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''Bu Fabrika Bize Vatanımızı Herhangi 
Bir Zaman, Gayri insani Tecavüzlerden 
Korumaklmkô.nını da Temin Etmektedir,, 

Hatayın Her Tarafında Bayram 
Bütün Hararetile Devam Edi·yor 
Ank~a, 10 (A.A.) - Haber aldığımıza göre, Sovyet Büyük 

Elçisi Ankarada Hariciye Vekilimiz Doktor Arası ziyaret ederek 
Hatay itinin Fransa ile Türkiye araamda dostane bir ıurette hal
ledilmesinden dolayı hükumetinin memnuniyetle tebriklerini 

Yeni Bir 
ileri 

1 Adımı 
-!..o- l 

r ' 
.'Ahmet Emin YALMAN\ 

T 8?h~e eşi görülmemiş bir 

da 
mtikal devrinin ortasm

Yaşıyoruz B ·· k.. Tür. k il li . ugun u h: , her nefeste tarih dolu bir 
he va .. teneffüs ediyor. Eskinin 

rgun bir parça daha yıkılma
sını y · ı ' em yeni varlıkların kuru-
~t~ bu kadar yakından gö-
T . ek umulmaz bir hrsattır. 

11 
~ mekanizmasının işleyişi- ! 

0~ adeta gözle takip eder gibi! 
Uy o ruz. 

lar Bunuı: manasını kavrıyan
ki' z~vkıne varanlar için Tür
h ~enın bugünkü inkişafı; tat
)ft\ eyecanl~r, meraklı hadise- \ 
cin· '".~JN.Jıyufnrl!t:Kı21\~r{i@e.:' 
ğiş:~İi v·Şu T~.r~~er, .. içtimai de
tab·ı gı en buyuk olçüde başa
tın~ en adamlardır. Çalışmala-
:tirnı an az zamanda yaman ve
Çalı er almışlardır. Ne usulle 
de gş:~kl~rını gidip yerli yerin-

orelını d" d.. .. 1 . 
\re b' . . .,, ıye uşunme en 
lar ızı zıyarete merak bağlama
~ sebepsiz degı" · ldir 
.c.ner"l . <::ire JI eri nesillerce, asırlarca zin-

tula VU~ulan, her vasıta ile uyuştu-

1 n, kole hal' · d " .1 . ıcnı- . ıne ın ırı mesme ça-
:r•<a n hır ·11 \>e şu k mı et uyanıyor, kalkıyor 

ararla ortaya çıkıyor: 

· "Bugüne kadar muhitin 
ıradesiz b. · • · ır esırı dıye yaşa-

:~Ya mahkum edildim. Bir 

8 
U~den diğer güne düşkün 

d ~vıyede bir hayatı sürükle
~ın. Bugün artık muhite uy
l ıya çah~mak devrini geri· 
krde bırakıyorum. Muhiti 

1 
~ndiıne uyduracağım. Var
~!~~ın her türlü şartlarına 

t
a ıın olacağım. Körkörüne 
ec ··be Y ru lere atılmıyarak, dün-
t·~~ın uzun emeklerle elde et-
ıgı her t•· l'" t ··bel • tn h uru ecru erın 

da sullerini kendime mal e
.. eceğim, bilgi ve tekniğin en 
<>On 'l" e 81 ahlarını kuşanacağım, 
r:ktn~dern teçhizata dayana· 
hUr· ılerliyeceğim. Hayatın 
Uydun şartlarını en yeniye 

uracag"ım .,, 

V akit vakit tılsımlı bir elin u-
ı· zand ~ llldek· . ıgını, hayatın ihmal ha-
~ ı hır h goriiy sa asına dokunduğunu 

la oruz. O ...... d "" .. t ~ n d .... man unun ar ıgı o-
harnıecı Urgun, geri vaziyet, bir 
!tısını e. Yıkılıyor. Hayatın yeni bir 
g nı trad . llYelerı emız altına almak. yeni 
Çıl.ıy0r. e teçhiz etmek imkanları a

l)~ 

'tıa un tılsırnl l ' t lt dok 1 e ın zmit topraklan-
1?t\Ya Unduğunu gördük. Burada 

l'ıi san~ .. . n tel'l'I Yıımıze ait bir müessese-
ta.h . el atm ı·· . 

Mühim Bir Nutuk Söyledi iktısat Vekili 

$ef A tatürkün .lzmitlilere 
Selam ve Muhabbetleri 

.. 

a ma merasımine riyaset eden tktısat Vekili İzmit kagvıt fabrikasının temel t ' 
te fabrika sahasında askeri teftiş ederken 

Dün öğleden evvel, saat tam 11,45 de, birinci be• yıllık endüstri 
programımızın be,inci ve son bran9ına dahil olan ıüdkostik ve 
klor fabrikaıınm ~emeli de İkbs.at Bakanı Şakir Kesebir tara
fından atdmıttır. 
Temel atma merasiminde, Koca

eli Valisi Hamit Oskay, bütün Koca
eli saylavJan, donanma kumandanı 
Amiral Şükür Okan, Amiral Fahri 
Engin, Amiral Mehmet Ali Ülken, 
Amiral Hulusi Göktalay, General 
Mürsel Bakü, iş dairesi reisi Enis 
Behiç, Sumer Bank erkanı, gazete 
sahipleri, tanınmış muharrirler, ve 
İzmitin ileri gelenleri hazır bulun
muşlardır. 

Saat tam dokuzda Haydarpaşadan 
hareket eden trene takılan hususi bir 
vagonla İzmite giden davetlilerin te-

mel atma mahalline vanşlarından 

biraz sonra, Kocaeli Valisi Hamit Os 
kay kürsüye çıktı. Kısa bir nutukla, 

davetlilere teşekkür etti. Temeli atı

lacak olan bu fabrikanın İzınite ka· 

zandıracağı yeni nimetleri anlattı. "' 
(Arkası: Sayfa 10, sütun 4 te) 
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ilk Kimya F abrikamıZ
Bize Ne Temin Edecek 

Temeli Kazan Amele lbrahim: "Bu, Dedi, TemefinJ 
Kazdığım Üçüncü Fabrika.. Bunlar Tamamlandıkça 
Kendime Saray Yapmı§ Gibi Keyifleniyorum .. 

Şakir Kesebir, Dün İzmit-

ifade etmi~tir. 
Türk aubaylan feref ine 

ziyafet 

Iskenderun, 9 (A.A) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Fransız klübünde dün saat 11,30 
da Türk subaylan şerefine bir şarap 
ziyafeti verilmiştir. Toplantıda An
takya Başkonsolosu ve İsk~nderun 
konsolosu ile vali de bulunmuştur. 

Büyük Önder Atatürk'le Fransız 
Cümhur Başkanı Lebrun'un sıhhatle 
rine ve Türk ve Fransız ordularının 
şerefine içilmiştir . Mütaakiben albay 
Şükrü Kanatlı, albay Feyzi Menguc 
ile İskenderundaki garnizon kuman 
danı binbaşı Süleyman Dincsoy öğle 
yemeğine alıkonulmuşlardır. 

Antakya, 9 (A.A.) - "lçten gelen 
bu harikulade heyecanlı halk duy -
gu ve tezahürlerine Hatayda ikinci 
defa olarak şahit oluyorum: Birinci 
sini istiklalini kazanan Polonyaya 
Leh süvarileri girerken gördüm, I -
kincisinde de şimdi Türk süvarileri 
Reyhaniyeye girerken hazır bulu -
nuyorum." 

Bu sözleri Reyhaniyedeki Fransız 
garnizonu kumandanı dün süvarile
rimiz Reyhaniyeye girerken minimi
ni Türk kızının hıçkırıklar arasında 
söylediği küçük hitabede karşısında
ki tehassüslerini Şükrü Kanadlıya ve 
başkonsolos Celil Karasapan'a yuka 
rıya kaydettiğim sözlerle ifade eyle-

miştir . 

Trakya turistik yolları 
Bu sene tamamlanacak 

Edirne Civarında Meıhur Ekmekçioğlu Ker

vansarayının Yerinde Bir Otel Y apıhyor 
Edime ufalt yolunun Lüleburgazdan sonraki kısmının intaatı 

için bu yıl bir milyo n lira tahsis edilmiftİr. Nafıa Vekaleti Yollar 
Umum Müdürü ile, T rakya Umumi Müfetti9i Kazım Dirm, yol 

üzerin de tetk ikler yapmaktadırlar. 
Bu yol üzerinde büyük bir turistik 

otel kurulması ve meşhur Ekmekçi 
oğlu kervansarayının yeniden inşa
sı için tetkiklerde bulunulmuştur. 

Burada Edirne vilayet hususi muha· 
sebesi büyük bir otelle bir gazino ku 
racaktır. İnşaat hazırlıklarına bugün 
lerde başlanacaktır. 

Planlan hazırJıyacak olan profe
sör Egli, İktısat Vekaletinde, yeni ku 
rulan turizm umumi müdürlüğü ile 
de bu husus üzerinde temas edecek
tir. Trakyanm turistik ihtiyaçlarını 

gösteren mufassal bir rapor hazırla
narak, haritaları ile beraber vekale
te gönderilmiştir. 

