y11n? 
Hitabı okadar cazipti ki, bunlann 

yanından geçen bu s6ziln tesirinden 
kurtulamıyordu. Hem de ne lyi pa· 
puç boyuyorlar. San, lider ruhuna 
sahip ve kumpanyanın başı oldu!'u 
için pek memnundu. 

- Şimdi aşçı dükkinımız yok am• 
ma, ben annenıl ylne geçindiriyo
rum, diyordu. 

' 1Bu badirede bu işi başardığı içln 

iftihara pek hakkı vardı. San'la an

nesi devletin bu müıkül zamanında 
ona yilk olmamak için muhacir katn• 
pını terkettiler. Umumi menfaatle· 
re, muhtaçlara tahsis edilen yardımı 
daha layık olanlara bıraktılar. San 

ve arkadaşlarına bu da kafi gelmedi. 

l.ki ay içiııcle aoo lira kadar bir para 

kaıanmıtlardı. ıo çocuğa takaim o

lunca büyük blr yekun deiil amma, 

hepsi •eçiniyorlardı. Fakat Çin k:ur
tulutwıa 7arclım hl1&i ruhlarına oka• 

dar sinmişti ki, gönWIU olarak ka· 

zançlanndan yüzde onunu devlete 
vergi olarak vermeyi kararlaştU"dı
Iar. On sekli buçuk doları şehrin ea 
bilytlk gazetelerinden birinin idare
hanesine götilrilp bu paranın harp 
muraflaruıa karıı hUktimete veril
mesini rica ettiler. Gazeteye para ile 
beraber ıu mektubu da bıraktılar: 

"Biz küçük kafalarımızla harblta 
kazanılması ancak her birimiz, pa· 
ramız, a4ytmtz, vücudümüzle mem. 
leket ve devlete y.atdım etti~imiz za
man mflmkün olaca~ını an.lıyoruz. 
Biz ~ocu{Juz. Paramız azdır. Fakat 
kazanmak ve vermek kuvvetimiz hu
dutruzdu.r. Bizi orduya kabul etml§ 
olsalar, biltün vatanda,ıarımızla be
raber harp edebileceğimize, istikld
ıtmiıt kurtarmak içtn kanımızı de;. 
kebileceğimize, kaybettifjimiz sevgl-
lt topraklan kurtaraca~ımıza itinıo
dımız v.ardır.,, 

Bikiyenin ıonu mailim değil. Jl'a. 
kat ıuraıı malum ki, bir milletin ço
cuklannın milli istiklal ruhu bu de
rece kökleıir ve kuvvetlenirse o mil
let artık esir olamaz. 

:ıs 

rllp adam aleyhine dava açmı1-
Dava: l<öpelle hakaret dıvaıı. 
Mahkeme ııı tetkik ıttlkten ıonrı ki 

peklere karıı eöylenen ılSalerin haka • 
ret tıtkll ıtmlyecıaıne ve binaenaleyh 
davanın reddine karar verml1o 

lilu karar, köpeDln ıadakatine kartı 
lnaanların verdikleri mUklfatın bir 
lı nUrnunealdlr. oan 

Kllpek lnaana en ıadık hayvandır; 
malını, canını muhafıza eder. Onun 
avlanm111 için kendini tehlikeye atar. 
Kutup gibi ın tıhllltell mıntakalırda 
P•tlnden kimse gitmezken köpek on~ 
dalma eadık kalır ve nlhıyet hakarete 
utradılı uman da mahkeme "köpe4e 
kartı eöylenen alır atizlır, hakaret t" 
kll etmea,, diye karar verir. 

lenee köpele kartı yapılan bu mua
mele Mdakatlne kartı nankörce bir m• 
kabala OIM bllı P•k •Aır ••yılmaz; ıu· 
nun yanında: 

Biz, birine klpek dersek matık 
~ 'bit ~ okuYuca ve eser buh· 
İltt ~atı lDl ınesuliyetini, mti
,.._ •deıı ~ı~ mahsullerini halka 
-._...il ''~ili" ~ltiirıiiz kitap esnafla

ta '-lh~.&1nde aramak, ve bal-1 
-uttlndUr. 

yorlar. 
Nitekim, biz, az evvel bahaettl-

jim "Mustafa Kemal" 1, iki def• 

lu tırzda bir muahaze, "ördek,, llfı· 
11• kıan bir •damın yanında hıva lllu• 
ıutlındı,. diyene kızıp dayak atmasına 
ve il• tıaNketlnl: 

ler içinde birkaç bakkala uouz 

:nytlnyaAı a1tttıı1o Kelepir 111at ılılılclı• 
rından dolayı memnun olan bakkallar bl 
raz ıonrı yeni yallı utmak ıoııı teneke• 
)'I a9ınoa UatUnde tılr parmak kadar yalı 
tabaka11ndın ıonra çeıme ıuyu bul • 
muııar. Hemen aohılu kır•ktldı aımıı 
lar. 

Gerçi pazarlık ıtfllllfldl ltUtr ltllluR 

8 lr Frarıeıa kokcna11 hır aıralde 
blrlnclllk kazanan klSpeölne tılr 

JOrl haeının hakaret ettlDlnl ileri eD· 

lel' hak t eme • 
A b arı ııyarlar. Zavallı köpekler. 
ar:~ • onların da mahkemeler! ol11 dı 

arındı blrlblrlerlnı (adamı) dl 
lerı tlkl yen-

yıt ıteeıerdl naaıı bir kar 
lırlardı f, ar a• 
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§ HDKAVE 

TAN 

Okçuluk: 

Ok Meydanında 
Dün de Atışlara 
Devam Edildi 
Okspor kurumu tarafndan terHp 

edilen müsabakalardan dördiincüsı.i 
dün saat 15 te Okmeydanında yapıl
mıştır. Müsabaka Okspor Kurumu 
Başkanı Vasıf Erkemanla umumi ka 
tip Safi Nüzhet Toksözün nezareti 
altında yapılmıştır. Eski okçulardan 
İbrahim Özokla Bahir Özok hakem 
vazifesini görmüşlerdir. 

Votnr"'cl~ısln 
lVl ülc-ıl<~t 

Elekt rik Parası Nasll 
Tahsil Edilecek ? 
Karilerimizden biri M. Z. ril

muziyle gönderdiği mektupta 
şöyle yazıyor: 

"Elektrik Şirketinin hiikti
mete geçmesinden sonra orada 
birçok yenilikler ve halka karşı 
birçok kolaylıklar göreceğimizi 
umuyoruz. Lakin gazetelerin 
son giinlcrde ,·erdikleri bir ha
bere göre yeni idare ilk iş ola
rak eski şirketin iki ayda bir 
tahsil ettiği elektrik parasını 

şimdi ayda bir tahsil imkanları
nı düşünüyormuş. 

-----= -----
ı~ 
1§ -----------------
I~ .-·= ı: ----------------

Dün geceki müaabakalara i.ftirak eden güre1çilerimiz 

Dun Geceki Guresler 

Dünkü müsabakaya uzun menzil 
atışlarile başlanmıştır. Her okçu ken 
dilerine ayrılan yaylarla üçer ok at- ı 

mışlardır. Uzun menzil atışlarmı 

müteakip, 30 metreye konan hedefe 
ok atışları yapılmıştır. Dünkü uzun 
ve müşterek atışlarında ve hedefe 
atışta Nevzat Caner, Celal Atak, Sa 
di Tör, Bekir Ur, Adnan F.vranos. 
Mehmet Noyan iyi derece almışlar
dır. Bunlardan başka atışlara h<> -
nuz yeni başlamış olan İsmail No -
yan, Sadi Hoşses, Aydın Üstündağ, 
Hüseyin Bolsu, Aydın Erkman. Ci
hat Borak, Tevfik Sırma muvaffakı
yet göstermişlerdir. 

Bizde ticari mahi~·ette olan 
miiesseseler hiikumete geçince 
maalesef ilk iş olarak paranın 

daha çabuk ve daha çok tahsili 
düşiinUlür. Bu tüccar zihniyeti 
değildir. Ayni hal İstanbul Su 
İdaresinde de görülmüş ve hatta 
fazla sarfiyat bedeli, m ukavele 
hilafına üç aydan üç aya tahsile 
başlanmış, üstelik bir de ilk tak 
sit depozito alınmıya başlanmış

tır. 

-... ------5 
Karşıhkh l_yilik 

• "" • - Yazan : Mahmut Yesari -
Mersinli Ahmet-Büyük 
Mustafa ikişer Güreş 

Tuttular, Alkışlandılar 
Dün gece Taksim stadında mun - uğrunda dahil oldukları Avrupa ser 

tazam ve yepyeni yapılmış bir ring best temaslarında kapabildikleri his
içinde amatör milli takım güreşçi - seleri, bir parça alaturkadan, biraz 
!erile Ankara grup müsabalarında da alafrangadan katarak vazıfelerini 
muvaffak olmuşlar arasında güreş - savuyorlar. Tabii bu şartlarla pek 
ler yapıldL kıvrak, ÇOk hareketli ve olçülü oyun 

Dün geceki müsabakalar organi - lardan fazla, tesadüfi vaziyetler ve 
zasyon bakımından kusursuz bir man zoraki hamlelerden istifade ediyor -
zara gösteriyordu. Yeni ringe kimse !ardı. 
nin bır diyeceği olamazdı. Yiıksek - Nitekim Avrupaya ser -
lıgi, ışığı, hakemlerin üç muhtelif 1 best gi.ıreşçi olarak gitmiş o
renkte yanan ~a?1balı iskemleleri Av la.nlar, sırf oralarda kapabildikleri 
rupa şartları ıçınde tamamlanmıştı. hısseler sayesınde dun gece en ziya
Minder nizami ölçüden küçük olmak de cazibeli ve aletli gtiresenler ol -
la beraber ringin genişliği yüzünden dular. Ve halkın alkışlarını o sayc
göze pek çarpmıyordu. Dünki.ı hazır- de temin ettiler. 

Okspor müsabakalarına bundan 
sonra, her hafta cumartesi günleri 
saat 15 de İstanbulun en eski stadı 
olan Okmeydanında devam edilecek 
tir. 

Futbol: 

Ankarada 
Dün Yapılan 
Müsabakalar 

Şimdi elektrik faturaları da 
a~ da bir tahsile başlanmakla, 
tabii halka bir kolaylık yapılmış 
olması mevzuu hahsolamaz. 
Bundan başka iki aylık fa tura
larda mua:n·en miktarlardan 
fazla istihlakat yüzde elli ten
zilatlı tarifeye tabi tutulurken 
acaba bir aylıklarda bu cihet na 
sıl temin edilecektir? 

~ 
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H aydarpaşadan tren yolcula
rını da alınca, vapurda, a· 

yakta duracak yer de kalmamıştı. 
Bu sıkışıklık arasında valizler, çan
talar, sepetler, ayrıca yer kaplı
yor, ayaklara dolaşıyordu. 

Omuz başımda, tanıdığım bir ses: 
- Sen kalk, ben oturayım, di

yordu. 
Başımı kaldırdım, eski bir ar

kadaş, gözleri uykusuzluktan kı
zarmış, bana bakıyor. 
Kalktım, yerimi verdim. Otur

du, uzun, yorgun bir oh! dan sonra: 
- Bütün gece uyumadım. dedi. 

Gözlerimi bir saniye bile impma . 
dım. 

- Hasta mı idin? 
- Hayır! Erken davranama-

dım, yataklı vagon kalmamıı:, Bi
rinci mevkide de yer yok. İkinci 
aldım. 

- Kompartiman çok mu kala
balıktı? 

• 

lıkların tahta ve elektrik kısmını, Serbest gureşçiliği Berlin olim • 
bu giıreşlerin tertibi hususunda bil- piyadında nasılsa keşfolunup, ser
yiık ~nuniyet ~teren Güneşli bestçi etiketini o gundenberi hamil 
doktor ~ atisaraytı Sel· bulı.ı...nan ersiglLAhmet dun aksam 
manın muvaffakıyetlerı olarak "kay- ikı giıreşın e etüşia a:ı:a ncıı. u -

Ankara, 9 (TAN) - Bugün öğle

den sonra şehrimiz birinci futbol ta
kımları arasında birer dostluk maçı 

yapıldı. Bu maçların hasılatıyle An
kara sporcuları Çankınya bir seya--

Halkın karı olmıyan hu işte 

hükumetin de fazla tahsildar ça 
lıştırmak, iki msli fatura çıkar

mak için fazla emek sarfctmek, 
fazla fatura ve makbuz kullan
mak gibi zararları da vardır. Bu 
na mukabil halktan bir ay ev
vel alınacak paranın faizi o mas 
rafları ödiyecek derecede ola
maz. Bizi en ziyade düşündü
ren borcumuzu bir ay evvel ver 
mek değ'il, İstanbul Elektrik f. - Hayır! Öbürlerinin aksine, 

gayet tenha idi. Kompartımanda i
ki kişi idik. 

~,...:'!:!!.9!.E!!.ft..-.WlllBllUıı'~~ -~~n'J'!i~.,,4r\:_,'füiili' • ') orJr.:ıMCU' -·· 

dederek, işin canlı \ışınına geçelim: rati ve oyun dcğiştirmelerilc cazi-
müş olmasıdır. Umuyoruz ki hu ...- Hayır! Gayet nazik, bQı:: soh-

11 
rivayet dahili bir etüdün aksin- bet cı' gı"b " b"r g tı' Uz n su" ren 

Ankara muhtclitleri karşılaşacak-
, n ı ı enç . u 

ff akemler çok iftalanzJı beli mtisabaka yaptı. · 
Hakemlerin ekserisi serbe!t gü Buyuk Mustafa da kolunun ve ta-

den ibaret olsun.,, 1 yolculukları bilirsin. nsan, çarça-
tır. 