13 yaşındaki bir kızı, 
40 yaşındaki nişanlısı 
Zorla kaçırmak istedi 

Dün Gece Çapada Cereyan Eden Vak'a 
Dün akşam Çapada acıklı bir kız kaçırmıya te• bb.. k 

l t Vak . d b 1 ye uı va aıı 
o mu9 ur. a yerın e u unan b ir arkadaşımız hadise · .. 
anlatıyor : Y

1 
foyle 

Tramvaydan indiğim zaman, İs
tanbul belediyesinin ışıksız bıraktığı 
sokaklardan birinde bir insan kala
balığı ve bir boğuşmaya şahit ol
dum. 

- Ah, kızım! Za\'allı vavrııml R 
na ne oldu? ' " 

Diye haykrıyordu. 

YAZAN : Naci Sadullah 
Derinceden hızla geçen ekspres, İz 

mit istasyonuna ağır ağır yaklaşır-

Şakir Kcscbir ilk kimya fabrikamı
zın temelini atarken 

-Vur! 
- Kaçırma! 

Vaka hakkında uzun malumat t 
lamak imkanı yoktu. Kavga g·· .. 1°~ .. d uru tu 
ıçın e bin türlü şey anlatıhyor, va· 
kaya. işitilmemiş müthiş bir facia 
rengı veriliyordu. 

ken, saylav Bayan Nakiye, bize, so
lumuza düşen geniş bit çayın göster 
di: 

- Görüyor musunuz? Dedi... İşte 
fabrikanın yeri! .. 

Onun bu ikazı ile, trenin durması 
da bir olmuştu. Dav~tlilere ayrılmış 
olan vagonu dolduran zevat. İktısat 
Bakanı Şakir Kesebirin arkasından 
birer birer inerlerken, az evvel Ba-
yan Nakiyenin gösterdiği meydanı 

bir an evvel görmek arzusiyle sabır 
sızlanıyordum: 

Meydanın ortasına, iki büyük ça
dır kurulmuştu. Bu çadırların sekiz 

' 

. ,.,, , 

- , 

c) 
.. .. / 

Atatürkün 
Gezintileri 

Reisicümhur Atatürk, bugün 
öğleden sonra evvela Florya ci
varında ve bunu müteakıp Bo
ğaziçinde Acar motörile bir ge
zinti yapmışlar ve akşam üzeri 
Savarona yatına avdet buyur• 
muşlardır. 

- Yakala! 
Diye bağıran sesler ve bir genç 

kızın feryatları biribirine karışıyor
du. Derhal vaka yerine koştum . 

Bir genç kız yerde upuzun yatmış 
çırpınıyordu. Baş ucunda da bir ka
dıncağız: 

. Etraftan, polisler, bekçiler yetiş

tı. Yerde yatan kızcağız kaldırıldı. 

Karakola götürüldü. 

Bir hayli sıkıntı çektikten sonrs. 

r Arkası: Sayfa 1 O. s iitun 3 dPl 

lzmit Deniz Bayramı 

li tıkanın a orenı yapıldı. Bu 
~ llnsu'l"ı hayatımıza ne gibi yeni-

1'1..ilteti arı, ne kıymette inkişaf a
t~\.. Sokac ıc.. 

1\ deği1f z85'~ı bu sütunda anla-

on metre sağında bir bando vardı. 
Ve bandonun arkasına gelen saha. - · 
büyük bir in15an kalabalığı ile do- Kamiıin dün yaptığı ve kendisine im· 
lu du. Çadırların önüne gelen kı- zalattığı iktısat Vekili Şakir Kesebi-

Atatürk, gerek Floryada ve ge· 
rekse Boğaziçi sahillerinde halk 
tarafından büyük tezahüratla 
alkışlanmıştır· 

A. A. 

u..-.............. __.;,..., 

Kl~p Müs~bak~l.arnİda Beykoz İki, 
Guneş Bır Bırıncilik Kazanddar 

CYa:r:ısı spor ıııayfam1zdal 

.. dığer siltunlanmııa· , 
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BELEDiYEDE : 

Sait Molla ile Kiraz 
Hamdi Çatışıyorlar 

E vkafbankın 
Kurulması için 
Hazırlıklar 

iki istek 
-1-

Mahalle aralannda arabalar
la iyi ıu satan ıucular mevsim 
dolayıaile pek çoğalmıştır. Bu 

Yeni Açılacak 
Yollarda inşaata 
izin Verilecek 

lı Bölgeleri 
Yirmiye 

Taksim Edildl 
Ankara, 10 (Tan muhabirinden> 

İş dairesi reisliği 1938 yılına 

Mollanın ortaya koyduğu fi -
kirler ve iddialar, Damat 

Feridi fena halde sıkmış ve kuş
kulandırmıştL Hayretle dinliyen 
Zeki ile Refiki alıklaftırmış ve 
Pantikyam da içinden filldilrl -
müştü. Molla sözüne tekrar başlı
yacağı sırada Kiraz Hamdi salon 
kapısında göründü. Damat Feri -
din de yüzü güldü ve gönlü ferah 
ladı. Molla ile Kiraz Hamdi biri
birlerini hiç sevmezlerdi. Kiraz 
Hamdiden Molla Adeta çekiniyor 
du. Birkaç defa dayak yemek teh
likesi bile atlatmıştı. Kiraz Ham -
di güler yüzle orada bulunanlann 
ellerini sıktı. Hal ve hatırlarını 

sordu. Sonra kaşlarını çatarak Mol 
laya döndü: 

- Merhaba, kibar softa, dedi. 
Senin de çağınldığını bilsyedim 
Allah bilir gelmezdim. Bugün han 
gi yeller savurdu seni hor gördü
ğün bu kapıya? 

Son günlerde Molla ötede beri
de Damat Feride de atıp hıtmuş
tu. Evvelce Hürriyet ve İtilaf Fır
kasile arasını bozup fırkadan ayır 
dığı Damat Feridi ilk zamanlar 
kıymetli bir taç gibi başında ta
pmıştı. İngiliz Muhipler Cemiyeti 
ni siyasi bir fırka haline getirmek, 
başına da kendisini geçirmek vadi 
le uzun müddet oyalamııtı. Onun 
mevkiinden istifade ile birçok en
trikalar çevirmişti. Birçok işlerde 
alet gibi kullanmıştı. Sonunda da 
kırık bir kukla gibi ortaya atıver
mişti. Fakat ara sıra ziyaretle gön 
lünü almayı da unutmamıştı. 

Beyin 11ktıJı elini geri çekt-rken: 
- Mirim, dedi. Görüyorsun ya? 

Telefonla hepsine de ayn ayn ri
ca ettim. Böyle ehemmiyetli bir za 
manda bu kadar da tayıl-.ızlık o
lur mu ya?. 1Ulô aelmediler işte .. 

İhsan Bey kederli bir tavırla 
yavaşça: 

- Ve gelmiyecekler de .. Dedi. 
Bugün fırka yine pek coş~un, bü
yük ve küçük bütün ihvan hep ıi
nir1i, ateş püskürliyorlar. 

Damat Ferit yerinden fırladı, 

kalkti. Telaşla: 
- Gelmlyecekler mi? Bu ne re

zalet! Çok oluyorlar artık... Peki 
sebep ne? .. 

- Sebebi Sait Mollanın burada 
bulunma!l ... Tam fırkadan c-ıkaca
ğımız sırada Kürt Mustafa (Paşa) 
geldi. Mollanın davetiniz üzerine 
size gittiğini söyleyince fırtına kop 
tu. 

- Mustafa Sabri Efendi orad:ı 
yok muydu? 

- Vardı. En evvel kızıp köpüren 
de o oldu. 

Şimdi Damat Ferit te kızmış ve 
köpürmüştü. Salonda telaşla aşa

ğı, yukarı geziniyor, teessürle söy
leniyordu: 

- Bu da Mollanın bir tertibidir. 
Habis softa, toplanacağımızı öğ

rendi ve kendi çağırılmaymca bu 
'marifeti gösterdi. Efendim, hep 
kabahat bizde. Bir türlü ağzımız -
da bakla ıslanmıyor ki... Boşboğaz 
lık etmekte ve bu gizli toplantıyı 
Mollaya duyurmakta mina var mıy 
dı ya? Buyurun şimdi, ne yapaca
ğız? Ne dersiniz, Zeki Beyefendi, 

Merkezi Aııkarada olmak i1zere •atalar hlru afarea olan iama- Açılacak yeni yolların kati ı.tlb-
bir Valufbank telkll edilmektedir. canalanm arabalardan indirip met plArlları yapılmadan ve HViye-
Vakıfbankın umum müdürlüğüne ytlJdetmek külfet ve zahmetin· leri tayin edilmeden bu yollarda ye-. 
şimdiki vakıf paralar umum müdü- den kurtulmak için hep!d dört, 1 nı binalar yaptırılmaması hakkında 
rü Kemalin tayin edilmesi takarrilr beı metre uzunluğunda lutik I Prostun ileri sürdOIQ teklif §ehri -
etmi§tir. Istanbuldaki vakıf paralar borular tapmaktadır.Bunların bo nılzin huausl vaziyeti balwnuıdan 
müdürlüğü teşkilatı Vakıfbankın runun bir ucunu damacanaya, di-1 doğru görülmemiştir. 
Istanbul şubesi haline inkılap ede- ier ucunu afızlanna sokarak I Ileride binalarda imar planının 
cektir. Aynca Aclanacla, lzmlrde, emdikleri ve 1nı suretle lastik bo- icap ettirdili değlflklikleri yapmak 
Konyada, Edirnede de Vakıfbankın ru içindeki havayı boşaltıp su- 1ı iizere, bu kabil yerlerde yine eskisi 
birer şubesi açılacaktır. 1Ull borudan akmasını temin et· gibi inşaata izin verilecektir. 
Vakıfbankın ilk sermayesi 20 mil- tikleri her .an ve her yerde aö- 1 Müstakbel şehir planmın Adalara 

yon Türk lirası olacak, Taşdelen, rfllmektedlr. Umumi sıhhate hiç i, ait kısmı ile henüz meşgul olunma • 
Defneli ve Karakulak gibi vakıf te uypn olmıyan ıu iirenç ha- !ı mıştır. Prost, Adalan büsbütün mo-
memba suları ile diğer vakıf ıula- rekete meydan verllmem•ini ve l l dern tarzda imar ve ıalah etmek fik 
ruı işletilmesi ve bunlardan fayda - halkınunn ıudan bafka bir de IU rinde oldu~ için bunlara ait proje 
!anılması hakkı Vakıfbanka verile - eu aizının temiz olup olmadıiına ı i •en sonraya bırakılacaktır. 
cektir. , düşünmek Ye muayene etmek ı 1 1 

Aynca Ayvalıktaki vesair yerler- külfetlerinden kurtarılmasuu a- ffaiye çln Yeni 
deki vakıf zeytinliklerle cenuptakl Wtadar makamlanlaa ılca edl- , Malaeme 
vakıf meyva bahçelerinin ve fıatık - 'yorm. itfaiyenin harp zamanında çok 1ü 
lıkların, muhtelü mıntakalara ser - • 

2 
_ : 

1

: zumlu bir teşkilat oldulu göz önü-
pilmiş olan vakıf ormanların, va - ne alınmış ve bu bakımdan ıslah e-
kıf arazinin, vakıf emlAk ve akar - 1 dilmesi için çallfl"'8l&ra başlanılmıı 
ların işletilmesi haklan da Vakıf - Çarpmba, Müftilhamamı ve tır. 
banka verilmektedir. Sultanselim semtlerindeki yan- ı ıı itfaiyenin harp zamanında zehirli 

sın yerlerinde ıokak köpekleri ·· j gazları temizlemesi, yangınları sön -
Vakıfbank, imaretleri idame, hay- son -''nlerde p•k çoialmı•tır. · ... "' -. dürmesi gibi işleri en kısa zamanda 

rat vezai.fini görme, aami ve mescit- O civarın bazı cahilleri tarafın-
ı i başarabilmesi için yeni techizat alın-
er tamir ettirme ve saire gibi umu- dan icabında korunmakta olan 1 maktadır. 

mi evkaf hizmetlerinden hiç birini bu köpekler miniminileri kor- ' 
yapmıyacak, bunlann hiç blrile me' katmakta ve S*eleri büyüklere Hııh &ide• loförler 
gul olmıyacak, bu lıleri yine ealdai de laırla:rıp saldırmaktadır. Bun Bazı taksi şoförlerinin halkın ba-
gibi Vakıfiar Umum Müdürlütü IÖ- lana bir an enel ortadan kaldır- ·1 yatını tehlikeye koyacak bir tekilde 
recektir. 6-•--- 1 

......._, alüadar mahmlardan ve adeta biribirlerile Yarlf ec:lercesi-
Vakıfbank aadece kendisine veri- nca olunur. ne bir süratle gittikleri nuan dikta 

len ifletıoe haklanndan istifade ede- 'li!!!l!l!•!!lm ·-----!!!!1~!!!!!!!!!!!!!1j ti celbetmitı umumi bir kontrol ya-
rek bugünkü mevzuat dahlllnde her pılarak bunlardan bir çotu yakalan 
bankanın yapmakta olduğu bildmum POLiSTE : mıştır. Bunların toförleri hMkmda 
banka muamelatını yapacaktır. ceza zabıtlan tutulmu§tur. 

Banka için Ankarada Osmanlı ban- Nf 1 y 

ıua olmak üzere, if hayatındaki 
reket ve tesaf etler ve viİlyetler 
aındaki münakale vaziyeti ve lll!kC,...tll 

mik alaka bakımından yurdum 
bazı iş kollarını birleştirmek su 
le 7enl baştan 20 it bölgesine a 
mıştır. 

Yeni iş bölgeleri ve kollarını Y 
yorua: 

1 inci balge merkezi (Ankara) 
mak üzere, Ankara, Çankın, Kır 
ve Yozıat Viliyetleri; 2 inci 
merkezi (Zonguldak) olmak üz 
Zonguldak, Kastamonu ve Sinop 
liyetleri; 3 Uncu bölge (İstanb ..... ırıı~ 
viliyetini; 4 üncü bölge merkezi ( .. --.. ı• 
mir) olmak üzere; İzmir ve Ma 
vilayetleri; S fncl bölge merft!ll'l ..... -..1_ ı 

(Edirne) olmak üzere, Edirne, 
lareli, Tekirdağ ve Çanakkale 
yetleri; 6 ıncı bölge merkezi (B 
kesir) olmak üzere. Balıkesir ve 1' 
tahya vilayetleri; 7 inci bölge 
kezi (Aydın) olmak ~ere, Aydın, 
nizli ve Muğla villyetleri; 8 
bölge merkezi (Antalya) olmak ~ 
re, Antalya, İsparta ve Burdur v· 
yetleri; 9 uncu bölge merkezi Ada 
na) olmak üzere, Seyhan ve Içel 
llyetleri; 10 uncu bölge merk 
(Malatya) olmak üzere, Malatya, 
vu, Gaziantep ve Maraş viliyeU 
11 inci bölge merkezi (Kaysea·--· 
olmak üzere, Kayseri, Niğde ve J( 
ya vtllyetleri; 12 inci bölge merke-
zi (Samsun) olmak üzere, Sa~ 
Çorum, Tokat ve Amasya vlllye 
ri; 13 üncü bölıe merkezi (TrabzoıJ 
olmak üzere, Trabzon, Çoruh, -
ve Gümüşhane vilayetleri; 14 üııel 
bölge merkezi (Diyarbakır) o 

Molla, Kiraz HamdJnfn klnı- Padişah Hazretleri de akşama ye. 
yeli hitabı önünde ezilip ni vükela listesini bekliyecekler, 

kasının yanında 250 bin lira aarfile ıan 111nı uran 
yeni ve büyük bir bina yaptınlmak- H•met Yalcalandı 

BALIKESIRDE ı 

Bir Çoban 
Derede loğulclu 

üzere, Diyarbakır, Urfa, Mal"U"· ..._,~, 
Van, Bitlis, Siirt, Muş ve Hakkari ~ 
llyetleri; 1~ inci bölge merk_,,_,,_ 
(Bursa) olmak üzere, Bursa ve Bil büzüldü. Hele Damat Feridin bu de2'll mi? 

taşlnJ!hlı süklltla bl'fllamasına ( Dettamı var) 
pek içerlecll. AdaU ii ..maııı.-~ 

m ıtırd.ı: 1 EKONOMi 
- Tellş etmeyiniz, paşa Hazret -----

lerl. Dlini% buraya çağınlarak gel B s k•M h J 
medim. Hattl kararlaşmı~ bir top- U ene ) a SU 
lantınız olduğunu bilseydim bu ka u • J 
d~r da oturmaz ve bu tatsız fltifa- mumıyet e 
tınızla da karşılaşınazdım. Yüre-

1 
• E f 

ğiniz ferahlansın. İşte gidiyorum. Yl VS3 ta 
Yay gibi yerinden fırladı. Ayak 

ta Damat Feride döndü. Hırslı ve 
hınçlı bir eda ile: 

- Paşa Hazretleri, dedi. Bu a
ğır hakarete uğramakliğıma, ter -
tip edilen toplantınızı saklamakla 
siz sebep oldunuz, bundan çok mü 
teessirim. 

Damat Ferit kızardı. Çok fena 
bir mevkide kalmıftı. Birkaç sözle 
vaziyeti düzeltmek. Mollanın gön
lünü yapmak istedi. Fakat Kiraz 
Hamdiden de çekindi. Ancak: 

- Canım Mollacığım, lı:i neye 
büyültüyorsun? Hamdi Paşanın 

maksatları her zamanki gibi lAtife 
idi işte ... 

Diyebildi. Molla, Damadın bu 
sözlerini alaylı bir bakış ve manalı 
bir baş sallayış ile karşıladı. Zeki 
ve Refik ile Pantikyanın ısrarlan 
m ve hattA Kiraz Hamdinln özür
lerini çiğniyerek yalıdan çıkıp git 
tL 

Damat Feridin fena halde canı 
sıkılmıştı. Oturduğu yerde bıyık -
lan ile oyniyarak dü§ünceye dal
mıştı. Bir aralık başını kaldırdı: 

- Pap, dedi. Sizde çok ağır söy 
lediniz. Gerçi bundan daha ağır ha 
karetlere müstahaktır, fakat bugün 
de idare etmek lazımdı. Şimdi gi
dip İngilizlere kimbilir neler yu
murtlıyacak. Hepsini üzerimize a
yaklandıracak. 