Bugün, Ankaragücü ile Galatasa-
- bü kuvvetinin kendi sikletindeki -

reşten beklenen süratte kar.ar ve -
ray, Demirsporla Guneş takımları 

karşılaştılar. Maçlar Ankaragücü sa ler için gi.ıç dayanılır zoru He rakip 
recek ve saniyenin onda bırindeki 
vaziyetleri hemen kavnyacak ka -
dar tetik gözükmüyorlardı. Koca 
ringin kenarlarında yorgun ve bez • 
gin dolaşarak güreşlerde alelusul la 
zım olan bir düdüklü insan rolünu 
tamamlaınıya çalıŞlyor gıbiydiler. 
Bereketversin güreşçilerin çoğu iş -
tihasız hakemlerin rahavetlerinl bo
zacak kadar çabuk kapışmadılar. 
Onlar gezinmelerinde ve baz.an dü
diık çalmalarında devam ettiler. Gü 
reşçilerde ellerinden geldiği kadar, 
insiyaklannın imkanlar verdiği nis
bette bir şeyler yapmıya uğraştılar. 
Serbest gureşin oyunları bakımın -
dan çok zengin olmadıkları belli o
lan istidatlı çocuklar greko Rumen 
den kaptıkları hisselere kollarının, 
bacaklarının kuvvetlerini katarak 

lerini kıvıra kıvıra yendi. 

Çoban güreşmedi - hasında yapıldı. Futbol mevsiminin 1 kazandılar. Ankara gücü ile Galata 
saray arasındaki maç ta Güçlüler her 

geçmiş olmasına rağmen saha kala

balıktı. DemiTsporla Güneş arasında 
ki maç çok iddialı oldu. Demirspor bi 

rinci haftaymda iki gol yaptı. İkinci 
haftaymda Güneş penaltıdan yaptığı 
bir golle Demirsporlular maçı, 2 -

iflerini başardılar. 
Doğrusunu söylemek lazım • 

gelirse, esasen bizimkilerden serbest 
güreşleri büyük maharet beklemek 
haksızlık olur. Bu işi kimden talim 
edeceklerdi .. Eski antrenörümüz ve 
milli güreşçilerimizi yetiştiren mu -
alllm Peterden sonra getirilen ikinci 
antrenoriın kendisi dahi, serbest gu
reşte, amatör çocuklardan ve yağlı 
güreşçilerimizden fazla bir şeyler 
bildiğini iddia etmiyor. ldarecileri -
mizin bu kısımdaki anlayışları ise, 
Berlin olimpiyadının arifesinde gör
dükleri ecnebi takımları hakkındaki 
yanlış biıkümlerinden belli olmuştu. 

Bugun serbest güreşçi dediğimiz 
çocuklardan bir kısmı kader, kısmet 

Sıra Çoban Mehmetle rakibine ge 
lince, çobanın idmanlara pa:-makla
rının sakatlandığı ilan olundrak o 
güreş yapılmadı. 

Ufak siklettekilerin kapısmala -
rında çok istidatlı gençler dikkati 
celbettiler. İyi bir serbestçi antre • 
nörle dünkü mağllıplardan da birin 
ci sınıf güreşçiler çıkacağı farkedil
di. 
Müıabakaların neticeıi 

İlk güreşi milli takımdan Ahmedf! 
karşı yapan Ankaranın genç elema
nı tecrübeli rakibini kuvveti ve hü
cuma gayretile hükmen yenerek mil 
11 takıma terfi ettL 

I kinci güref 

İstanbuldan Halil ile Ankaradan 
Mehmet arasında on beş daıdka de
vam eden bu güreşin üçte ikisi itış
me ile geçti. 

İki tarafın yapmak istediği oyun
lar tamamlanamıyarak yarıda ka· 

lıyordu. 
Neticede hakem heyeti herabere 

karan verilemiyeceğinden olsa ge
rek. Mehmedi hukmen galip ilan et

ti. 
üçüncü güret 

Mersinli Ahmetle Ahmet Yenen 
arasında basladı. 

Fakat başlar başlamaz Mersinli
nin pek seri bir hamlesiyle 36 sani
vede tuşla bitti. 

Ahali Mersinli güreşinin daha lez 
zetini tadamadan Ahmet galibiyet 
reveransını çakıp ringten indi. 

Dördüncü güreJ 

-

haftaymde ikişer gol atmak suretile 

4 - O galip geldi. 

Yarın, galip takımlar arasında bir 

maç yapılacak ve dört klüp şampiyo 

nu belli olacaktır. 

AVRUPAYA TALEBE-, 
GÖNDERİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Fabrikalanmızda bir yıl staj yaparak iş, yabancı dil ve bilıti bakım· 
lanndan gereği gibi hazırlandıktan sonra sıhhat ve kudretleri en iyi 
birkaç lise mezunu sınai kimya elektrik ve makine yüksek mühen· 
disi yetiştirilmek üzere Almanyaya gönderilecektir. 

Staja kabulde bilhassa fen derslerinde not vaziyetleri, Almanyaya 
gönderilmede ise staj neticeleri c:sastır. 

İsteklilerin Temmuz sonuna kadar aşağıda yazılı belgeleri, fstan-
hulda Taşhanda Türk Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi Direktörlü

ğüne göndermeleri litzımdır. 
1 - Hal tettümesi, Z -Sıhhat raporu, 3 - Mezuniyet olgunluk 

notlannın tasdikli suretleri, 4 - 9 X 12 üç tane boy fotoğrafı. 
Not: 1 - Staj talimatnamesi bürodan alınabilir. lstiycnlere posta 

ile de gcnderilir. 
Z - Belgeler 10 Atustos 1938 tarihine kadar gönderilebilir. 

Odol Nedir? 

buk ahbap oluverir. 
Dereden, tepeden konuşmıya baş 

ladık. 

Q, söylerken karşımıza kı-
sa boylu, zayıf, sevi:nli yüz

lü bir genç belirmişti. Halkı yara
rak güçlükle ilerliyen hamalın e
lindeki üç valizi aldı. Arkadaşı

mın oturduğu sıranın kenarına 

koydu. Arkadaşım, hemen doğ -
rulmuştu: 

- Azizim, size zahmet oldu. 
Çok teşekkür ederim. 

Kısa boylu, zayıf genç, adeta ö
zür diler gibi gülümsedi: 

- Rica ederim. ne zahmeti? 
Bu kalabalıkta hamalı belki bula
mazsınız, valizlerinizi buraya ge
tirttim. Ben, bir arkadasa tesadüf 
ettiğim için. onunla gideceğim 

Valizim de onda. 
Arkadaşım, gencin elini sıktı: 
- Çok te ekkür ederim. 
- Rica ederim, tekrar etmeyı-

niz. 
Genç, dönüp giderken arkadaşım 

arkasından seslendi· 
- Görüşelim. 

- Görüşelim. 
Arkadaşım, hamala: 
- Sen, baş tarafta bekle. dedi. 

Vapur Köprüye yanaşınr.a gelir -
sin. Hamal da kalabalığa karışıp 

gitmişti. Sordum: 
- Yol arkadaşın, galib9 bu genç! 
- Evet. Bana, çok iyiliği dokun-

du. Eğer o olmasaydı. uykuya da
lardım. bizim valizler de, kazaya 
uğrıyabilirdi. 

Biraz yaklaş, der gibi. elile işa· 
ret etti, sesini yavaşlattı: 

- Valizlerde, çok kıymeth sey· 
ler var. Çalınsa idi, çok zarar e
derdim. 

- Nasıl bir tehlike atlattın? 
Bir sigara yakmıştı: 
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zim arkadaş, bunu muvafık b 
du. Kalktı. kahveleri ısmarıaırı 
için vagon restorana gitti. Dön 
ğti zaman, yüzü bir tuhaftı. Ne 
ne oldunuz? diye sordum. Tre 
hırsız varmış. Polis, takıp edi 
muş! demez mi? Bende şafak a 
Kimden öğrendiniz?, dedim. T 
düfen katar polisi ahbabı imiş. 
dan öğrenmiş. Trene ayrıca bit 
sivil memur binmiş! 

A rkadaşım, kızarık gözle 
bana dikmiş, haline acın 

mak istiyormuş gibi melul me 
bakıyordu: 

- Gel de, uyu şimdi! Uyu 
şöyle dursun, pencereden bile 
kamıyorum, gözlerim hep kapı 
rafında. Yol arkadaşım. hırs 

yakalanıp yakalanmadığını Rn1' 
mak için, ara sıra çıkıp polise 
ruyor. Polis, hiç bir ipucu yak 
yamamış. Saat on bire doğru, 

arkadaşım esnemiye başlam 

Esnemek te ne sari şey! Ben 
gayri ihtiyari ,$ii~orum a 
~J..__.. •••••• _,...__ ' ·- 111~1 

arkadaşım, bit esnedi, iki esn 
nihayet, şöyle bir uzanayım. del 
iskarpinlerini çıkardı, karşım 

kanapeye uzanıverdi. Ona, u 
diyebilir miyim? Uyumaması i 
gi.ırültü etsem, yahut lakırdıya 
·sam, nezaketsizlik olur. Hele 
nun, trende hırsız olduğunu bll 
vererek bana ettiği iyiliğe, bu, 
nankörce bir karşılık olmaz 
Uyku gözlerinden akıyordu. 

U yumamak için, sigara 
ne sigara içiyordum. ~ 

ma termosu almayı da unutrıııl 
şum. Susadım, su yok. Yerim 
kımıldanamıyordum ki ... Hırsı• 
kalandı mı, yakalanmadı mı, 

miyorum. Ben, uykusuzluktan• 
nirden, heyecandan bitmis, g 
miştim. Bir külçe kemik ha 
idim. 

Alnına toplanan terleri mefl 

le kuruluyordu: 
- Selamete çıktım da. biraS 

1uk aldım. Hırsızdan haberir1l ~ 
masaydı, tabii, horul horul u~ 
caktım. Doğrusu. bu çocuğun 

na yaptığı şu iyiliği unutamıY' 
ğım. 

Sustu, oturduğu yerde uy~ 
yordu. 

Vapurdan çıktıktan sonra, f; 
rude aynldık. Ben, Gala!Rdıtrı t 
vaya atlamıştım. Aynı tranı'11 
arkadaşımın yol arkada'ı da 
mişti. Yanında. küçük bir vali~ 
şıyan bir genç daha vardı Otl 
oturduğum son sıranın arJ<aS 
ayakta duruyorlardı. 

Arkadaşımın yol arkadn~ırıııt 
sini duydum: 

- Şimdi valizi eve ı,1r<1kır 
navutköyünc, Bebeğe bır ycr6< 
miye gideriz. 

- Yol yorgunusun, 
yat. istirahat et. 

66 kiloda Sadık Soğancı ne Feri
hın Akpınar arasında başladı. 
İlk devrede Sadık Soğancı hayli 

ıakim giıreşti. Bu devreyi hükmen 
~alip bitirdiginden üstte veya altta 

. "'Üreşmek hakkını kazandı . Neticede 
5oğancı puvan h~abiyle galip gel

di. 
1 [Arkası: Sayfa 10, sQtun • de] 

ODOL Oyle ' rastgele bir ağızsuyu değildir 
Ho• bir ant isept iktir ve her gün kullanıl ınca 
nefes hep temiz olur. hohladığınız zaman 

ho$ gelir. Ağızın içini ıyice dezenfekte ettiği 
için diş lerimizi bozan ve çirkinleştıren o 

çürütücü ve ekşitici şeyler ağızda artık 
peydahlanamaz ve tutunamazlar. Oişlerınin 
ıozel ve saaıam. dolayısı i le de, hayatlarının 

zevkli ve neşeli olmas.nı isteyenler O DOL 

kullanmalıdırlar. 

- Gördün ya. çocuğun nç1k göz 
olduğu her halinden belli. Ahbap 
olduktan sonra bizim arkadnş, va
gon restorana gidelim. birer kah· 
ve içeriz, dedi. Bavullan bırakır 
da nereye giderim. İşi anlattım. 
Kahveleri burada içelim, dedim. Bi 

- Ne yorgunum. ne de ıı 
suzum. Trende öyle rahat uy 
ki... 

Tüccar mı. komisvonı .. ı rtııJ 
tikacı mı, nenin nesi bı:mıY 
kalantur herıfin biri, benir!' 
partimana düştü. İçinde kJ\ 

{Arkası: Sayfa 8, sotu" 
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~"L_ -erı '«lrfılıyan Hataylı kular, J\lay Kumanclanının önüncle •iyah tülleri çıkardıktan sonra 
:A•kerin Antalryaya gİriıi şerefine ıehrin mevd"nlarından biri.inde 11ece aenlikleri vanrlıww 

Türk lntaatının AntaJryaya girişini tabit eden bir baflra enstantane 
Hataya giren topçularımız, Antakycıda kurulan büyük takın altından reçiyorlar . 
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BALIKESIRDE :. 

Karısını 
Bıçakladı 
Öldürdü 

; .-...w: .......... 

Balıkesir, (TAN) - Küçük Bostan
e köyünde bir adam, karısını öldür
müştür. 

Talip oğlu Şahabeddin, tarladan dö 
nerken, bir senedenberi ayn yaşı.yan 
karısı Hatlceye rastgelmlş ve ona, e
ve gidip tekrar beraber yıışamıya 

başlamalarını tekli! etmiştir. Hatice, 
red cevabı vermiştir. Bunun Uzerlne 
Şahabeddin, Haticeyi bıçakla vurup 
öldürmüştür. 