S alondakilere yeni bir mev-

Geçen yağmur mevsiminin yağı~lı 
geçmesi bağ ve bahçe mahsullerimi 
zin bu sene iyi rekolteler verebilme
sini temin etmiştir. Bu yıl bütün 
mıntakalarda iyi neticeler alınacağı 
tahmin olunmaktadır. 

İhraç mahsullerimizin geçen se
neki vaziyetleri de iyidir. Kuru ü
züm rekoltesi 937 de 42 bin ton ola-
rak tesbit olunmu~tur. Mevsim baş
langıcından, Haziran 938 sonuna ka
dar yabancı memleketlere 36 bin 
ton kuru üzüm ihraç edilmiştir. 

Bundan 18 bin ton Almanyaya, 6 
bin ton !ngiltereye, 2,500 ton Ho
landaya, 1800 ton Belçikaya, 1500 
ton İtalyaya ve 1800 tonu da İtalya 
yoluyla Orta Avrupa memleketleri
ne sevkedilmiştir. 

937 kuru incir rekoltesi 34 bin 
tondur. Bunun mühim kısmı yaban
cı memleketlere gönderilmiftir. Müs 
tahsil ve tüccar elinde stok kalma
ımı gibidir. 

Kuru fındık geçen yıl 60 bin ton 
rekolte vermiftir. Önümüzdeki sezon 
da fındık rekoltesinin normalin al
tında kalacağı tahmin olunmakta
dır. Geçen seneden 5 bin ton kadar 
stok mal kalmı.ştır. 

tadır. Bu bina, Ankara borauını da 
ihtiva edecek, dört ay sonra Ankara 
borsası bu yeni binasına !.!Jınacaktır. 

MOTEFE.RRIKı 

Hariciye ve Ziraat 

Vekilleri Gittiler 
Heyeti Vekile içtimaında bulun -

mak üzere evvelki gün 19hrimize ge
len Hariciye Veklli Doktor Rüftü A
raa, ve Ziraat Veldli Faik Kurdoğlu 
diln akşamki ekspresle Ankaraya 
dönmüflerdir. 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya, dün 
Floryaya giderek istirahat etmlı ve 
bazı tetkiklerde bulunmuftur. 

* Heybeliadadakt Çam limanm -
da, Yürükall plljmda oldulu gibi, 
bir iskele yapılmuı düşünülmekte -
dir. Adalar arasında i§liyen vapur, 
Çam limanına da uğrıyacaktır. * Temmuz birden itibaren Nafia 
Vekiletine geçen eski Elektrik Şir -
keti umum müdürü De la Croix mem 

leketi olan Belçikaya dönmüftilr. * Beı senelik sanayi planı hak
kında allkadarlarla temalar yapan 

Ingiliz fabrikaları mümeulll Alek -

sandr Gibi ve müpviri Londraya dön 

müftür. Mümessil blrincttepinde 

tekrar memleketimize &elecektir. * Bebek - htlnye yolunun, Be
bek - Rumeli hları kısmına lAbet 
eden blnalann sahiplerine bu hafta 

içinde tebligat yapılacaktır. Bu yo
la tesadüf eden Bebek mezarlığının 
düzeltilmesi de bu hafta tamamla -

nacaktır. * Seyahat acenteleri dış memle
ketlerden buraya ucuz fiyatla sey -
yah getirmek ve onları Istanbul, Bur 
sa, Y alovada dolaştırmak üzere bir 
proje hazırlamışlardır. 

Dün Gelenbevi mektebinin önün -

de nipnluı ile ~fııının annesini -r--~ .. _,,_.. cr&U; ... ~ 

kalanmlflr. Hikmet polf• verdili 
ifadede bir cahillik yaptığını söyle

miş ve bıçağını gizlediği yeri göster 

miştir. 

Bir Adam Boijuldu 
Heybeliadada oturan Kerim is

minde bir amele, dün yıkanmak için 

denize girdiği sırada yüzmek bilme

dığinden boğulmuştur. 

Beledlye Nizamnamesine 
Ayk~r1 Hareket Edenler 
Emniyet müdürlüğü belediye ni-

zamnamesine mugayir hareket eden 

oaıııu::au, \.&..f1rı;&.'1 ..-v.-.-"" __ .... 
sinde bh ...., bllulmllf&ur. HMlle 
nin feci bir ciheti de, bolulanm im
dadına şaka yapıyor zannlle koşul· 
mamasıdır. Tafsilat şudur: 

Aziz Mustafa, Ahmet ve Hüseyin 
oğlu İsmail isminde dört çoban, sıcak 
tan bunalmıflar, koyunlarım ıüriip 
bir gölgelikte bırakmıılar, de: reye 
girmişlerdir. Dördü de iyice yılanıp 
serinlemişler, ısonra balık tutmak he 
vesine düşmüşlerdir. Bu maksatla, 
Hüseyin oğlu İsmail biraz açılmıı ve 
görünmez olmuftur. Arkadaştan ba 
lık tutuyor veya muziplik yıpıyor, 
diye dilşünerek kendillni aramamı§ 
lardır. Bir müddet sonra menka dü 

leri fiddetle takip etmektedir. Bazı şüp biraz ilerleyince, 
seyyar esnafın sabahları saat 8 den dini bulmuılardır. 

lsmailln cese 

evvel bağırdıklan görülmiif bunlar GORONDE : 
dan bir kaçı dün yakalanarak cezaya 

çarptırılmışlardır. 

Emniyet beşinci ve altıncı şube 
memurları dün karada ve denizde u
mumi bir tarama yapmıılardır. Dün 
deniz sahi11erinde 25 kadar sandal -

cı ile karada 15 §Oförün belediye ni
zamnamealne muhalif hareket ettik· 
leri görülerek yakalanmışlardır. 

Floryada Bir Kaıa 
Dün Çorludan gezmek için otomo 

bille Floryaya gelen Ahmet oğlu 

Mehmet isminde bir ıenç, yıkanmak 

için denize girmlı biraz açılınca su
lar arasında kaybolmuştur. Mehmet 

denizden baygın bir halde çıkarıla -
rak tedavi altına alınmıştır. 

12 Kiti Etten Zehlrlendl 
Gürün (TAN) - Kirazlık mahal

lesinde bit zehirlenme hadisesi ol· 

muftur. Uzuntaflı ıokağmc:la oturan 

Ağçadailı Hüaeyinin evine Alçadal 

dan aelen bir misafir, plpntf koyun 

eti getirmtı ve bu e~ kurbanlıktır. 
diye birçok komşulara dağıtılmıştır. 
.Eti yiyenlerden 12 kiti zehirlenme 
aliimi göstermif).er, tedavi riilerek 
kurtanlmışlardır. Tahkikat yapılmak 
tadır. 

KUŞADASINDA : 

Sıcaktan Çddırmıı 
Kuşadası (TAN) - Bir hastahane 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!'!"'!'!!!!!!!!!!!"'!"!!"!!!!!'~~ de hademe olarak çalıprken Mkanl 
muamelesinin gelecek yıla kadar ta

mamlanması kararlaftınlmlflır. Ta
rih! mezarlıklann birer fotoğrafiarı 
çektirilecek ve albüm yaptırılacaktır. 

dığı için müteessir bulunan Nuri lı 
minde bir genç. sıcaklann da tesiri 
le çıldırmıştır. Berayı tedavi Izmlre 
gönderilmiştir. 

KELKITrE: 

çik vilaytleri; l6 ınçı bölge mer 
BbıU 'maychıt?'r"; 'ı hrc1 Dfüge n 
kezi (Eskişehir) olma küzcre, ~~ 
şehir ve Afyonkarahisar vilayetle l 
rl; 18 inci bölge merkezi (Giresllll 
olmak üzere, Giresun ve Ordu vııt • 
y.tleri; 19 uncu bölge merkezi (Si' 
bıi) olmak üzere, Elazığ, TuncelJ. 
BinQöl ve Erzincan vilayetleri; -
inci bölge merkezi (Erzurum) ol • 
mak üzere, Erzurum, Kars ve A'IJ' 
vilayetleri. 

lerllndekl Ticaret 
Görüımeleri 

Ankara, 10 (Tan MuhabirindenY 
Almanya ile hükumetimiz arasıpelf 
yeni ticaret ve klering anlaşma 
etrafında Berlinde yapılmakta o·1AP.,.LI 

müzakereler de İnhisarlar umum ısı 
dilrlütll tütün iflerl müdürü B. ~d
nan Taıpınar'ın da bulunması kar-' 
lapnııtır. B. Tqpınar Berlindeki ti
caret heyetimize i§tirak etmek user' 
Almanyaya hareket etmiştir. 

Erzlncanda Sellerden 
19 Klıl Boğuldu 

Erzincan, 10 (Tan muhab~ 
den) - Mütemadi yatmurlar. tlç ~ 
,an ıa altında kalmasına sebep ol
maftur. 

selin htlemn ettlli klyler Ke1erfft 
PiUI, Daikolalar köyleridir. s.Jde' 
19 kiti ölmtlftür. Zayiatın ~ 
tesbit eclilmektedlr. 