Sevgilisinin Babasını 

Öldürdü 
Balıkesir, (TAN) - Bakacak kö

yünde bir hıyanet iılenllmlıtir. Veli 
oğlu Mehmet adında 18 ya~lannda 
bir delikanlı, köyün imamı olan 60 
yaşında Hasanın kızını sevmı, ve al· 
mak istemiştir. İmam, buna razı ol
mamıştır. Bu yüzden tarlad:ı arala
rında çıkan münakafa neticesinde, 
Mehmet, imamı tabanca ile öldür • 
müştür. Mehmet yakalanmıştır. 

Bir Tren Kaıaıı 
Balıkesir, (TAN) - Karacabeyin 

İsmetpaşa köyünden bakkal Tevfik, 
bindiği öküz arabasile beraber, su~ı
ğırlık pazarından dönerken, Killik 
köyü civarında, demiryolunu kateden 
yoldan geçmek istemiştir. Bu esnada 
Bandırmadan gelen tren birdenbire 
meydana çıkmış, öküzlerden birinl 
altına alıp ezmi~, ötekini hafif suret· 
te yaralamıştır. 

Bak.kal, treni görür görmez kendi
sini arabadan a§atı atmışsa da araba 
ile öküzün altında kaldığından ağır 

surette yaralanmıştır. 

Fa ydah Yağmurlar Yağdı 
Balıkesir, (TAN) - Şehrimize ve 

eivanna, birkaç saat süren faydalı 

yağmurlar yağmııtır. Yazlık mahsul· 
lF'r bu yaltnurdan çok istifade etmiı
tir. 

*Balıkesir, (TAN) - Gündoğan 

mahallesinden Hakkı oğlu 8 yaşında 
Rahmi ismindeki çocuğun namusunu 
berbat ettiği iddia olunan ayni ma
halleli Recep oğlu Şerif tevkif edil
miştir. 

KIRŞEHIRDE ı 

Yeni Ortamektep 
için lnıaata 
Başlanıyor 

Kırşehir, (TAN) - Maarif Vekili 
Saffet Arıkanın buraya gelerek or· 
ta okul lşile yakından alikadar ol
ması, semerelerini vermlye başla

mıştır. Mektebin inşa projesi, llzun 
gelen para ve bir an evvel yapılması 
dçin pazarlıkla ihalesi hakkındaki Ve 
killer heyeti karan gelmiştir. Usta 
ve inşaat okulundan 25 kişilik bir ka
filenin de yakında buraya gelecek
leri anlaşılıyor. 

Orta tedrisat umum müdürü Avni 
Yukarıvuç, usta ve inşaat okulu yapı 
ustası ile birlikte şehrimize gelmiş
tir. Yeni bina, önümüzdeki ders yılı 
başında bitmiş olacaktır. Eski orta 
okul binasının yıkılmasına başlanıl· 
mıştır. 

Bir müddet evvel başlanılan ve ge
~nlerde biten üçer suuflı iki ;lk okul 
binasından başka, hususi muhasebe
nin ayırdığı 40 bin lira yeni iki ilk 
okul binası daha yapılmıya başlanıl· 
mıştır. 

Hususi Muliaıebe Binası 
Kırşehir, (TAN) - Hususi muha

sebe idaresi, 25 bin lira sarfile ken
disi için bir bina yaptırmıy~ karar 
vermiştir. Bunun için arsa alınmış, la 
zım gelen keşif te yapılmıştır. 

Elektrik Yapdacak 
Kırşehir, (TAN) - Şehrimizin e

lektrikle tenviri için hususi muhase
be, belediyeye 45 bin liralık yardım
da bulunmuştur. Nafıa Vekaleti, elek 
trik tesisatı projesini tasdik etmi§tir. 

Tesisatın vücude getirilmesi bu
günlerde münakasaya çıkarılacaktır. 

Kırıehlre Postane Lazım 
Kırşehir, (TAN)- Merkezi bir mev 

kide olmıyan eski ve yıkık bir bina-
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(Hikayeden Mabaat) 

EDiRNE ŞEHiR GAZiNOSU : 

Edirne şehir ıazinosu General KAzım Diriğin huzuri1e açıTmıstır. 
Yukariki resim açılı~ gününde, gazinoda bulunanları gösteriyor. 

EDIRNEDE: 

Dükkanlar Saat 
17 de Kapanacak 

1 Edirne, (TAN) - Edirnedeki dük
kan ve mağaza sahiplerinden ıki yüz 
kişinin imzasile vilayete verilen bir 
istidada, İstanbul ve Ankarada oldu
ğu gibi, gıda maddeleri satan diik
kflnlar ayn bir formüle tabi tutul
mak şartile, diğer esnafın dükkanla
nnı saat 19 da kapatmaları !çin bir 
karar verilmesini istemislerdir. 

Vilayet keyfiyeti, bir karara bağ
lanmak üzere, belediyeye havale et· 
ti. Bunun üzerine, beled!ye meclisi 
fevkal8de bir toplantı yaparak me
seleyi tetkik etti ve uzun boylu mü
nakaşalardan sonra, küçük sn.natkar
larla gıda maddeleri satanlar müstes 
na olmak üzere, diğer mUeı:ıscselerin 
saat 7 de açılıp 17 de kapanmasına 
karar verdi. 

Şciııtı 6vdnv~ "~ 

AKD...\GDA: 

Otel ve Gazino 

Yaptırllıyor 

Belediye Reisi Has~n Keleı 

IZMlRDE: 

Eski Odacı 
Memuru 
Yaraladı 
İzmir, (TAN) - Kemalpaşa muha

sebe memuru Hilmi Bostancı, devam 
sızlığından dolayı odacı Kazım oğlu 

Caferin vazifesine nihayet vermiştir. 
Buna kızan Cafer, vazife başında bu
lunan Hilmiyi sandalya ile başından 
yaralamış, 35 gün hapse ve 30 lira da 
para cezasına mahkum olmuştur. 

Köpekbalığı 

Ayağını ısırdı 

SAFRANBOLUDA : 

Köy Çocukları 

iyi Çahşıyor 
Safranbolu, (TAN) - Buraya bağ

lı köylerden Komarının mektebinde 
erkek talebeden fazla kız talebe bu
lunduğu anlaşılmıştır. Komarı mek
tebinde 85 kız, 65 erkek çocuk oku
maktadır. Konaride köy kanıınu tat
bik edilmektedir, yollar kaldırımlı 

ve muntazamdır. 

Konari köyünden yarım saat ötede 
bulunan Yörük köyünde de beş sı

nıflı bir ilk mektep vardır ve yatılı
dır. Civar köylü çocuklarından 45 i 
yatılı olarak okumaktadır. Bu köyde 
biraz su sıkıntısı vardır. Su getirtme
yi, köyün zenginlerinden demoryofüı.
n müteahhidi Mehmet Muratuğlu va 
detmiştir. 

MERSiNDE: 

lzmir, (TAN) - Halit adında bir Kuduz Tedavisi Yapılacak 
genç, karantina ile köprü mevkileri 
arasında yüzerken, ayağından ağır- Mersin, (Tan) - Kuduz olduğun-
ca yaralanmış, hastaneye yatırılmış- dan şüphe edilen hayvanlar tarafın
tır. Bu işin nasıl olduğu bilinmemek· dan ısırılanların tedavisi için Kon
le beraber, Halidin bir köpek balığı yaya, Elazığa gönderilmesindeki müş 
tarafından yaralandığı da söyleniyor. külat nazarı dikkati celbetmiştir. 

Muhtar MahkQm Oldu Sıhhiye Vekaleti, bu gibi tedavile-
İzmir, (TAN) - İnciraltı mevkiin

de Şerife isminde bir kadının evine 
geceleyin zorla girip taarruz etmek
ten suçlu Balçava Muhtan Osmanla 
arkadaşlarının muhakemeleri bitmi.ş, 
bunlar dörder ay ve on altışar gün 
hapse mahktlm olmuşlardır. Yalnız 
azadan Hüseyin beraet etmıştir. 

Duvardaki Para Yok 
İzmir, (TAN) - Bornuvada Bey

ler sokağında 5 numaralı evde oturan 
Ahmet oğlu Mehmet, yattığı odanın 
duvannı sökerek altı ay evvel içine 
sakladığı 2500 lira kağıt parasının 

çalındığını iddia etmiştir. Polis, bu 
paranın ancak saklandığını bilen bi
risi tarafından ve evin için.fon du
var delinerek alınabileceğini tesbit 
eylemiştir. Mehmet, parasını sakladı
ğı yeri eşinden başka kimsenin bil
mediğini söylemekte, tahkikata de· 
vam olunmaktadır. 

Kermes Kurulacal< 

rin de Mersin memleket hastanesin 

de yapılması için icap eden malzeme
yi göndereceğini bildirmiştir. 

DENİZLİDE: 

Biçki Ser9isi Açıldı 
Denizli, (TAN) - Bayan Hayriye 

Sarohanın açtığı biçki yurdundan 
bu sene 7 talebe mezun olmuştur. 

Yurdun bir senelik mesaisini göste
ren bir de sergi açılmış, merasimde 
vali ve halkevi reisi nutuklar söy
lemişlerdir. Sergi çok beğenilmiştir. 

Süt Tenceresinde 
Haşlandı, Öldü 

Aydın, (TAN) - Karahayit köyün- j 
de, Mehmet oğlu İsmail Direğin bir 

1 
yaşındaki kızı Melahat, küçük bir 
dikkatsizliğe kurban gitmiştir. 1 

Karşılıklı iyilik 

şeyler olan üç valizi var. vaga' 
restorana çıkamıyor. O anda, şiııı; ... .

şek gibi aklıma geldi. Kahve ıl' .. 

marlamak için, dışarı çıkmıştı 

Dönünce: 

- Trende hırsız varmtşl dediıt' 

Enayi kandı. Sabaha kadar uyuY 
madı. Ben yattım, horul no,.ul il' 

yudum. Eğer o, uyusa. ben uyuY' 

mıyacaktım. Çünkü benim vali,
zimde, iki pijama, iki don, iki gö. 
lek, dört çorap, sekiz mendil, bJt 

tane yedek kravatla bir traş tB' 

kum vardı. Bu dört parçıı eşya, bt'~ald 
nim için, onun üç valizindeki kıY~ıı h 
metli şeylerden daha kıymetlidir· hal 
Sabaha kadar uyumıy'.uak vali· n 

zimi görünür görünmez kazalardB11 ğı 
k b d . ı . ~. . ut· Su oruyan u a amın ıy ııgmı un k 

mıyacağım. tü': 

[~~~~ı;:~ 
iLAN da 

Üsküdar askerlik şubesinde ka \i~ 
lı bulunan malul subay ve eratile f a, 
hit yetimlerine 938 yılı beyiye ikrB' 3ar 
miyesi tevziatına 12 temmuz 938 s9 

lı gününden itibaren aşağıda y aşı 

şekilde ve şubede başlanılacaktır. ~a 
diham ve karışıklığı mucip olrn• 8a.i 

mak üzere gününde müracaat etrtl den 
leri ve üç adet vesika fotoğrafı "tP' i i 
aş resmi senetlerini nüfus hüvire' '1 
cüzdanlarını da birlikte getirmeJel'l iltt 
ilan olunur. 

9 
~i 

Müracaat günleri: 12 temmuz 93
6 

hle 
salı malı11 subaylara. 15 temmuz 9~ la 
cuma malul erata. 16 temmuz 9 Re 
cumartesi, 19 temmuz 938 salı ve~ Veı· 
temmuz 938 cuma günleri 'de şelll ad 
yetimlerine verilecektir. 

Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmıs 6 santim kalınlı • 
~ında makine transmisyon. şaft, 
'<a!'lnak ve vatakları ucuz fiyatls 
·at1hkbr. TAN matbaasına mtl· İzmir, (TAN) - Bu sene sonbahar

da Efeste kermes kurulacaktır. Sel-

Melahat, annesi Fatma tarafından 
meydanda bır~~lan kaynar süt terı 
ceresıne sag kotunu so.ıtmuş, Z'i sa- iiıiı••llliiillıiııll• .. ••m•~~ 
at sonra ölmüştür. çukta da kermes tertibi mak:sadile bir 

komite faaliyete geçmiştir. Bu ker

mes, üç gün sürecektir. Halkın isti
rahati için Selçukta, Kuşadasında la

Askeri 
•• v 

Mekteplere Maaşh . 
Edirne, (TAN) - Sebir istasyonu

nun karşısındaki şehir gazinosunun 

inşaatı bitmiş ve umumi müfettiş ge

neral Kazım Dirik ve vali Niyazi Mer 

gen tarafıindan açılma resmi yapıl Akdağ Madeni, (TAN) - Kazamız zım gelen tertibat alınmaktadır. Ogretmen Aranıyor 
mıştır. Açılma resminde umumi mü

fettişlik ve vilAyet erkanile gazete 

mümessilleri ve şehir halkından yüz 

belediyesi son zamanlarda faaliyeti-

ni artırmıştır. Büyük bir park yapıl- AYDINDA: 
mış, caddeler muntazam surette kal· 
dınmlanmıştır. 

lerce davetli hazır bulunmuştur. Kft- İcabında hava tehlikesini blldlr-
zım Dirik bu vesile ile bir nutuk söy-

incir Hastalığı 
Mücadelesi 
Genişletildi 

lemiş, davetlilere çay, pasta 

edilmiştir. 

Sıcaklar Arttı 

ikram 

Edime, (TAN) - Edirnede şimdi
ye kadar görülmemiş müthiş sıcak· 
lar hüküm sürmektedir. Hararetin o
tuz dokuz buçuk dereceye kadar çık
tığı saatler olmuştur. Bu tahammül 
edilmez sıcaklık geceleri de ayni şid
detle devam etmektedir. 

Dairelerin saat on dörtten sonra 
kapatılmasi hakkında hü.ki.ı:netçe ve
rilen kararın burada derh:ıl tatbiki
ne geçilmiştir. 

Sıcaklardan Meriç, Tunca ve Ar
da nehirlerinin sulan azalmış, bir 
çok yerlerde nehir yataklRrı meyda
na çıkarak geniş kumsallar hnsıl ol
muştur. Bu yüzden belediye evlere 
verdiği sulan saat 20 dan 6 ya kadar 
kesmek mecburiyetinde kalmıştır. 

yı işgal eden posta ve telgraf idare
sinin bu vaziyeti ihtiyaç ile mütena
sip değildir. Halk, küçük, lakin iyi 
bir yerde ve güzel bir postane inşası
nı dilemektedir. 

Zelze le Sahasında ln§aat 
Kırşehir, (TAN) - Kızılay cemiye

ti, inşaat okulu mezunlarından bir 
grup, zelzele mıntakasındaki yapı iş
lerinde çalıştırmaktadır. Kızılay mü
fettişlerinden İhsan ve Mazhar, zel· 

zelede az harap olmuş evlerin sahip
lerine para tevzi etmektedirler. Kı

zılay müfettişlerinden Ethem, Sait, 
Mazlum ve Bahaeddin de Köşker ve 
Çiçek dağında zelzeleden yık1lmış o
lan evleri yeniden yaptırmak için kaz 
ma dağıtmakta ve inşaat yerlerinde 
nezaret ve murakabede bulunmakta
dırlar. 

mek üzere bir canavar düdüğü temin 
edilmiştir. Belediyenin getirttiği rad 
yodan halk, çok istifade etmektedir. 

Belediye, bir otel, ve gazino inşa 
ettirmiye de başlamıştır. ,,, 

GöRDESTE : 

Bakımsız Bir Kaza 
Merkezi 

Gördes, ('l'AN) - Manisa vllAye
tin in her tarahnda kalkınma ve imar 
faaliyeti görüldüğü halde, ayni vllA
yetin malı olaa kazamız adeta ihmal 
edilmiştir. 

Bazı köylerde evvelce inşasına bat 
lanmış olan köy mektepleri kısmen 
yUz üstü kalmıştır. HattA Araplı 
mektep binası çökmüştür. Kaza yeni 
mektep, yol inşası gibi her hangi bir 
hareket yoktur. 

Halbuki Gördes ihmal edilecek bir 
kaza değildir. Mahsulatın geliri pek 
fazladır. Ufak bir gayret, Gilrdesi de 
Mnisa vilayetinin diğer kanlan ara~ 
sına sokabilir. Gördesliler, kendileri
ne düşen vazifeyi yapmak için, vali 
Lutfi Kırdarın kasabamızla !llakadar 
olmasını beklemektedirler. 

TURGUTLUDA : 

Sıcaktan Öldü 
Turgutlu, (TAN) - Belediyenln 

eski fen memuru ve şimdi.ki bafkA
tibi Asım. Urganlıda açtınlan kanal. 
lan teftiş ettiği ve filınaları diktirdi
ği bir sırada fenalaşmış, birkaç saat 
sonra da ölmüştür. Asımın, sıcakla
rın şiddetinden ve güneş çarpmasın
dan öldüğü tesbit edilmiştir. 

Aydın, (TAN) - Ziraat VekA.leti, 
incirlere Anz olan ve evvel§. yaprak
lannı sarartıp sonra ağaçları kuru
tan kök uyuzu hastalığı ile esaslı bir 
şekilde mücadeleye karar vermiştir. 
Bu maksatla mütehassıs Gasner ile 
Bornuva ziraat mücadele istasyonu 
mütehassıslarından doktor Brener. 
şehrimize gelmişler, mücadele müdü
rü Nadir Birvar ile bütün incir mın
takasmı dolaşıp tetkiklerde bulun
duktan sonra, Muğlaya ve Mılfısa ha
reket etmişlerdir. 

Halkevi Çahımaları 
Aydın, (TAN) - Halkevimizin 1 

k!nunusani 938 den 30 hazirıın 938 e 
kadar olan mesaisnii şöylece hulasa 
etmek mümkündür: 

Bu müddet içinde 12 muhtelif kurs 
açılmıştır. Bando derslerine 14 tale
be devam etmiştir. Bando dersleri ve 
10 talebesi olan piyano dersleri de
vam etmektedir. 

İki devrede 308 talebenin devam 
ettiği zehirli gaz kursunda 18 dok
tor ve eczacı ders verecek, 165 muh
telif meslek sahibi de kendisini koru
yacak derecede muvaffak olmuştur. 
36 talebesi olan ingilizce, fransızca, 
ve almanca dersleri, yaz münasebeti 
le tatil edilmiştir. Hapisane okuma 
kursunun A kısmından '4, B kısmın
dan 25 talebe mezun olmuştur. Zey
tincilik kurlu 4 muallim, 38 usta ve 
çırak yetiıtlrmlştir. 

Güreş derslerine 19, boks dersle
rine 20 talebe devam etmiştir. Güreş 
dersi alanlar İzmirdeki müsabaka -
tara iştirak etmişler, içlerinden biri 
de Ankara müsabakalarına gitmiştir. 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesine riyaziye, Erzincan askeri ort' 
okuluna riyaziye, tabii ilimler, Konya askeri orta okulu ile Ankara Ge' 
dikli erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktı!' 

2 - İsteklilerden; kültür öğretmeni olanların veya öğretmenli~e 
kanuni ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep hakları göıD" 
nüne alınmak şartile 30:40 lira asli maaş. 

Yüksek okuJ mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete girecekle' 
re de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır. 
A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (lise içfı'ı 

üniversite riyaziye şubesinden. yüksek mühendis mektebinden veya Y~ 
sek öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 
Orta mektepler için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan veya orta al' 

retmen okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan .,e
rerek ehliyetname almış olmak.) 
B) Yaşı 45 ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 

C) Askeri okullarda en az üç sene hizmeti şartsız olarak kabul •*' 
miş olmak. 

4 - Yukarda yazılı şartlan tamamen taşıyanlardan istekli olanls;j 
dilekçelerile birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfus tezke 

~ a sureti ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretler 
Ankarada Askeri liseler müfettişliğine göndereceklerdir. , İrd 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara nsı• ş 
ran öğretmenliği uygun göriilenlerden lüzumlu diğer evrak sonradl" haıt 
istenecektir. (87'1) (3082) et 

Askerf Fabrika lar Umum Müdürlüğüı 
Ticaret Şubesinden : 

200 ton Elektrolit bakır alınacaktır. fi· 
Yukarıda miktarı yazılı malzeme acele satın alınacaktır. İsteklilerin 

atlı teklülerini 21 Temmuz 1938 Perşembe günü saat 14 de kadar verJ11e' 
leri. Şartname her gün 13,30 ila 15,30 arasında Ankara'da Askeri Fabri!<ll' 
lar Ticaret Şubesinden, İstanbul'da Fındıklıda Askeri Fabrikalar Yoll~' 
Müdürlüğünden alınabilir. "4335,, 

Baf, dif, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütüll 

~~ k~bm;.::e ü~lm;:;.. 
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ZIYA ŞAKIR 

t E K 
DIŞ TlC ARET: 

Almanya ile 
Ticarete Ait Bir 
Haber Yanlıştır 

slanımı Zorla Saltanat Geçen cün Jiiyasamızda bir h"
ber dola§mıştı: Almanlar, ithalat 
eşyasının yalnız yüzde 70 bedelini 
vereceklermit- yüzde 30 alıkoyacak 
larmış. Eşya, nümuneye ve \'asıfla

ra uygun çıkmazsa yüzde 30 u zap· 
tedeceklermi§ .. akamına Getiren Onlar .. 

Bu haber, endişe uyandırac.-ak bir 
mahiyette idi. Endişelerimizi orta

ya kbyduk. 

alde S 
11 h uitan; bir taraftan evla 
al :Yatından. diğer taraftan da 
ın evarn ederse, Saltanat dev 

iındeşurn bir akıbetle hıtam bu 
Suıı: ~ndişe ediyordu. Fat
ka d .ıs~, son derecede sev-

r eşını kt' ~ · tu .. ı ·· çe ıgı ıstıraplara .__ __ 
1 

... e~d~ t~ammül edemıyordu. 
,....,. er ~ız, artık söz soyleme.k 

it~~. d~ tamamile kaybetmiş
urlu anlatamadığı derdin 

d~k .muztariptl. Çok zaman-
. :;.nlık Yirmi dört saati te

ıyordu. Bu müddet zar • 
ou•·...,.~"akit Vakit VÜcudÜ şiddet. 

ılıyor h..' • • • • .... un ınım inliyor 

ita D Ka >.fark r. pilyon olmak ilze-
ltire 

0
• ~ap, kız Mehmet Bey 

eıı gtbı saray hekimleri ve şe 
getirile · ile n saır doktorlar te-

\P •ld meşgul oluyorlardı. Fa • 
lktif e Sultan, yalnız bu tedavi 

a et · İ i!ı mıyor; stanbulun en 
ı . nefesli hocalarından ve 
4::nden de medet umuyor· 
•yan • 

Ret· . avuçlar dolusu muska • 
ırtıyordu 

eliaht ll .. 
derin· ~mıt Efendi de s1k sık 

iter ı zıyarete geliyor ve her 
ltıde: 

--1 ıö~ birader! .. Biz seni böyle 
-~ektik ' 

i1e, bü ~k· 
·y

0
rl:. bir teessür eserleri 

I' Gnler v 1 • '1 fe ' e ay ar geçıyor· E-
Oq. .~~irnizin halinde en kit -

lilil.,.1 rdtı. ırc; yec cserı bue goruımu 
•lr 0ı: derecede meyus ve mü 

.__...- ... de~- nh saray halkı, artık de
"<il duşünh 

at ijını uyor; yavaı yavq 
lf Uıa tleri kesiliyordu. 

Yet bir .. 
İ§ti. B gun, acı bir haber 
a Suı u haberi getiren de, 

l'elelı:) 
1 
tanın kaUalanndan (Şem 

L_ . di. 
.""Qlai Feı k 

ıe1~. e •doğruca Valde Sul 
"lllf• 

"" ' §U malOınatı vermişti: 
usk"d ile Be . u ardan araba vapu-

~ §iktap geçiyormuş. Ve 
. •~asının iç tarafa açılan 
ı on" d un e, yalnız b•.,na 
ot -r ' 

Gterı h~ruyornıuı. Vapurda. 
'- \t iiktirnet erkanından ilci 
~~ıı. l3unıar, Şemsi Felek 

la ı>encerenin öbür tara-
llauındalyelerde oturmuşlar, 

b:e ~onu§Uyorlanpış. Söz, E-
~. ~tikal etmlş. Şemsi Fe

IÖete muhavereye büyük bir 
.\rıcak rere~ sessizce dinle -

' <ile ' fU sozleri duyabilmiş: 
?ie lif) hasta. İfakat ümidi 

' ?ie Yapacağız? .. 
darı d~•Pılabilir? Demiri, soğu

' 1ıı "nıek 16zım 
ı ~"et · 
?'de.. ' Mithat paşa da bu fi. 'l F'el k lec:ter eır: • htı muhavereyi 
it bijYillt ez, Valde Sultan ev-

l Sonr bir teessür eseri gös -
h.darı ~a, lanki meçhul bir 
bfı-denbu:"et ve ilham almış 

e~: bir ce1'det göste -

' ltendne 
• illltan ~ latectner. A.411anımı 
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Veliaht Hamit Eleneli tle atlı sık biraJerini ziyarete geliyor 
ve her ziyaretinde "Ah birallerl. Biz, •eni böyle mi 

görecektik? •• ,, diye büyük bir teeuür eHrİ gösteriyordu 

Yani; tahta çıktığı günden, Sul -
tan Azizin ölümü ve kendisinin de 
hastalandığı güne kadar ... O gün
den itibaren artık o yataklara se -
rildi; saray da bir matemhane ke
sildi. 

Bu elemli günler, bizi yavaş ya -
vaş felakete hazırlamıştı. Onun 
için; Efendimizin tahttan indiril -
mesl, Hamit Efendinin tahta geçi
rilmesi ve bizim Çırağan sarayına 
naklimiz esnasında, en küçük bir 
hadise bile olmadı. 

Saltanatın değiştiği gün, hiçbJr 
şeyden haberdar değildik. Ancak 
o gün, öğle vaktine doğru atılan 
-..--••w -ı:-•-....._.w • "44o&.J '"'".,"'-"'~ -'•wU'C.t. \1CL1: 

olabildik. 
İlk patlıyan toplan duyduğu -

muz zaman, yangın var sanmıştık.' 
Fakat toplann adedi (Yedi) yi ge
çince; korktuğumuz acı hakikatin 
zuhur ettiğini anlamııtık. 

Valde Sultan; 
- Eyvah!.. Oldu, olanlar. 
Diye haykırarak düşüp bayıl 

lik derecesine sükut ediveren (Şev 
kefza kadın), başına örtülen şalı a
sabiyetle çekerek yüzünü kapa -
mış, titriyen bir sesle: 

- Buyurun. 
Diye, mırıldanmıştı. 
Kadı Halit Efendi: 

- Elhamdülillah.. Cümlemiz 
dini İslam ile müşerref olduğumuz 
için, Cenabı Hakkın takdirine nza 
göstermekle teselli bulmalı ve na 
ili sevap olmalıyız. 

Diye söze başlamış.. Efendimi
zin saltanattan iskat edildiğini an 
latmış: 

- Su fani C!ihanda. <Afiyet) ten 
daha büyük Saltanat olamaz. ln-
şaallih, zatı hümayunlan tezce a
fiyet ve ifakat buyururlar da ... 