1 TAKViM ve HAVAJ 

11 Temmuz 1938 
PAZARTESi 

7 1ncl ay Gün: 31 
Arabi: 1354 
Cemaziyülevvel: 12 
Güneş: 4.37 - Ölle: 
İklndi: 18.19 - Akpm: 
Yata: 2U2 - !mdk: 

...,,,,,,,,. Hwt:,, 
Rumi: ııS4 
Haziran: '8 

ı2.ı• 
ıt.4' 
sJ• 

YURTI'A HAVA VAZIY 
Yetllldl~ Meteoroloji istasyonundaıl 

zu açılmııtı. Hepsi ayn ay
n Mollayı Pantikyana çekiştiriyor 
tardı. Mollanın bu vaziyet üzeri
ne yapacağı hatıra gelen tezvirleri 
ayrı ayrı sayıp doküyorlardı. İngi
lizlerin bu hırçın ve hırslı adama 
çok fazla yüz verdiklerinden yanıa 
yakıla ılklyet ediyorlardı. Tam bu 
sırada eski hariciye müsteşan Ali 
Ihsan Bey salona girdi. Dediko -
du birden durdu. Bütün gözler o
na çevrildi. Damat Ferit, İhsan 

Pamuklanmızın yeni mevsim eki
lişlnde Amerikan cinslerine fazla 
yer verilmlftir. Çukurovada yüzde 

70 nisbetinde Klevland ve Ege mın
takasında da yüzde 80 nisbetinde A
kala tohumlarile zeriyat yapılmış
tır. Bu yıl Egeden 70 bin balyadan 
fazla mahsul temin edileceği anlaşıl 
maktadır. 

Tiftik kırkılmuı, sıcak mıntaka

larda müsait şartlar altında inkişaf 
etmiştir. Sovyetlerin istedikleri ma
lın temini için stok tedarikine bat
lanmıftır. 

Yapağı mahsulü bu yıl iyi evsaf ver 
mlftir. Dahili fabrlk•lar, bilhassa in 
ce yapağılanmızın mübayaatına de
vam etmektedirler. 

* Vali ve belediye reisi dün Ka
dıköy yakasında yeniden yapılmak
ta veya tamir edilmekte olan yolları 
teftit etmiftir. * Muallim mektebine bu aane ıl
recek olan talebenin müsabaka lm -
tihanlan eylıilün birinde yapılacak
tır. imtihanlara orta mekteplerden 
pek iyi ve iyi derecede çıkanlar ka
bul edilecektir. 
* Eyüp mezarlığında yapılan nu

marataj bu ay sonunda bitirilecektir. 
Bütün mezarlıklarda numaraıaj 

* 507 bin lira ıarfile tehrin muh
telif yerlerinde yapılacak asfalt yol
lar ulı günü bir müteahhide ihale e

dilecektir. Şifhane Kuledibl yolu da 
ufalta çevrilecektir. 

Kuledibindekl harap baraka ve bi 

nalar lstlmllk edilecektir. * Iki aydanberl maaı alamıyan 
belediye zabıtası memurları için tah 
lilat gelmiştir. Memurların maaşı 
veri}meje baflanDUftır. 

Kanallıaıyon Yapdıyor 
Kelkit (TAN) - Gi.imüfhaneye 

bağlı olan kasabamu belediyeei, büt 
çesinin yedi bin Ura olmuına r.ıl -
men, faaliyet göatermiye çah§lyor. 
Şimdi kanalizasyon, itile uJ!ra'1.1mak 
tadır. İleride büyük bir pazar yeri 
yapılacak, mezarlıkta uri bir hale 
getirilecektir. 

nan malQmata ıöre yurtta hava, ue. ;;t! 1 
nup kwmlarlle Cenubl Anadolud• .-;,ı, 
Dolu Anadoluda bulutlu diler böıpıs"~ 
umuml)'etle bulutlu ve mevzii yatsfb, 
mif, rQzılr umumiyetle şimall lsükarll 
orta kuvvette esrnlşür. . _At 

DOft tıtanbulda hava a~ık geçmiş, ~~ 
cenubi lııUkametten saniyede 2-4 
hızla eamltür. Saat 14 te hava 
753,8 mlllmetre idi. Sühunet en 
ıünette 82,3, aölgede 29,6 ve en 
18,4 aanttırat kaydedilmiştir. 
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UGüN_I 
ap Aleminde 

: Ôrrıer Rıza DO(;RU L 
P ile · 

htitri nunde Sancak Türklüğil-

d Yet ve sAklile kavuşmuı 
eıı infj ı 

'ifiııu . a ve asabiyet hüküm 
. hır takını neşriyattan an

~ Çiinkii bunlar, Sancak Türk
.ı\r kurtuluşunu Türkiyenin 

ile b ~p ıneınleketlerini istila et
" .~r başlangıç sayıyorlarmış 
ko::zden endişeye düşüyorlar
i . 0Yorlarınış ve derin bir in
Çlllde 

Yaşıyorlarmış! 
'•tırıa ı ''8ii .. r a başlıy an bir maka-

liı Yük Britanya ve Şa.rk,, adlı 
1'lı ınec.~uasına yazan bir İngi

i 6 '?lrıne ıöre, Tilrkiyeden 
•k nı.itlerini gerçekleştirmiye ya 

1 letnpati ve teşviki bekliyen 
itart, . Tiirkiyenin istikballerini 

e tığin· ·11· k . llvlf 1
• nu ı alkınma ve mıl-

, faJuyet yolundaki rüyalannı 
e d' sanarak sinirleniyor ve ken 
il ıler' 

n 'lt t •ne hayıOanıyorlarmış. 
ke.j 

8 
bu •atırlan yazan İngiliz 

l'riri tas .' Araplann bu halini kati-
vıp etmiyor ve onların çok 

1 d"·findük' J • • or. t . . erını de apaçık an-
S h&ilız muharriri, Türkiye-
), ~Cak Türklüğünü kurtarmak

&§ a bir maksat pepnde koş
ı .. ı ) 8öy edikten sonra 111 satır-

üıl" &ııyor: 

ilJ' ti Yadaki en kuvvetli Müslil
da - devlet olan Türkiye, Sancak ü

"" . t~ açtığı ınllcadeleyi kazanmış
k,,ı tı at bu muvaffakıyet. tam bir 
Si' r ve bir virgül mahiyetinde de 
~ 'd Sancak, ne Suriye ye, ne de 
eriJ k 

0iııı renişlemek için bir ba-
ol ~arak kullanılmıyacaktır. A

i . arı kendi kurtuluşlannı te
ç~ istedikleri gibi çalışmak im-

~li Ala haizdirler!,, 
lyt z lnuharririnin anladılı ve 

. ani lattığı bu hakikati, Arap 
re .• 

•ili rının ve Arap siyasileri-
"'•b &ınanıası, cidden gariptir. 

is 
8 

neden anlamıyor ve anla
!ltlQ teıniyorlar? 
iiı..;;1' ~~beplerini keşfetmek gilç 
~ ~. •ze kalırsa bunun en mil
~ ';f-~1• b~ ~'"Vlh.Trm lthfd
ıJ b~aları Ve Araplık aleminin 
ti haı i . nıeseleJerini, bu mesele
' '1tap :ın tutulacak hattı hareke
~İirtj lenıini kurtarmak ve haki-

. Yet ve · t'kl• t il ıal'f ıs 1 a e kavuşturmak 
t• olunacak " t• . 'k 
•tıi t gayre ın ıstı a-

l> " a . 
C\Jg• • Yınden aciz olmalarıdır 

roru,ı.. . 
'l'ri 1 u ve çığırtkan birtakım 
~l'ek r er, Y•rli yersiz göğüslerini 
>'ı da;h Vah etmeyi ve bedbin ol
"1tist a kolay buluyor, hatta bu

enılekec"l 
~~ teşvik • • ı ere. sımsıkı sarıl-
~ ıçın vesıle sayıyorlar. 
1,_ · • Arap ·1 · · ~di a emının henüz ken-
'tte ~e ayakta duramayacak va

llL --h~ı nıası, Araplık ileminin de
... ~ltt erinden çöllere doğru sü
Sı ~bulunması, şurada ve ba
~ hb ap istiklil gösteriıtlerinin 
~ ~p:~cı nıüdafaalara dayanma
L...' tliıu:. ilernı içinde- hili sünni
"'•taa b hadarilik, bedevilik ve 

-..1.., enzer bir sürü imil ve te-
~~ "e 

11 nıilli olgunlufa kaqı gel
h ~Yliataılnilli ~arhğı sarsmuı, Kuru
~ .\ta 

1 
Zfhnıyetin bütiln geriliği \ ~ fo: ık Alenıini unn seviyesin-

G~ Uzaklarda yaşatması gibi 
~llld llıeseJeier hiçbir esaıslı alaka 
ql'UJt ıtınıyor · Çünkü milli şuur bu 
~ede lneselele.rle meşgul olatak de-
ııQ canlan 
.__~ ın mamışhr. Çünkü bu 
~IJcı to eselelerle meşgul olacak ve 
'I erler ~lı~acak, yürütecek büyük 
ı_ 'lataalı: ~tl!ınernı, ve bunun netke 
,1~ oyala ir takırn gösterişler, Arap 
""llt )'flruın,.~ ve aldatmak siyaseti 

il...._ ınüştür. 

~tıe':la beraber Araplann bu ha-
,_~efi ... anianıaları sırasının hu)(al 
~.. ..•llhakk L. 
~ •a her h • al\ur. O zaman on-

•lt i1tı1t· akıkati kolay kolay an
•nını elde edeceklerdir. 

liGYfada D ·· rt 
~~lllba Patl:dı 

'-ltlb s, ıo nı 
~(i 'dan b ususi) - Geçen çar-
•iıe 1~ \re b~lıYan ve elli kişinin ölü 
t\i lletfceı çoklarının yaralanrna
lıl' 'tı de dev enen tethiş hareketi bu

•ıı Ut •rn et · t' ~'1-ll ... i bomba y~•ş .. ır. Hayfada pat-
~ .. ııı b 1 uzunden 16 kişi ya
~ ,&.. u unu 

btr ~-g•l'dtr Yor. Yaralıların bir 
~ ~bt ~Daha erkenden atılan 

'-''-tı. Seb ıftnden de 8 kişi yara
ıe Cllrıtaında atılan bom 

TAN 

Çinliler DünJaponların Uç 
Harp GeDJisini Batırdılar 
Ayrıca Çin Tayyarelerinin Yerde Bulunan Elli 
Japon Tayyaresini Tahrip Ettikleri Bildiriliyor 

Nevyork, 10 (Hususi)- Uzak Şark 

tan gelen en son haberlere göre Çin 

kuvvetleri bugün de Yangtsi nehri 

üzerinde üç Japon harp gemisini da

ha batırmıya muvaffak olmuşlardır. 

Çin tayyarelerinin elli Japon tayya 

resini yerde iken tahrip ettiğine da· 

ir Çin kaynaklan tarafından verilen 

malumat henüz Japonlar tarafından 

tekzip olunmamıştır. 

Japonlann Amerikaya ihtar/an 

Vaşington, 10 (A.A.) - Salahiyet

tar bir Amerikan devlet adamının be 

yanatına göre, Yaqgse nehrinin yu

karısında ecnebi gemilerinin seyri

seferine dair Japonya tarafından ya

pılan son ihtar Amerika hükumeti

nin bu baptaki hattı hareketini asla 

değiştirmiyecektir. Bahriye NezaTe

ti harp mıntakasında bulunan Ame

rikan vatandaşlarının himayesini te

mine devam edecek ve bir topçekeri 

nin oralarda bulunması icap ederse 

bu topçekeri vazifesi başında kala

caktır. 

Bahriye Nezaretinden bildirildiği

ne nazaran şimdiki halde mevzuu

bahis mıntakada tek bir Amerikan 

topçekeri bulunmaktadır. 

Ruzvelt Bir Delinin 
Taarruzuna 

San nehir harp ilahım mağlöp etti. "İngiliz karikatürü,. 

Bir Bakışta Dünga Haberleri 

INGILTERE 
Yeni Tayyare Rekoru . 

LonQ.ra, 10 (A.A) - Tayyare mü-
lazımı, Murray ile Stanby Sprule on 
giin evvel Şneider ve Erik Meyer is
mindeki Alman tayyarecileri tarafın 
d&·n havada 21 saat 2 dakika kalmak 
suretiyle tesis edilen iki kişilik mo
törsüz tayyare rekorunu bunlardan 
takriben bir saat fazla havada kal
mak suretiyle kırmışlardır. 

ARJANTiN 

Şako Konferansı 

YUGOSLAVYA 
Yeni Çek Elçisi 

Belgrat, 10 ( A.A.) - Başvekil ve 
hariciye nazın Stoyadinoviç Çekos -
lovakyanın yeni Belgrat elçisi Li • 
pa'yı kabul etmiştir. Lipa mumailey 
he itimatnameainin bir suretini ver -
miştir. Stoyadinoviç öğleden evvel 
Ruman.yanın Belgrat elçisi Cadere 
ile Yugoalavyanın Budape§te elçisi 
Vukçev'i de kabul etmiştir. 

ITALYA 

Bir Tayyare Kazası 
Roma, 10 (A.A) - İçinde Roma 

Hava Klübünün sivil pilotluk mü
dürü Kaymakam Menghi ile Roma 

Valisinin biraderi Prens Mario Co

lonna bulunan bir sivil tayyare Ti
ber nehrine düşmüş ve içindekiler 
ölmüştür. 

Frankocular 
Valensigaden 
30Mil Uzakta 

Tayyareler Dün Şehri 
Bombardıman Etti. 
Yaralananlar Var 

Londra, 10 (Hususi) - Valensiya
dan otuz mil mesafede bulundukla
nnı haber veren Frankistler bugün 
de Valensiyayı tayyare ile bombar
dıman etmişlerdır. Birkaç kişinin ya 
ralandığı haber veriliyor. Bir İngiliz 
gemisi ile gelen ademi müdahaleye 
mensup bir müşahit yaralılar arasın 
dadır. 

Salamankanın tebliği 

Salamanka, 10 (A.A.) - Neşredi

len resmi bir tebliğde ezcümle şöyle 
denilmektedir: 

Kastellon cephesinde Tales mınta 
kasında Jink'in garbindeki dağda ba 
zı mevziler işgal ettik ve Sierro de 
Espadon'u geride bıraktık. Alcuida 
de Veho yolunda da bir kaç mevzi iş 
gal ettik. 

Castro dağında dört mühim mevzi 
işgal ettik. 

Barıelonanın tebliği 

Barselon, 10 (A.A.) - Neşredllen 

bir tebliğe göre, Suerars mıntakasın 
da düşman hatlarını ıslah etmiştir. 
Şark mıntakasında cümhuriyetçiler 
şiddetli hücumlarda bulunan düşma 
nı Val de Ukso istikametinde geri 
püskürtmüşlerdir. 

Mülteciler Meselesi 

Hakkında Bir Karar 
Evian, 10 (A.A) - Milletler Cemi

yetinin mülteciler için tayin ettiği 
yüksek komiser Malkolm Amerika
nın da iştirak edeceği daimi bir te
şekkülün faydalannı izah etmiştir. 

Bu teşekkül Almanya ile de müzake 
relerde bulunacak ve m ültecilerin is 
'kimle meşgu olan husust teşkilatla 
ra paraca yardım edecektir. 

Filhakika gerek yüksek komiserin 
gerek hiikumetlerarası komitede mu 
hacir kabul eden memleketlerin mü 
messilleri tarafından yapılan tecrü
beler göstermiştir ki bugünkü şart
lar içinde herhangi bir umumi mu
haceret planının tahakkukuna im
kan yoktur. Cünkü mülteciler mese
lesi gayet muğlak olduğu gibi komite 
ye verilen mühlet te gayet mahdut
tur. 

Mezkur daimi teşekkül ri,yasetine 
bir Amerikalının ve belki de B. Tay
lor'un getirilmesi çok muhtemeldir. 
Bu teşekkülün merkezi Londrada o
lacaktır. 

Komite yarın tekrar toplanarak 
noktai na!arlarını bildirmemiş olan 
diğer azayı dinliyecektir. Kapanış 

celsesi Cuma veya Cumartesi günü 
akted.ilecektir. 

Buenos - Aires, 10 ( A.A.) - Şak.o 

konferansı tamamile ıekli mahiyette 
bir toplantı aktetmiıtir. Arjantin ha
riciye nazırı Cantilo itilafın Ameri
kcı, Arjantin, Uruguay, Şili ve Bre -
zilya reisicümhurlan tarafından im .. 
za edileceğini ve itilaf metninin Bo 
livya ve Paraguay hükumetleri ta • 
rafından imza edildikten amıra neı
redileceğini beyan etmiştir. 

ALMANYA 

Henlayn'in Makalesi 
1 Muss~İi~ini~M;k-;ksi 
i 

3 

Benden Paso! 
Yazan: 8. FELEK 

Dün bizim gazetede bir resim ''ar
dı. Estağfurullah iki resim vardı, 
altalta. Bu resimler, sarhoşluktan 
dolayı mahkemeye se\•kedilmiş olan 
Amerikalı bir politik.!lcanın mahke
meden çıkarken çekilmiş. Amerikalı 
politikacı gazetecilerin ve foto ınuha 
birlerinin düşmanı olduğu içln fo
toğrafçının kendi resmini çektiğini 
görünce, o da cebinden tabancasını 
çekmiş ve ateş etmiş. (Etmiş mi etme 
miş mi pek belli de değil) Ga7eteci 
de bu fırsatı, yani kendine nteş edil 
diğinin resmini kaçırmak istememiş, 
onu çekmi§. 

Bizim gazeteye ıiren bu resim, 
gazetecilik aşkının insanı nereye ka 
dar götürebileteğini gösteriyor. 
Doğrusunu söylemek lazımaıelirse 

bu tanda gazeteciliğe benden paso! 
Gerçi ateş etmek üzere herifin ni
şan alır vaziyetteki resmini çekmif 
olduğuna ve bu resim de gazetelerde 
çıktığına göre fotoğrafçıya ehemmi
yetli bir keder olmamış olsa gerek. 
Çünkü eğer merkum bu ateş netice
sinde helik olsaydı, fotoğrafını gaze 
telerde göremezdik. 