(Devamı var) 

Dün Almanya sefareti istihbarat 
müşavirliğinden matbaamıu gönde
rilen bir mektupta haberin dotru ol
madığı, bu itibarla haber hakkında 
ileri sürülen endişelere de mahal bu 
lun•dıtı izah edilmektedir. 

lonADA: 

Yeni Toprak 
Mahsulleri 
Standardı 
Toprak mahsullerimizin husust ni

zamnamelerle kontrol edilmesi ve 
standard işlerinin tesbiti için ticaret 
odasında toplanmakta olan komis -
yon dün toplantı yapmamıştır. Ev -
velki toplantılardaki görüşmelerin 
neticesi olarak tespit edilen mütale
alar diın sıraya konulmuş ve ön pro
jeler için lazım gelen maddeler tan
zim edilmiştir. Yarın sabah saat on 
buçukta ticaret odasında umumi bir 
toplantı yapılacaktır. Bu toplantı da 
ihzari mahiyette tiftik üzerinde ya
pılan konuşmalar umumi müzakere 
şeklinde esaslı olarak görüşülecek -
tir. 

Elektrlk lstihlali 
VerCJlsi indi 

Pamuğun çırçırını çıkartmak için 
fabrikalarda sarfolunan elektriğin 

beher kilovat saatinden evvelce alın 
makta olan istihlak vergisi indiril -
miştir. Bu verginin her kilovat için 
<'n iki santim olarak tahsiline hüku
rneıçe karar verı.miştir. 

mıştı. Bütün kadınlar ve lıazine
darlar, derhal Valde Sultanın o
dasında toplanmışlardı. Hepsi de, 
ne yapacaklannı şa§lrmışlardı. 

Yalnız eski ve tecrübeli kalfa
lar, derin bir tevekkül içinde bo
yunlarını bükerek: 

DAHA YAKINDAN ••• 

- Eh .. İşte bu saraylar, birer gü 
vercinliğe benzer. Hiç kimseye 
mal olmaz. Bir kısmı çıkar, bir kıs 
mı girer. Haydi kızlar, yavaş ya
vaş toplanın. 

Diye, söylenmiye baılamışlardı. 
Aradan bir çeyrek kadar bir za 

man geçer geçmez, Rafit ağa ko
f& koşa gelerek: 

- Paşalardan mürekkep bir he 
yet gelmiş. Efendimizin huzuru • 
na çıkmak istiyorlar. 

Diye, haber getirmi§ti. 
Efendimiz.. Hangi, Efendimiz .... 

.!timin huzuruna çıkılacak ... O; ya 
tak odasında yine derin bir dalgın 
lık içinde idL 

v alde Sultan, hemen yerin
den fırlıyarak: 

- Zinhar .. Aslanımın huzunı
na çıkmasınlar. Korku ile kendile
rine bir hal olur ... Gelainler, benim 
ile söylepinler. (1) 

Diye, bağırarak merdiven bap 
na doğru ilerlemişti. 

Adlannı, sonradan öirendik. 
En eski vezirlerden Rıza ve Na _ 
mık Paşalarla İstanbul kadısı Ha
lit Efendi. arkalannda Efendimi,. 
zin başkatibi Sadullah Bey ve Vat 
de Sultanın kahyası Salih Efendi 
olduğu halde, aitr ağır merdiven
den çıkarak Valde Sultanın önü • 
ne gelmişler. Kendisini birer birer 
eteklemişlerdi. 
Şu anda, (Valde Sultan) lık pa. 

yesinden yine eski (Kadınefendi) 

[l J (Söy~pwk), ıtırtı1/ t.ııbirince 
kcmurrıak demektit'. 

Birkaç gün oluyor, plAjlarda, 
güneş karşısında gördüiüntb u
zun boylu, kısa boylu vücutler ü
zerinde dahili guddelerin halini 
anlatmak için yazdığım yazılar o
kuyuculanmızdan bazılarının me
raklanna dokunmuş. Bunlardan bi 
ri, erkeklik ve kadınlık guddeleri 
iyi işlemedikleri vakit bunlara kar 
fi çareyi bildirmediğimden şiki
yetçi: 

- Ya, bunlan yazarak yaralan
mızı kurcalamamabydınız, yahut 
ilAçlannı da beraber göstermeliy
diniz ... 

Diyerek daha başka şikiyetçile
rin demek istediklerini bülAaa edl 
Yor. Fakat, eğlencenin ucuzlutu
na dayanamıyarak, plij üzerinde 
hormon tetkiklerini incelemek is
tiyenler daha çok. Donlar da uzak 
tan tetkikin Jtiçlüğünden dolayı 
bu i,i daha yakından anlamak is· 
tiyorlar. SözUn kısası, iki tuaf ta 
beni tenkit ediyor. 

Gazetede okuyuculann fikrine 
- tenkit te olsa - hak vermemek ka 
bil olamıyacainufan ucuz etl~nce 
yazılannın eksiklerini tamamla -
maya çalışacatım. Ama, ucuz etin 
yahnisini tatsız 'bulan başkıl nkuyu 
cular bundan sıkılırlarsa gilnahı şl 
kiyetçilerin boynuna ... 

Dahili pddelerin çıkardıktan 
honnonlann bozulduğu yakından 
nasıl anla,ılır?. 

Daha, insanın sesinden bile. Ka 
dın olsun, erkek olsun, bazılannın 
sesi bilyildflkten sonra da cocuk se 
si K!bi kalır. Uzaktan duyduğunuz 
vakit bir çocuk söylüyor sanını
nız. Söyleyenin yanına yaklaşınca 
çocuk olmadıfinı anlarsınız. Bu 
hal kadınlık, veya erkeklik gud
desinin iyi işlemediiine allmettir. 
Kimisinin de sesi dumanlı aibi çı
kar. Nezleli olmadıtı vakitlerde 
hile - her ·zaman - botuk konuşur. 
Bu da tiroit hormonunun bozuk 
olduhnu sisterlr. 

Erkek sesinin ince olmatı erkek 
ilk guddesinin iyi lşlemedijind• 

geldiğini - hadım aialannın sesin 
den dolayı - tabii bilirsiniz. Son
bahar, mevsimini geçirmiş kadın
lardan hazılannın da sesi Prkek se 
si gibi kalın olması, kadınlık gud
desi iyi işlemeyince kadın sesinin 
kalınlaştığını anlatır... Fakat ka
dınlık guddesi iyi işlemediği vakit 
bile, kadınlık yine erkekliğe üstün 
olduğundan genç bayanlar davudi 
sesle mehtaba karşı gazel okuyun 
ca yine hoşa gider. Halbuki ince 
sesli bir erkek hafız da olsa, ne de
diklerini bilirsiniz ... 

Tetkik ettiğiniz kimsenin sesini 
işitip hüküm verdikten sonra, söz
lerine dikkat ediniz. Kimisi ko
lay, çabuk söyler. Sözünüze c:abuk 
cevap verir. Bunların tiroit gudde 
teri fazla işliyor demektir. 

Kimisi de ağır ağır söyler. Size 
verdiği cevaplar tereddütlü olur. 
Hele birşey sordnl'unuz, yahut a
zıcık öfkelendirdiğiniz vakit. verece 
ği cevabı birden bire bulamıyarak: 

- Ben mi?. 
Diye kısa bir düşünceye varan 

kimseleri bilirsiniz. Bunlar da tiro 
it guddesi az işlediğinden süp et
memelisiniz. 

Bazılannın da sözleri muhtasar, 
kısa, cansız olur. Böyle söz böb
rek üstündeki guddelerin ve kara
ciğerin eksik işlediğini gösterir. 

insanın jestleri ve bütün hare
ketleri de guddelerinin haline gö
redir. Tiroit guddesi fazla işleyin 
ce hareketler birden bire ve acele 
olur, eksik işleyince aiır, isteksiz. 
Böbrek üstündeki gudde iyi işle· 
meyince hareketler de zahmetli o
lur ve ekı.ik kalır. Hareketlerde 
beceriksizlik ipofiz ruddesinin ctt 
§inde eksildiği ıösterir. 

İnsanın durusunda halsizlik, 
kendini bırakmak, böbrek üıttünde 
ki guddenin ve ipofiz guddesinin 
iyi işlememesinden gelir. Yüzünü, 
gözünü oynatmak ta paratiroit 
guddesinin işini iyi görmemsein
dendir ... 

o N o M i 1 f-au N i""UK .... 1 SERGiLERDE ~ 

PJY ASA 1 iktisat Vekili 
Diln Ziraat Bankası buğdaylarır.

dan bir kısmı yumuşak ve bir kıs
mı sert olmak üzere, 250 bin kilo 
buğday satılmıştır. Yumuşaklar 5.28. 
sertler 5,20 kuruştan verilnıışUr. 

* Mersin ve Trakyadan ııert bul • 
day gelmiye başladığından piyasa -
dakl sertlerin fiyatlarını 5,15 kuruşa 
kadar düşürmüştür. Teklrdağdan ge 
len bir vagon sert buğday da 5.10 ku 
ruştan satılmıştır. Yumuşak buğday 

lann gelmesi artınca, yumuşakla -
rın da fiyatlan düşecektir. 

* Arpa az gelmektedir. Yerli sarfi
yat çok olduğundan bir hafta evve
line nazaran arpalar 4.02-4.03 ku -
ruştan 4.08-4.10 kuruşa yükselmlı· 

tir. Kalitesi Anadolu arpalarından 

dilşilk olan Tekirdağ arpalan bile 
çuvallı olarak diln 4.10 kuruttan aa-

•ı tılmıştır. Maamafih hafta içinde faz 
lalaşacak olan arpalann yeniden u
cuı.lıyacatı tahmin olunur. .... -··-·--·-···, .. -.. ·-··-··----·-----

İÇ TİCARET: 

Bir Senelik 
Iktısadi 
inkişaf 
Memleketimizin 937 senesindeki 

iktısadi vaziyeti hakkında bazı ra • 
kamlar neşredilmiştir. Bu rakamlar, 
memleketin geçen yılda eriştiği inki
şaf safhalannı göstermeleri itibarile 
mühimdir. 

Bunlara göre; Krom ihracatımız 

936 da 149.642 ton iken 937 de 
198.459 tona yükselmiştir. Çinko ih
racatı da 17.612 tondan 25.118 tona 
çıkmıştır. Ereğli kömür havzasında 
istihsal 936 da 2.299.000 iken 937 da 
2.307 bin tona çıkmıştır. 

Nafia Vekaleti tarafınan takip e
dilen navlun ücretlerini ucuzlatma 
siyaseti ve hatların geniflemeei çok 
iyi neticeler vermiştir. 936-37 de 
hayvan nakliyatı 414.786 başa yük -
selmiştir. 937 eşya nakliyatı 

3.109.347 tona, yolcu nakliyatı 

lQ.309382. kijiye çıkmıştır. 
Dış ticaretimiz, 1937 de, yüzde 

yirmi artışla 210.3 milyon liraya ba
liğ olmuştur. İthalatımız 114.36 mil
yon, ihracatımız da 137.99 milyon 
lit'adır. 

ihraç mallarımızın beher kilosu -
nun vuati ihraç fiyatı bir sene ev
vel 8,6 kuruş iken 937 de 10,1 kunı
§8 yükselmi§tir. 

Halde Dünkü Sa+.ılar 
Bamya kilosu 22-23, Sakız kaba 

ğı 2.50-3, Dolmalık biber 14-15, 
kır domtesi 5-6 sırık domatesi 10-
12, sivri biber 10-14, çalı fuulye
si 5-7, ayşekadın 10-11, yeşil fa
sulye 5-8 semizotu 1.25-1.50, yap 
rak 9-10 soğan 2.50-.3, sarmısak 
2-3 kuruş. 

Pancar demeti l ,50-2, maydanoz 
0,40-0,60, dereotu, 0,50-0,75, na -
ne 0,40-0,60 kuruş. 

Türbe eriği kilosu 10-18, Kayıs1 
20-60, Zerdali 8-12, şeftali 12-25 
vişne 18-22, akçe armudu 25-30, 
Mustabey armudu 15-20, üzüm fi
renk 28-25 kuruş. 

B ORSA 
~ 

9 - 7 - 1938 

ÇEKLER 
A9ılı1 Kapanıı 

Londra 8.23 8.23 
New-York 126.1875 128.1875 
Parls 3.495 3.495 
MilAno 6.60 6.80 
Cenevre 28.835 28.835 
Amsterdam 69.56 69.56 
Berlln 50.7325 :10.7325 
Brüksel 21.3575 21.3573 
Atına 1.14 1.14 
Sof ya 1.5375 1.5375 
Praı 4.375 4.375 
Madrld 6.9225 8.9225 
Varşova 23.7325 23.7325 
Budapqte 24.92 24.92 
Bükreş 0.9375 0.9375 
Belo-ad 2.87 2.87 
Yokohama 36.37 36.37 
Stokholm 32.1225 32.1225 
Moskova 23.7875 23.787l> 

ESHAM ve TAHVILlT 

Türk borcu I. ı>e1in 19.10 19.0S 
1 Ankara Sigorta A. Ş. 15.25 U5 
\..,, ______ ...-! 

Sergi Yerini 
Tetkik Edecek 
Yerli Mallar sergisi için yapılan 

projenin dünden itibaren tatbikine 
başlanmıştır. Hazırlanan projeye 
göre, her iştirak edecek' firmanın yer 
leri tevzi olunmaktadır. Son güne 
kadar bu tevziat devam edecektir. 
Henüz yerlerini tutmamış olanlar 
için, ihtiyaten bir kısım yer ayrılmış 
sa da bu yerlerin de bu hafta içinde 
kapatılacağı söyleniyor. Büyük pav
yonlar yapacak olan bankalar ve mü
esseler geceleri de işçi çalıştırmak 
için alakadar makamlara müracat 
etmişler ve elektrik tesisatının ku
rulmasını istemi§lerdir. Iktısat Ve
kili Bay Şakir Kesebirin yarın sergi 
yerini gezmesi muhtemeldir. 

SANAYi: 

Fazla Yapıda 
Çimento Kafi 
Gelmiyor 
Şehrimizde bir çimento buhranı 

olduğuna dair verilen haber dolru 

değildir. Alakadarlardan aldığımız 

malumata göre; inşaat mevsimi do
layısile sarfiyat artmıştır. Fabrika -

lar ihtiyacı süratle karşıhyamadığı 

için, piyasada fazla çimento buluna

mamaktadır. Maamafih fabrikalara 

verilen siparişler zamanında teslim e

dilmektedir. Anadolunun muhtelif 

mıntakalarına çimento gönderilmek
tedir. Her tarafta imar işleri devam 
ettiği için, fabrikalarımızın istihsa -
lltı bütün bu mmtakaların istekle -
rine cevap verememektedir. Sivasta 
açılacak yeni bir çimento fabrikası 

işe başlar başlamaz flll'k mıntakası -
nın ihtiyaçlarını Sivas fabrikası te • 
min edeceğinden, Istanbul fabrika -
lannm çimentoları şarka kadar git
miyecektir. 

ZiRAAT: 

Bir Mevsimde 
ihraç Edilen 
Kuru Üzüm 
Haziran ayından itibaren Ege 

mıntakuına yağmur di.ışmemiş ol -
makla beraber, toprağın kifi derece
de ratıp bulunması, bağları şimdilik 
kuraklık tehlikesinden kurtarmak -
tadır. Bu sıralarda yağacak yağmur 
Jann bağlar için fayda temin edeceği 
şüphesizdir. ilkbaharda müsait hava 
şartları altında inkişaf etmiş olan 
bağların hali hazırdaki gorünuşe na
zaran mahsul vaziyeti iyidir. 

1937 sezonu rekoltesinin 42 bin 

tondan ibaret olduğu tahakkuk et • 
miştir. Mevsim başlangıcı:ıdan hazi
ran 1938 sonuna kadar dış ülkelere 

36.000 ton kuru üzüm ihraç edUmit 
tir. Bundan 18.000 tonu Almanya • 

ya, 6.000 tonu Ingiltereye, 2.500 to

nu Hollandaya, 1.800 tonu Belcika
ya, 1.500 tonu Italyaya ve 1.800 to
nu Italya tarikiyle orta Avrupa mem 

leketlerine gönderilmiştir. 

Yunanistanın bu seneye ait kuru 

üzüm istihsal vaziyeti hakkında son 

gelen haberler şu merkezdedir: 

ilkbaharda 20.000 ton tahmin edi

len Girit Sultaniye rekoltesi, son 
zamanlarda bağlara arız olan mil _ 
diou hastalığı dolayısiyle zarara uj
rıyarak 11.500 tona düşmüştıir. Has 
talık, Giritten maada diğer mıntaka 
bağlarını da müteessir etmektedir 
Şimdiki görünüşe nazaran Yunan~ 
tanın 1938 rekoltesinin mıntakalar 
iti.b~ile tahmin vaziyeti şöyledir: 
Gırıt adası 11.500, Peleponez 8.000, 
Diğer mıntakalar 3.500 ton. 

Avusturalyanın Nisan ayından i -
tibaren ihracına başlanan 1938 yılı 
Sultana rekoltesi 53 bin ton etrafın
da tahmin ediliyor Kaliforniya re • 
koltesi hakkında henüz tahmini ra . 
kamlar mevcut olmamakla beraber 
mahsulün normal bir durumda ol -
dutu baber ....Umektedir. 



Hatayda Şenlikler 

Bir Hataylı ihtiyar kaJıt1, •evinç gözyaıları içinJe, i4.lbay Şükrü Kanatlının elini öpüyor 
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~takycıyca ci11cu köyler halin, Türk culceriniA Bestiii y_ollarda ~gmc:a tezahürat 7GP1yor 

Motörlü lntaatımız ıehre y_aklaıırlıen, halk, y_ollarJa kurbanlar lıuiyor 

(B t1.J1 1 incide) 

mesaide bulunduğu bu iki devlet a

rasında böyle bir anlaşmanın akdi· 
ni tasvip ve takdir eder. Anlaşma

ların fili kıymeti ve ehemmiyeti o' 
anlaşmaların tatbikinde gösterilecek 

dürüstiye bağlıdır. Bunu isbat için 
şunu zikredelim ki, Fransa ile Po • 
lonya ar.ısında da aktedilmiş bir it· 
tifakname vardır. Fakat B. Bek'in 

siyaseti yüzünden bu ittifakın ame
li chemimyeti hemen hemen sıfıra 
inmiş bulunuyor. Her halde madem
ki Turk ve Fransız hükumetleri fev 
kaliide muğlak bir vaziyet içinde es· 
ki ihtiHiflarına muslihane bir tarzı 
tesviye bulabilmişler ve madem ki 
ayni zamanda Türk - Fransız mü
nasebetlerinin heyeti umumiyesinl 
tanzim edebilmişlerdir, mezkur an
laşmanın mevkii meriyete girmesi
le hem iki memleket için, hem de u
mumi sulh davası için hayırlı neti • 
etler alınabileceğini beklemek husu
sunda kiıfi derecede aebepler var ~ Antakyaya civar köyler halkı, Türk cukerini büyük bir 

nqe içinde •elamlıyorlar 

... 
..... 

·-" 
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Çöllerden 
Kurtulmak 
için 

(Bap 1 incide) 

Fakat çöl manzarası denizde bit
miyor. Dağ sporlarına en uygun dağ 
hk sahalara sahip olan bu memleket
te dağcılığın zevkine varanlar, par
makla gösterilecek kadar azdır. lssız 
dağlarımız bile bütün dünyayı cez
bederek kendi başlarına bir zengin
lik kaynağı haline gelebilirler, fakat 
biz kendimiz ilk hareket izini yara
tabildikten sonra ... 

Denizden, dağdan sonra ne tarafa 
baksak spor namına yalnız boşluk -
lar görmekle kalmıyoruz. Spor adı 
altında ortada gördüğümüz faaliyet
ler ruhumuza ıstırap veriyor. Bu fa
aliyetleri yadırgayoruz. Çünkü bun
lar Türk centilmenliğinin ve mertli
ğinin asil ruhunu canlandıramıyor. 

Şahsi ihtira,,s, kıskançlık, çekememez
lik, meziyete karşı saygısızlık gibi 
fenalıklardan menfi, boğucu bir ha
va doğuyor, hakiki spor inkişafının 

hızını kesiyor, şevkini kırıyor. 

Parti çerçevesi içinde spora ni
zara kurmağa, hız vermeğe 

çalışıldı. Imtihan iyi netice verme
di. Şimdi Kamutaydan çıkan bir 
spor kanunuyla bir umumi müdür
lük kuruluyor ve spor, devletin doğ
rudan doğruya üzerine aldığı vazi
feler arasına giriyor. 

Bu kanun mucibince vazife sahibi 
bir takım teşkilat hazırlanıyor, mad
di imkanlar temin ediliyor. Yeni bir 
çığır açmak, Türk gençliğini hare
ketlendirmek, sporu köye kadar yay
mak için her halde ortada bir me
kanizma peyda oluyor. 

Fakat bir tehlike var: Spot'. kanunu, 
dört başı mamur vaziyetler kurmak 
iddiasile hazırlanan kırtasi kanunla· 
rın bir nümunesi gibi görünüyor. 
Müzeye kadar hiç bir şeyi unutmı

yarak dallı budaklı bir teşkilat vü
cude getiriyor. Fakat neticede spor
da teşebbüs ve hareket kudretini va
lilere, kaymamaklara emanet ediyor. 
Eğer merkeze canlı bir spor ideali 

--.... ...... -...... ,. . 
ni mekanizmadan pek çok verim 
bek liyemeyiz. Kırtasi bir ruh, Türk 
sporunu yeni zincirlere vurabilir ve 
bunu mahdut kimselerin bir geçinme 
vasıtası haline indirebilir. 

Spor kör düğümünü halletme
nin yegane çaresi, spor teş

kilatının başına; sporu ideal bi
len, seven, anlıyan birini getirmek, 
ona emniyet göstermek, salahiyet 
vermektir. idare mekanizmasına 

spor ruhunu, spor hızını aşılamak la
zım gelirken, spor har eketinin ken
disini kırtasi zincirlere vuracak, ka
ğıtlar, havaleler arasında hapsede
cek olursak cidden yazık olur. O 
zaman denizlerde, dağlarda çöl man
zaraları görmekten kolay kolay kur
tulamayız, hakiki spor ruh ve hare
ketine istediğimiz ve beklediğimiz 
kestirme yollardan kavuşamayız. 

Ahmet Emin Y A LJJIAN 

(Spordan Mabaat) 

Dün Geceki 
Güreşler 

(Barı 6 ncıda) 

Be,inci güref 

87 k ilodan büyük Mustafa ile Hü
seyin Yener müsabakası idi. 

Büyük Mustafa ilk çapraza dalış
ta tek doldurabildiği halde rakibini 
yere vu rdu. Fakat minderin kenarı
na geldiklerinden Hüseyin kurtuldu. 
İkinci hamlede rnkibinin sırtını yere 
getirmiye muvaffak olan Mustafa 2 
dakika üç saniyede tuşla galip geldi. 

Altıncı güref 

72 Ankaralı Hüseyin - Celal Atik 
ilk devre berabere bitti. İkinci dev
rede güreş denkleşmiş bir halde de
vam ediyordu. Neticede Hüseyin faz 
la oyun teşebbüsünde bulunduğun
dan hakem heyeti kendisini galip 
ilan etti. 

Y eJinci güref 

Mersinli Ahmet ikinci güreşine, 
Adil Yenerle başladı. 

Adil serbest bilmemekle beraber 
istidadı, iht imal biraz da alaturka-

Başvekil 

Fabrikamızın 

Temelini atacak 
(Başı 1 incide) 

Başvekil Celal Bayar, kimya fab
rikasının temelatma merasiminde 
bulunmak üzere, İktısat ve Ziraat 
Vekillerile beraber bu sabah İzmite 
gidecektir. Celal Bayarın bu seyaha 
ti, denizyoluyla yapması muhtemel
dir. Başvekil, akşam üzeri şehrimize 
dönecek ve programda bir değişik -
lik olmazsa, salı günü "Aksu .. vapu
ru ile Zonguldağa hareket ~decektir. 

Nafıa, İktısat ve Dahiliye Vekille 
ri de yurt içinde yapacakları tetkik 
seyahatine bu hafta içinde çıkacak
lardır. 

Fabrika, seneJe 2100 ton 
•udkoıtik imal edecek 

Bugün temeli atılacak olan ilk 
kimya fabrikamız, sud kostik ve 
klor yapacaktır. Bu fabrika . birinci 

'beş senelik sanayi programının be -
şinci ve sonuncu branşını teşkil e
diyor. 

. Fabrikanın bütün makineleri s~ 
pariş edilmiştir. Derhal in:ja.Rta geçi 
lccektir. Ve fabrika en kısa ıamanda 
tamamlanacaktır. 

İsminden de anlaşılacağı gibi fab
rika iki ayrı kimyevi madde istihsal 
edecektir. Bunlardan biri olan Sud
kostik, memleketimizde bilhassa, e
hemmiyetli bir mevki alan sabun en 
düstrisinde ve Pamuklu dokuma en 
düstrisinde de elyafın parlatılmasın 
da (merserizasyon) kullanılmakta -
dır. Türkiyedc pamuklu dokuma fab 
rikalannın çoğalması bu sahadaki 
ihtiyacı arttırmıştır. Ayrıca sudkos
tik bütün şubelerinde yardımcı mad 
de olarak işe yaramaktadır. Bu mad 
de, şimdiye kadnr tamamen hariçten 
ithal ediliyordu. 

İzmitte kurulacak olan yeni fab
rikamızın istihsal edeceği ikinci kim 
yevi madde de klordur. Gerek mayi 
klor, gerekse onun bir mürekkebi o
lan kireç kaymağı halinde, sellüloz 
ve dokuma endüstrisinde beyazlatıcı 
madde olarak kullanılır. Ke7.a suları 
içilecek hale getirmek için kurulan 
tasfiye tertibatında da klorun vazi -- . - -- ----y --J ----,,. ....._ _____ _ 

kuvvetli bir dezenfekten olarak her 
yerde aranır ve bilhassa boğucu gaz 
lan massetmek hassasına malik ol
duğu için , harp halinde gazlı mınta
kaların temizlenmesinde çok işe ya 
rar. Klor da boğucu gaz imalinde kul 
lanılır. Gerek zehirli gaz imalinde, 
gerekse bu gazlara karşı korunmada 
mühim rolü olan bu kimyevi madde 
nin memleket müdafaası bakımın -
dan kıymeti ve ehemmiyeti çok mü 
himdir. Bu itibarla fabrikanın kuru
luşu askeri kimya endüstrımiz için 
de faydalı olacaktır. 

Bu fabrika senede 2100 ton sud • 
kostik ve 1900 ton mayi klor imal e
decektir. Mayi klorun icabı kadar bir 
miktarı kireç kaymağına tahvil edi
lecektir. Ayrıca senede bin ton ha
mızı klorma istihsal edilecektir. Fab 
rika, ham madde olarak alelade tu
zu kullanacaktır. Klor ve sodyumdan 
mürekkep olan tuz, elektroliz vası
tasiyle bu iki asli maddeye ayrıl -
maktadır. Fabrikanın senede sarfe -
deceği tuz miktarı 4 bin tondur. Mem 
leketimiz büyük bir tuz müstahsili 
olduğu için fabrikanın ham maddesi 
dahilden tedarik edilecek demektir. 
Bu fabrika, ilerde memleketin ihti -
yaçları nisbetinde genişliyeceğinden 
şüphe olmıyan kimya endüstr isi sa
hasında atılmış esaslı bir adım ol -
mak itibarile ayrı bir ehemmiyet al -
maktadır. 