Bana sorarsanız bu gazetecilik •!t 
kından ziyade biraz deliliktir. İnan
mazsanız Mazhar Osman üstadımı
za sorunuz. Madem ki, herifin res • 
mini bir defa çekmişsin, ikint'ı defa 
ateş ederken önünde durmakta ma
na var mı ya! 
Eğer kurşunu alnından yese ıdi; İl 

Arnavudun hesabını geçerdi. 
Mahlmya! Arnavut karşısında o

turan arkadaşının alnında bir 21inek 
g(;rmiiş, çekmiş tabancayı ateş et • 
miş. Gerçi sineği vurmuş amma ar• 
kadaşını da birlikte. Ve o zaman şöy 
le teselli bulmuş. 

- Ne ise! Çok zararlı değiliz! Bir 
sizden (yani sinek) bir bizden! 

Ben ötedenberi tatbik t"ttİğim bir 
kaideyi her yerde ıözönünde tuta
nm: Size de benim gibi yapmanın 
tavsiye ederim: 
Karı olmıyan şeyin zaran Vlir • 

dır. Zarardan kaçmalı. 

Fransada Hava 
Bayramı 

Villa Kublay, 10 (A.A.) - Bu sa
bah başlıyan hava bayramı öğleden 
sonra da tam bir muvaffakıyetle de
vam etmiştir. Şenliklerde Reisicüm
hur Löbrön ile bir çok askeri ve si
yasi rical de hazır bulunmuştur. 

Hava mektebine ait devriye kolu
nun yaptığı uçuşlardan sonra şenlik
lerin esasını teşkil eden Villa Kublay 
hava meydanına taarruz ve müdafaa 
talimleri yapılmıştır. 

Birdenbire gökyüzünde bir çok tay 
yareler gözükmüş ve bu tayyareler
d~n hava silahendazları paraşütle at
lıyarak yere inmişler ve tayyare mey 
danını işgal etmek üzere harp niza
mına girmişlerdir. 

Mitralyözlü ve toplu otomobiller 1• 
le hafif müdafaa hava takımından 
b' ve 
ır tarassut balonuna malik bir ha-

va bölüğünden mürekkep olan müda
faa kuvveti, mütecavizleri tardetmi
ye muvaffak olmuştur. Manevralar 

Amerika CümhurreJsl Roosevelt 

Oklahama, 10 (A.A.) - Reisicüm 
hur Ruzvelt şehirden geçerken ufak 
bir hadise olmuştur. Vudi Hokaday 
ismindeki 52 yaşında bir adam Rei
sicümhurun arabasına atlamak iste
miş ise de polis memurlarından biri 
bir yumruk atarak adamı yere ser
miştir. Hokaday polis merkezine gö
türüldüğü zaman verdiği ifadede sa
dece Reisicümhurun potinlerini boya 
mak istedeğini söylemiştir. 

Berlin, 1 O (A.A) - Essen şehrin
de çıkan National Zeitung gazetesin 
de Konrad Henlein Almanları Südet 
lerle meskun mıntakadaki Çekoslo
vak kaplıcalarını ziyaret etmiye da
vet etmektedir. Bu gazete Südetler 
mıntakasındaki kaplıcaların Prag hü 
kumeti tarafından alınan askeri ted 
birler ve Çekoslovak mahfellerinin 
boykotajı neticesinde harap ve ba
kımsız bir halde kaldııını bildirmek 
tedir. 

1 Fransızları Kızdırdı 
i "ispanyadaki Zaferler Fransız - Rus 

Kuvvetleri Üzerinde Kazandmıı DeğUclir .. 

mükemmel bir surette yapılmış ve U· 

1 

zun uzadıya alkışlanılmıştır. 
Diğer muhtelif talimlerden sonra 

fevkalade. merakla beklenen İngiliz 
tayyare fılolarının gösteriş uçuşları 
v~ku bulmuştur. Dokuz avcı tayyare 

Adam meczupmu, 
Paris, 10 (A.A) - Nevyork Herald 

gazetesi Paris nüshasında Ruzvelt'in 
Oklahamadan geçtiğ sırada vuku bu 
lan hadise hakkında aşağıdaki taf
silatı vermektedir: 

Hokaday tevkif edilir edilmez bir 
itişme olmuş ve halk mütecavizi linç 
etmek istemiştir. Polb mütecavizi 
miıdafaa etmek mecburiyetinde kal -
mış ve hiddetlenen halkı dağıtmak 
için itfaiyenin müdahalesine ihtiyaç 
hasıl olmuştur. Hokaday bir meczup 
tur. Parlamento bir müddet evvel iç
tima halinde iken harbiye nazırı Vud 
ring'in başına beyaz tüyler atmıştı. 

ba ise bir kimseye zarar vermemiş 

bulunuyor. 
Bir silahlı çete ile zabıta arasındn 

vuku bulan müsademede hükumet 
kuvvetlerine mensup bir kişi ölmüş 
ve 2 Yahudi zabıta memuru yaralan

mış, çete dağıtılmıştır 

MACARiSTAN 

Nazi Nüfuzu 
Budapeşte, 10 ( A.A.) - •Abadsa

lok vilayetinde yapılcın kısmi inti • 
hapta harbiye nazın general Ratz 
nasyonal aogyalist namzedi Mesko • 
ya ancak 3357 reye kar§ı 4467 reyle 
kazanmqtır. 

Ncıayonal sosyalist namzedine ve 
rilen reylerin yekunu hayret uyan -
dırmıştır. Hmuaiyle ki intihap açık 
rey pualalanile yapılmqtır. Nasyo • 
nal aogyali.d lideri Salaasi'nin mah -
kümiyetine ra~ nM1Jmıal 308!/a
listlerin vildyetlerdeki büyük nüfu
%Utıa bu bir ulildir. 

• 

Pariı, 10 (A.A.) - Büyük fatiıt mecliıinin faaliyetini göa
teren mecmuada Muuolini tarafından yazdan mukaddeme
den bahseden sağ cenahın organı Epok gazetesi fÖy)e de
mektedir: 

"İ11panya hakkında Mussolini, 
Fransız • Rus kuvvetlerini mağ· 
ICip eden bu tabiri evvelce de i
şitmiş idik. ftalyan kuvvetlerinin 
daha geniŞ bir sahada da muvaf
fak olabileceklerini işrap ediyor. 
ispanya ile Avrupayı biribirine 
karıştırmak hatalı bir iştir. ltal
yan kuvvetlerinin bilfiil zaferler 
kazandığından bahsederken • mu 
vaffakıyetsizlikleri saymıyoruz

Duçenin yaptağı gibi Fransız -
Rus kuvvetleri üzerinde kaza· 

kat bunlar en iyileri arasından 

seçilmiş değildir. ispanyada da
ha çok Fransız yoksa bunu kom
şu memleketin topraklarını kıta
larımızı talim ettirmek için bir 
manevra sahası yerine koymak 
istemediğimize atfetmek lazım

dır. Biz ispanyanın İspanyollar" 
bırakılması liizım geleceğine kani 

bulunuyoruz. Fakat bir talihsiz
lik eseri olarak Fransa doğru

dan doğruya bir tecavüze maruz 
kalacak olursa memleketin yük-

1 
nılmış, tarihi bir zaferden dem sek bir müdafaa gayretile mütte-
vurmak doğru değildir. Fransız- fikan harekete geçeceği bilin-

1 ... ~::.~::~.~::::~~~-ç-a_r .. p .. ış_•) ... ·o_r ...... '.a--m-e_l,i .. d_i_r._,. ___________ • 

sı kusu~uz bir intizamla muhtelif 
akrobası uçuşları yapmıŞ_tır. Muteakı 
ben biribirlerine kordonla bağlı ü 
t ·ı· ç ngı ız avcı tayyaresi mevcut bütün 
akrobasi uçuşlarını mükemmel bir 
tarzda bitirmiş ve kordanlar kopma
dan yere inmiştir. 

Türkiye Hiçbir 

Antikomintern Pakta 

Dahil Olmuı Değildir 
Ankara, 10 (A.A) - İstanbulda in 

tişar eden Türkişe Post gazetesinin 
18 tarihli ve 141 numaralı nüshasın
da mahreci Tokyo olan bir telgrafta 
Tokyodan Mekkeye kadar imtidat 
eden mıntakadaki Müslı..iman kütle
lerinin antikomintern birlik yaptığın 
dan bahesederken Türkiyenin bu te
şekkülde dahil olduğuna dair habe
rin tamamile asılsız oldul!unu Ana-



' Bursa Mektubu 

Bu Yıl Koza Mahsulü 
Köylüyü Sevindirdi 
Koza Handa Çok Hararetli Bir Alııveriı 
Var. Mahsulün Büyük Bir Kısmı Satlldı 

Koza banlan avlusunda f..ıaliyet 

Günde yüz binlerce liranın dön
mekte olduğu Koza hanın avlusun
da dolaşıyorum. Meşhur hanın üst 
katı, etrafı koza dolu küfelerle tık
lım tıklım. Her alıcının yazıhanesi 

önüne kurulan bu günlük depolar ha 
nın üst katını ve yolu kaplamış. Her 
taraf bembeyaz ve derin bir uğultu .. 

Altına bir iskemle çekip masa ha
line getirdikleri dizleri üzerine def
terlerini yayan adamlar, harıl harıl 
!ıesap yapıyor, yanlarına çömelmiş 

köylüler parmaklarını sayıyorlar. 