CEYHANDA: 

Bir Firari Tutuldu 
Ceyhan, (TAN) - Mayıs sonunda 

Osmaniye hapishane~inden kacmış o
lan bahçenin Camiçl köyiinden Ali 
oğlu Hasnn burada yakalanmıştır. 

dan edindiği tecrübe ile mukabelele 
rinde iyi gözüktü. 

,Fakat Mersinlinin tecrübesi raki
binin müvazenesiz ve desteksiz ba
şarmak istediği bir oyunu aleyhine 
çevirerek üç dakikada galibiyeti te
mine kafi geldi. 
Son güreı 

87 ki1oda Biiyük Mustafa gecenin 
ikinci güreşini Samsunlu Ahmetle 
yaptı. Altı dakika Mustafaya iyi da
yanan Samsunlu yedinci dak ika baş

larken kendi oyunuyla tuşla yenild i. 

10 . 7 . 938 

Fatihte Bir 
Faciası Oldu 

(Başı 1 . 
tır. Tesadüf, Ayşe ile kızını 
15 te Gelenbevi ort\l mekte 
nünde Hikmetin karşısına ç 
lır. Hikmetin ilk işi, Sehere 
sormak olmuştur: 

- Bir mavnacı ile konu 
duydum. Yoksa, beni ona tere 
yor musun? 

Ayşe, kızının cevap ve 
meydan bırakmadan cevap 11 

tir: 
- Hadi, kısmetini başka 

ara .. Ben kızımı mavnacı .M 
nişanladım, bile. 

Bu hitap karşısında, Hikmet 
hal bıçağına sarılmış, evvela 
nin sol böğrüne saplamıştır· • 
nişanlısının üzerine hücum 
bıçağını, Seherin sol koluna ..;e 
zuna bir kaç defa sokup çıka 

Et,raftan geçenler, hadiseyi 
mek istemişler, fakat Hıkmet, 
ğı iki tarafa savurarak hepsiD' 
gıtmış ve kanlar içinde yerde 
Ayşenin üzerine tekrar çull 
tır. 

Bu vaziyet ka-rşısında, vak•1' 
redenler, Hikmetin üzerine i~ ' 
Jatmıya başlamışlardır. GenÇ 
işin sarpa sardığını görünce, 
ğını cebine yerleştirmiş ve sul 
lim istikametinde koşarak S 
kaybolmuştur. Yaralılar, derJ 
otomobille Haseki hastahanesiJ'I 
dırılmışlardır. Dün akşam geÇ 
kit hastahaneden aldığımız ırı 

ta göre ikisinin de yaraları a 
tehlikelidir. Hikmet, henüz 1' 
lanamamıştır. 

Hikmetin anası neler 

anlatıyor? 

Bir muharririmiz, dün skşatll 
metin annesi Aliye ile konu 
tur. Aliye, bu aşk hikayesinı. 
anlatmıştır: 

"- Oğlum Hikmet, Seherle 
hali fabrikasında tanıştı ve 
Oğlumun arzusu üzerine gittıııt 
zı Allahın emri ile ailesinde~ 
dim. Kısmet imiş, derhal ve 
Birçok masraf ettik ve nişatl 

Nişan günündenberi oğlum. O 

;a gö;ürdÜ~ Eline ~eç;ni yedı~ 
hal dört ay kadar sürdü . .Riz 
muzu ancak geceleri saat yi:-ıtıl 
den sonra görebiliyorduk· f 
bundan on beş gün evvel HikJJl 
evce yüz çevirdiler. 

İşittiğimize göre oğlum ile Y 
lan nişanı bozup kızlarını 

memleketlileri olan bir mavtl 
vereceklermiş. Oğlum tabii gö 

bu muameleden çok mütessir 
Gitti, hepsine ayrı ayrı yalvard'ı 
kardı. Yapmıya uğraştığı yu 
bozulmamasını ve kavuşmak 
bulunduğu saadetinden mahrufll 
memesini rica etti. Dinlemedilet 

vaziyet karşısında Hikmete ço~ 
hatler ettik. Bir daha kapılarıtıl 
mamasını söyledik. Fakat 
çok seven yavrucuğum yine 0 

koştu. Kapılarında yattı, ağladltdf 
sızladı. Yaptıkları yetismiyorrtl 
bi bir de oğlumu kapılarından 
dular. 

Ağlıyarak eve gelen Hikınet 0 

cedenberi sevda delisi oldu. 00 
ne uyku girmedi. Her akşam 
karardıktan sonra nişanlısının 
sına gidiyor ve yalvarıyordu. 

müracaatinde kovulduğunu dU 
duk. 

Mareıal F. Çakrll' 
Silifkeden Ayrdd• 

Silifke, 9 <TAN Muhabirindr 
Genel Kurmay Başkanı 1\lareŞS 
zi Çakmak, Mut yoluyla bura19 

di. Halkın alkışları arasında 
~ 

landı. 

Geceyi kaymakam konağınd•0 ren Mareşal, bu sabah saat 7,S 
Mağra yoluyla hareket etti ..;e 

şind: olduğu gibi uğurlandı. 

lı• Baıladılar fi 
Liman işçilerinden, işlerini ~; 

kan 250 kişi, istedikleri tıman ti 
si tarafından kabul edildiğinde .ı1 
rar çalışmağa başlamışlardır. f J 
işletme idaresi, işten çıkarı111c' 
lan ehliyetsizleri tesbit etme1<1' 
guldür. Bunlara tazminat ,,et• 
alakaları kesilecekt ir . 



er 
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BULMACA 

Evvelki ··-ı.. gu&Uin bulmacamızın 
Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

Balleclilıniı Şekli 

ı 2 3 ' & 6 'I 8 9 10 
Muhammen kıy

meti 
Lira 

40700 

Metre murab
baı üzerinden 

214,50 
104 

Cinsi 

Büyük bina 
Büyük binanın yanındaki küçük 
hane 

Her Eve Lô.zım Olan 
YENi 

BUGUNJro BULMACA 

l 2 3 4 & 6 '1 8 9 10 

a OL 
l DAN 8AGA: 

24 Garaj 
455,80 Bahçe 

1 - Beyoğlunda Sıraservilerde Katip Mustafa Çelebi mahallesinin Be
yoğlu caddesile Hoca zade ve Billtlrcu çıkmazı sokaklannda 119, 119/1 
l!.9/ 2, 8/1 ve 86 numaratajlı ve her türlü tadilita ve :il.8.veye elverişli bu
lunan 15 odalı kömürlük, mutfak, çamaprlık, kalorifer dairelerile banyo 
dairelerini ve müştemilatı saireyi havi kagir hane ile bu hanenin cümle 
kapısının sağ ve sol cihetlerinde maamü§temilat dörder odalı iki ev ile yi
ne bu haneye ait bulunan garaj binası ve bahçesinin tamamı satılmak üze
re 2/ 7 / 938 den itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile müzayedesi 
uzatılmıştır. 

2 - İhale! kat'iyesi 22/7/ 938 Cuma günü saat 13 de Beyoğlu Vakıflar 
Direktörlüğü ihale komisyonu huzurile yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin muhammen kıymeti üzerinden % 75 teminat makbuz
larını veya banka mektuplarını 2490 No. lu kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarile beraber ihale saatinden bir saat evve
line kadar ihale komisyonuna vermeleri lAzımdır. 

4 - Binayı görmek her zaman kabil olduğu gibi şartnameyi de görmek 
ve malumat almak istlyenlerin Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Akarat ve 
Mahlulat şubesine müracaatlan (4203) 

Umum 

Çocuk Ansiklopedisi 
MQeuesemlz tarafından nq. 

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lizım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
ınnda ve ders dışında aradığı bO· 
tün mal(ımatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ b\l
tiln dünya lisanlanna tercüme e
dilmi§tir. Bu beynelmilel eseri. 
Türk çocuklannm fhityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren· 
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser lMO sayfalık 1ld btlyilk 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muammlere ve 

mektep talebesine aynca tenzmıı 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bfitün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş maliimat ile zen
ginleftirllmi§tir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Amiklopeclinin kıymetinJ 
anlatacaktır. 

18TANBULDA TAN MATBAA81NA 

Y enı Coc:uk AnıdklopecU.s brof(1r(1n
den tıır ıane a6nderm~ ve mu
alllmlere ait son fiyatınızı blldlrme
nlz1 rica ederim. 

• 
2 ::. Be;oğlunda bir cadde. 

Gö~ün aece şenliği, Önayak 
3 

olan. 

4 : BaYtarlığın iptidai 
0

1ekll. 

Askeri Fabrikalar 
Müdürlüğünden : 

Birinci Sınıf Tesviyeci ve Tornacı Alınacaktır. 

TAN Neşriyat E""Vi 
lstanbul 

Iıim: ; : : ; : : : 
Adra: : : : : : : : 

• • • 9 • • 

• • • • • • 
Arapça su, arapça yer, mahal, so
n_una (T) konursa az mAnasına ge

S lir. 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için beş birinci sınıf tesviyeci ile 

- YoriUniuk ifade eden bir ıes, ba' 
• tarafından sonsuz 

beş tornacıya ihtiyaç vardır. İsteklilerin Ankarada silB.h, fstanbulda 
Zeytinburnu ve İzmirde Silah Fabrikalarımıza müracaatları. (4192) 

"-Bir . kadın ismi, ıonuna hlr (A) ko-
'l nursa ebe rnAnasına gelir 

- Far ' ı sça Yarun, sanat. 
- Minare külAhlannm tepesi, hafifçe 

9 
kazan. 

- Takat, başunızı sokup oturduğumuz 
ı J'er. 

't ~ - İllAhlah. 
l l(~AIDAN AŞAGI: 
2 - /\ 1dunna hlkAye, eski masal 

3 
- VUç içi, felAket. 
- N ta 4 ° • verem hastaııı.. -A. ... 

'->-a. rapça, efendim, ne emredersiniz. 

s -1\{· 
6 Ukemmeı, llAve edat. 
-Ne • ' 'l _ sence ne de onca. 

8 Sersemı"~e 
- Bir '""'". 

9 - zı cins •lır kumaş, lğretJ vermek. 
lo Ya, sorgu. 

~İnkıbaz, ed~ 

•s -
.\ atıhk Arsa ve Bağ • 

ta~~ havasne maruf Yakacık
a"ş kandı mevkiinde beş bin 
•ının .. 1. 

la y u k bır arsa ile Kartal-
ratlc akacık yolu arasında Ray
ba_ UYU mevklinde kuyulu bir 
ta gb satılıktır. Istiyenlerin ls-

n Uld Ç k d" a a makçılarda Mahmu 
..,,ıye hanı Odabaşısı Binyarnine 

a müracaatları. ----

~Ohrevf ' 
[) Ve cilt hHtalıkları rnOtel"ıan111 

r. Hayri Ömer 
Oğıecı 
~a en sonra Beyoğlu Ağacamı 

llrsında No. 183 Telefon :43~ 

~-------------, Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayeti tarafından 

köy sandıklan için makbuz bas· 
tırılmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruttur. 
Taşraya postaparası ile (30) im· 
ruştur. 

TAN Mathaa31nda satılmaktadır. 

~==-----==========:...================= .. 
F il Ehemmiyette Nazarı Dikkate ' 

kal!ı8RİKA:1'ÖR~ER: Fabrika~a:ınızda .imal ettiğiniz malların mar-
tı nı tescil ettırmek ve teşvıkı sanayı muamelatıruzı süratle yap
tınak istiyorsanız. 
?üccARLAR B"l - 1 . . . . . tak" 

8 : ı cum e vergı ışınızı ıp ettirmeyi düşünüyor-
anız. 

ıta!~Ax SA_HİPLERI: Mülkiyetinizde bulunan han, majaza, dük
hi e Apartmanlan satmak istiyorsanız veya irat getiren mülke ıa
ıaf olmak istiyorsanız veyahut gayrirnenkulatınıza ait tapu muame-

~nız varsa. 
tt tanbul Bahçekapı Dördüncü Vakıf Han Asma Kat No. 11 de MA
ikt:'e EMLAK İŞLERİ BÜROSUNa müracaat etmeniz menfaatiniz 

.,, l.Zasındandır. Telefon: 21985 

............,.. _____ -.....:.:::==~--------:::.:========== 
Askeri Tıbbiye Okulu 

Müdürlüğünden ~ 
l. - l3 

lıuıtuıt .. u Bene okulumuz dişçi kısmından maadaJ tabibJ eczacı, kimya, 
2 ' otretınen şubelerine talebe alınacaktır. 
·-ok ı Ula giriş §artnamesi: 
ltarıbuld 

'1'a1ra a bulunanlar için: Mektebirnizde mevcuttur. 
1'il1t1i1t· lal'daki: Sivil liselerle askerlik subelerine de birer adedi gande
~"82" (4275) 

• Soğuk Su Saati Alınacak 
sll :=Ylik Belediye Riyasetinden : 

~iı oırna:~ı~~ için "50,, adet soğuk su saati alınacaktır. Bu saatlerin 
rı"f>ler "1rtn azı~ gelen vasıflar eksiltme şartnamesinde yazılıdır. Ta
lt lli11 lrıuh arneyı her zaman görebilir ve istiyebilirler. Saatlerin Behe
,1'\ıltur. ~ıne? bedeli on dört lira dır. Teminat akçesi elli iki lira elli 
~Ült ~ı ~5 Temmuz 938 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 

ledıye Encümeninde yapılacaktır. "4094,, 

sn • 

PARA 
LiRA 

BiRiKTiRENLERE 28,800 
iKRAMiYE YERECEK 

Ziraat Bankuında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heaapla
rmda en az 50 liruı bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile afağıdaki plina göre ikramiye dafıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
4 ,, ~50 ,, 1,000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4,000 ,, 
100 ,, 50 ,, 5,000 ,, 
120 ,, 40 ,, 4,800 ,, 
160 ,, 20 ,, 3,200 ,, 

DIKKA T: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 lira
dan qağı dütmiyenlere ikramiye çıkbiı takdirde o/o 20 fazla
ıile verilecektir. 
Kur'alar aenede 4 defa, 1 EylCil, 1Birinciklnun,1 Mart ve 1 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idaresi ılanları 

TAN MATBAASI 
Kitap, gazete, mecmua, her türlü tabı, cilt ve klite itleri 

acele ve iyi olarak yapılır.a 

Telefon numaruı : 24310 

Askeri Veteriner Okuluna Talebe 

Kaytt ve Kabulü 
1 - Ankarada Askeri Veteriner okuluna bu yıl tam devreli devlet si

vil liselerinden 1938 de pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imti
hanlarını vermiş olan aşağıda yazılı vasıf ve şeraiti haiz 30, 35 talebe 
alınacaktır. 

A - Türkiye Cünıhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak. 
B - Ya§l yirmi bir yaşını apnış olmamak. 
C - Beden ve te§ekkülleri vesıhhati orduya ve her iklimde hizm 

te elverişli olmak "Dil rekiketi olanlar alınmaz." e-
D - Kusursuz vaz'ı tavır, a'hllk ve seciye sahibi olmak. 
E - Ailesinin hiç bir fena hali ve fena şöhreti olmamak. 
"Zabıta vesikası", "ordu mensubu ve devlet memurlarile emekl"l 

rin çocuklan için vesika aranmaz". 
1 

e-

2 - İsteklilerin müracaat latidalanna §U vesikalann baı.lanm 
lbımdır: " ası 

Tan gazetesinin 30-6-938 ve 2-4/7 /938 tarihli nilshalannda 15/'7 /938 ta- A: Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti "Kabulde aslının ib 
~" ~ rihinde saat 1~130 da satın alınacağı ilAn edilmiş olan vipıe rengi yerli P ır. 

maroken keçi derili münakasasımn ayni gün saat 11 de yapılacağı allka- B: Sıhhati hakkında tam teşekküllü Askeri hastane fotoğraflı ra 
na ve aşı kağıdı. po-darlara tebliğ olunur. "4221" ----------------------------f C:~~un~ve~~~~~~~~n~t~ikli~~ "Kabulde aslının ibrazı şarttır." 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sayılı kanuna gore savaş sakatlariyle §ahit öksüzlerine ait 1938 yı

lı ikramiyelerinin tevzline başlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasınca 
ikramiye tev7l! komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Bu yıl savaş sa 
katlariyle ıe!ıit öksüzlerine ısabet eden para mikdan apjıda gösterilmit
tir: (417b) 
Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subay 
Lira K. 

204 M 
184 05 
143 15 
122 70 
102 25 
81 80 

ER 
Lira K. 

102 25 
81 80 
61 35 
40 90 
20 45 
20 25 
19 81 Bir §ehidin öksüzlerine 

D: Okula alın~ığı takdirde halen mer'i ve bundan böyle çıkacak ka
nun, nizam ve talımatnamelerl kabul ettiği hakkında velisinin ve k d"-
ıinin noterlikten tasdikli taahhüd senedi. en 1 

E: Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve marazi çırpınmaya 
müptelA olmadığı hakkında noterlikten tasdikli taahhüdnamesi b ·bi 
hastalıklardan birile okula girmezden evvel malfıl oldukları ~on~a~an 
anlaplanlar okuldan çıkarılırlar ve bu müddete aid hükum t f 

ıil · öd. tt• ·1· c masra ı ve erıne e ırı ır. 

~ - İltekliler bulund~lan yerlerdeki Askerlik şubesine istida ne 
muracaat edecekler ve şubelerce ~ nci maddedeki evrakı ikmal ettlrll
~en aon:a İstanbul ve ~.iv~.nndan olanlann Haydarpaşa Askeri Vete
nner Tat~.ikat. Okulu Müdurluğüne, Ankara ve civar yerlerdekilcrin An
kara Fakultesı Askeri Talebe Amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti: Eyh'.ilün on beşine kadardır. 
5 - Kabul duhul imtihanına tabi değildir Şahadetname d ı · 

~ . · crec-c erme 
ve müracaat sırasına goredır. _İstekli ad~di tamam olunca kayıd işleri 
kapanır ve kabul edilenlere muracaat ettıkleri Askerlik şubclcrile tcblı· 
pt yıpıhr. 0 94" (4132) 



Bobreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroplarını 
kökiinden temizlemek i~in (HELI\IOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLO 
Böbreklerin calışmak kudretini artınr, kadın, erkek idrar zorluklarını, es

ki ve yeni Relsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar boz

mak, ve hozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat 

Vckfıletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede 

bulu ıur. DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

................................................. ~ ........... . 
• 
n~v ANl8)\UJL. AIMim:~n~AN ~OLm:Jn 
lııııl> I 9 lııııl> I S M I Amerfkao ı<ız Koleji 
ft 6 ft : ArnavutlıOy. Tel. 36.160 • Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya 1''ransu:ca ihtiyari olarak mütehassıs 

mualUmler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet \•erilir. Aile hayatı yaşatı
lır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülii-

nü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri göst~rilir. 

MÜHENDiS KISMI Ameli \'e nazari usullerle elektrik, makine v Nafıa mühendisi yetiştirir. 

KAYIT GÜNLERİ: Kız kısmı Çarşamba, Erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
1 Ağustostan sonra: Kız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

DABKOV I Ç 
ve Şki. 

VAPUR ACENT ALiCi 

GDYNİA Al\IERİCA SHİPPİNG 
LİNE«;; "PALESTİ"NF. I.tNE,, 

15.000 tonluk lüka 
POLONIA 

Transatlantik vapuru ile 15 gün· 
·ıe bir muntazam nostalar: 
tSTANBUL-KilSTR"lCE (Pazarı 
iST AN BUL-FİLİSTİN 

(Pr.rşembe) 

Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve eşyai ticarive alır 

~östenceye yakında gide.cek va· 
•1urlar: 16, 31 Temmuz saat 
16 da. 

l<'ilistin'e vakmda gidecek vapur 
lar: 5 ve 21 Temmuz saat 16 da. 

Müstesna olarak 5 Temmı•7.· 
da doğru Pireye hareket. 

"SCHULDT - ORİENT - LİNF. .. 
Eşyayı ticarive nakli içın serı 
oosta: $ARK - GARP HATTf 
Hamburg. Bremen, Anven:, Yıı

"lanistan, Tiirkiye BulııRristan 
Rom:>'P'lvRl 

Beklenen vapurlar: 
T'ROYBURG 9 Temmuza do~u 
DUBURG 22 Temmuza doğru 
Maritza 10 Ağustosa doğru 

--o---

H. J. PAJKURIC 
Vapur acenlaaı Erkek kısmı Salı ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

'1 Eylülden sonra her gün. 

' 

"ZETSKA PLOVİDBA A. D .. dr> 
l{" ntnr 

.......................................... ,...................................... 1 Balkan Antanhnm ekono-
Fa ... la malömat icin mektnnla ve-va hi7.7.at mfiracaat edilehilir. 

mik konferansında tesis 

A D E M •ı •ı K T ı D A R 1 edilen enlerbalkanik hat. 
Büyük lüks modern 

"LOVCEN .. 
ve G E v ş E K L 1 G 1 N E K A R ş 1 vapuru ile İstanbul. Knstımce 

Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal-

H O R M O B I
• N maçya sahili, Triyeste, Venedik 

ve Susak arasında muntazam 
oosta 
Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati icin 

Miidr><:na fırsat. 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) KÖSTENCE'ye ilk posta 11 

Temmuz saat 19 da. 
PİRE, KORFU, Arnavutluk 
Oalmaçya sahilleri, Venedik 
ve Trieste'ye ilk posta 16 Tem
muz saat tam 15 de. 

1 
9'er nevi tafsilat icin GnlatadEı 
Yolcu salonu karsısında' :ımu· 

'lli acenteliğe Telefon 44708 ve 
'ıütün scvahat idarehanel~rine 
..,iir.ıırı:ı;ıt 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Büyük Bir Tebeddül 

Mübalağalı "Makyaj" kalmadı. 

CiLDE SURULECEK GAYET IN
CE BiR PUDRA, TABii BiR GU
ZELLIK VERiR. 

Parisin şık ve kibar kadınları, ye
n i bir moda meydana atmışlardır. 

Onlar, bütün gün zarfında hiç par 
laklık izi vermeksizin şeftali çiçe
ği bir ten temin eden yeni bir pud
ra keşfetmişlerdir 

Bu da; yem ve hususi bir usul ile 
ep ince bir pudrayı ipekli elekten üç 

10 - 7 - 938 

SAC BOYALARI JUVANTIN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi "I 

Sabittir, sıhhi \'e zararsızdır. 

İNGİLİZ KANZUK 

Beyoğlu - İstanbul .. ..................................... ~ 
Lokanta ve Gazinocuları 

Nazarı . Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 

mamulatımızı görmeden ÇAT AL KAŞI• 
ve BIÇAK takımlarınızı almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibaril• 

A vrupanmkinden daha yüksek ve hem d• 
fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satı' yeri: Tahtakale caddeıi No. 

~!im ............................................ ~ r 

MUAYENEHANE NAKL 
Diş Tabibı ŞEKİP RİFAT E:ninönündeki muayenehanesini Taksiti' 

Standart benzin deposu yanında NAMAR apartımanına nakletmiştlt 
Hastalarmı Cumartesi, Salı ve Perşembe günleri saat ondan akşa!O 
dokuza. Pazartesi, Çarşamba günleri on dörtten akşam dokuza kad'1 
kabul eder. 

Telefon No. 35 - 245 ............ .. 

Türk Hava Kurumll 

BUYUK PİYANGOSU 
3. cü Keıide: 11 Temmuz 938 dedlr. 

'Büyük ikramiye: 50.000 Liradır· 
Bundan bas_ka : J 5.ooo_ 12000_ r n.ooo liralı• 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık i~ 
adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengin eden bll 
piyan9oya iştirak etmek suretile siz de talHniıl 
deneyiniz. 

.................. 1 ..................... ,., 

,; Harbiyede B E L V Bahçesi 

Münhasıran 

MÜNÜR NURETTİN 'in 
Yaz Konserleri l<jin A<jılıyor. 

ilk Konseri 

Bu Akıam Saat Tam 9,30 da 
Tel: 42344 

1 HER AKŞAM 

AKSIM BELEDiYE BAHÇESIND-

H A 1 Y 
Nezahatül Bağdadi - Bedriye Ahmet 

Büyük muvaffakiyetlerle devam ediyor. 
defa geçirilmiş ve hakikaten krem Pazar günleri sa~ saat 17,30 ıfn haı-lar. e' 
köpüğü ile karıştırılmış pudradır. - ••••••••••• Tel. 43776 •••••••••.,-. 
Fransız kimyagerleri tarafından u- --------------------------:::._../

. - -

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 

-... 
Satına ima Komisyonundan : 

zun araştırmalar neticesinde elde et- Bursa Belediye Riyasetinden : ,, 
Müzik evimizin mevcut kadrosuna bir piyano. bir keman. bir. st !

öğretmeni daha ilave edileceğinden taliplerin ehliyet derecelerinı bıld\fl 
ren vesikalarile en son 15 ağustosa kadar Bursa belediyesı Muzik t 
direktörlüğiine müracaatları. (421 i) 

1 

Eşyanın cinsi Miktarı Tasınlanan İlk teminatı 
Tarihi 

Eksiltmenin 
Günü Saati 

tikleri bu en son usul - Tokalon mü
essesesi tarafından imtiyazı alın

mıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
buruna ve y::ığlı manzaralı bir cilde 
nihayet verecek ve size nefis ve 8 
saat zarfında "Mat" bir ten temin e
decektir. "Fini Mat" Tokalon pudra
sını kullandığınızda ne rüzgar. ne 
yağmur ne de ter. cildinizin güzelli
ğini bozmaz. Sehhar güzelliğinizi 

arttıran bir tazelik ve bir cazibe ve
rir. 8 cazip ve yeni rengi olan Toka
lon pudrasını isteyiniz ve kullanınız. 

r • ------~11 tutarı 

L. K. L. K. 

Muhafaza memurları 200 tane 2400 00 180 00 13/7/938 Çarşamba 10 
için muşamba 

Erat için çamaşır 4687 takım 3796 47 285 00 13/7/938 Çarşamba 11 
Yun Battaniye 419 tane 3557 31 266 00 .. " 15 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde açık eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk tenıinat makbuzları ve kanuni vesikalanle birlıkte Galata Eski İt-
halat Gtimruğündeki komisyona gelmeleri. "3835., 

DiKKAT: 30 haziran 9:l8 de çekil 
mcsi mukarrer olan piyango, bazı 

teknik sebepler dolayısile 15 tem -
muza talik edilmiştir, 

HIÇKIRIK Kadınlar 

Kerime Nadir 
Kitap halinde çıkmıştır. 

Fiyatı 50 kuruştur. 

Sahibi ve umumi nPşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAl'I si 
Gazetecililt ve Neşrıyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN MatJ 