Koza hanı. Osmanlı bankası, Or
han camii ve taksi otomboilleri ara
sında genişlikte koza tınazlan ve ko
za yüklü otomobil, arabalarla tıklım 
tıklım dolu ... 

Kapalıçarşı dükkanlarının önü bi
le.han avlusunun alamayıp taşırdığı 
koza küfelerlle dolu .. Esnaf bunu hiç 
yadırgamıyor. Çünkü koza Kapalı

çarşıya da farkedilir bir faaliyet ge
tirmiş. 

- Dükkanlanmıza tütiln parası 

girmedi, :fakat kozadan çok memnu
nuz. Diyorlar. 

Koza hanında geçirdiğim birkaç 
saat bana Bursa köylüsünün vaziye 
tini pek iyi öğretti: Kış mahsulleri 

iyi ve bereketlidir. Arpalar biçilmiş, 

buğday orağı yanyn getirilmiş, hat
ta bir çokları ilk harmanlarını döv-

Boyunları çanlı bir sürü katır, sırt
larındaki küfelere doldurulmuş koza 
lan fabrikalara götürmek üzere, bü
yük kapıdan bir katar halinde çıkı
yorlar. Satın alınmış diğer bir parti 
koza da bir başka katarın semerleri
ne yükletilmek üzere küfelere dol
duruluyor. Üstleri kapaklanıyar, di
kiliyor, hazırlanıyor. Küve ve insan 
kalabalığı arasında adım atmak ha
kikaten müşkül. .. 

müş, ekmeğini yemişlerdir. Ko'a 
köylüyü çok memnun bırakmıştır. 
Çünkü mahsul nefis ve değeTlidir. 

- Yetmiş yed11turup 'Ver de, tiay p_......,..._..__......_\.-- -L-v---'- tl_ _.,ı_ 

:nnı gör! 
- Ha~, tam seksen-
- Ne istiyorsun çipeze? 

- Otuz beş-
- Otuza ver .• 
Hanın Orhan camii altına tesadüf 

eden ikinci avlusu var. Koza yüklü 
bir sürü araba, otomobil giriyor, çı
kıyor. Araba tekerleklerinin çanak
larından otomobil çamurluklarına at 
lıyarak camiin avlusuna çıkmak isti
yorum, mümkün değil. Avluda ağır 
bir koku var. 

Koza fırını çalışıyor. Kantardan 
geçen kozalar. iri bir kazandan iba
ret olan fınnın kaynar sularına dö
külüyor, kaynatılıyor, çıkarılıyor, 

kurutul,duktan sonra fabrikaya ve ;ta 
hut depoya gönderiliyor. Koku bura
dan çıkıyor. 
Hanın üst katındaki kahve önün

de birkaç kişi ayn ayn masalarda ki
misi kalemle, kimisi parmakla hesap 
yapıyor. Birine sordum: 

- Allah bin bereket versin, tütü
nün ucuza gitmesi beni borçlu bırak
mıştı. Koza imdadıma yetişti. 79 ku
ı?'U§a sattım. Vergileri, bakkal çak
.kal borçlarını ödeyim de isterse ba
ma metelik kalmasın. 

20 - 22 yaşlarında esmer yüzlü 
genç irisi bir köylü, küçük bir kalem 
le uf ak bir kağıt üzerine rakamlar 
yazıyordu. Gözlerinde bir sevinç par 
laklığı vardı. 

- Çok şükür .. Kış mahsullerimiz 
iyi.. Fakat yaz mahsullerimiz yağ
mursuzluktan kavruluyor. Bu gidiş
le ne tütünden hayır var, ne mısır
dan, ne de susamdan .. Yıl, tam koza 
yılı.. 78,5 kuruşa sattım. (290) kilo 
kadar da vardı. Bereket versin. 

Takıldım: 

- Eh .. Düğün parası çıktı desene .. 
Başını eğdi, bir an düşündü. Son-

ra yavaşça kulağıma fısladı: 
- O eski davullu, zurnalı, rakılı, 

silahlı ve yuva kurmaktan fazla yu
va yıkan düğünler kalktı amma ne 
de olsa tesiri var. Gönül ve görenek 
insanı bir çok fuzuli masrafa soku
yor. Cihaz için şusu idi, busu idi. 
Bunlar da caba .. Biz bunun en ehve
n!ni bulduk, seçtik. Birkaç ay nişan .. 
Sonra ya kız sana gelir, ya sen gider 
alırsın ve nikahı kıydırıp gürültüsüz 
••srafsıs-

zamanında göztaşı ve kiıkürdü ih
mal edilmiycn bağlar çok iyidir. Yal 
nız kuraklık yaz mahsullerini müte
essir ediyor. Su aleti olmıyan yerler 
de kuraklıktan tütünler çapalana
mıyor. Büyüyemiyor. Diğer mahsul
ler de diğer senelere nisbetle azdır. 
Bu esasen pazar yerinde de göze çar 
pıyor. 

Koza hanından, her sene köyleri
mize yüz binlerce lira veren bu tari
hi yapı duvarlan arasından çıkmaz
dan evvel Borsaya uğradım: 

- Düne kadar satılan koza mikta 
rı 980,000 dokuz yüz seksen bin kilo 
dur. Yekun bugün bir milyonu aşı
yor. Tahmin edildiğine göre daha 
400 - 450 bin kilo koza gelecektir. 
Günlük satışın 125,000 k,iloyu teca
vüz ettiği zaman oluyor. Fiyatlar iyi 
koza 75 - 80, Çipez tabir edilen 
-kl hastalıklı, bozuk kozalardır-

30 - 45 arasındadır. Netice itibari
le müstahsil çok memnundur. 

Süt Derdini 
Halletmek lçin 
Teşebbüsler 
lstanbulun eski ve meşhur dert -

}erinden biri olan süt derdini hallet 
mek işini üzerine almış olanı devlet 
ziraat koruma kurumu, biri Uskü -
dar, diğeri de lstanbul cihetinde ol
mak üzere iki fabrika tesis edecek M 

tir. 
Fabrikaların yerleri ve projeleri 

belediye imar şubesi tarafından ha
zırlanmaktadır. 

Bu iş biter bitmez inşaata başla -
nacak ve kurum, bir taraftan koyun, 
keçi ve inek gibi süt veren hayvan -
!arın cinslerini ıslah için faaliyete 
geçecektir. 

Bunu temin için, Istanbul baytar 
müdürlüğü de hariçten sütü bol da
mızlık hayvanlar getirtecektir. 
Yapılan hesaplara göre, süt işi ku 

rum tarafından ele alınınca fiyatlar 
bugünkü nisbcte göre üçte bir mik
tarında inecektir. 

Şehirde, şimdi olduğu gibi pera-

kende sütçülük menedilecek ve man 
dıra sahipleriyle sütçülerin iştirak e
deceği bir kooperatif, muhtelif mın-

TAN 

Şu Garip Dünyada : 

Tekaut 
Maası Alan 

1 

Köpek 
Amerikanın 

Plimut şehrin -
de bir köpeğe 
tekaüt maaşı 

bağlanmıştır. Ha-
dise şudur: 1 

"Pip,, ismini 
taşıyan bu köpek, "Plimut Revü,, 
mecmuasının basıldı~ matbaada bir 1 

kaç sene bir mürettip gibi çalışmış -1 
tır. Mecmua, el makinesile bıtsıldığı 
için, Pip bu makinenin tekerleğini 
döndürüyormuş. Birkaç ser.edenberi 1 

bu vazifeyi muvaffakıyetle başaran 
Pip artık hayli ihtiyarladığı !çin şeh 
rin Mürettipler Cemiyeti bu zeki 
meslek arkadaşlarını bir altın madal 
ya ile taltif etmişler ve kendisine 
tekalit maaşı bağlamışlardır. Pip, ar
tık bundan sonra istirahat edecek • 
hiç çalışmıyacaktır. Şimdi. bütün 
Amerika gazeteleri bu hayvandan 
bahsediyorlar. 

* 
Köpek gibi ı•ıran kaclın 

Nevyork si
nemalarından bi 
risinde geçenler 
de garip bir ha
dise olmuş: 

Bir bayan, kö
peği ile beraber 
sinemaya girmek istiyormuş. Fakat, 
kontrolör kopeği içeri sokmak iste
memiş. Kadın da, salona girerken 
hayvanı, göğsünde saklamış. Bu se -
fer kontrolOr, kadının üzemi ara -
mıya kalkmış, köpek havlad:ğı için 
iş meydana çıkmış. 

Buna fena halde kızan bayan, nc:> 
yapmış biliyor musunuz? Hiddetin -
den kontrolörün üzerine atılmış ve 
dişlerini koluna geçirerek birkaç ye 
rinden derince yaralar açmış. 

* ~&.r.u ı Uf'I•& l'tr.ın&unnı 

meydana çıkaran domuz 

kınız, nasıl: 

Letonyanın Ri 
ga şehrinde bir 

domuz, gizli içtima 
halinde bulunan 
bir faşist teşki

Hl.tını meydnna 
çıkartmış. Ba -

Letonyada faşistliği kurmak isti -
yen 30 kadar elebaşı, bir çiftlikte giz 
li toplantı yapmışlar. İçeride müza -
kerelerin kızıştığı bir sırada, avluda 
bağlı duran domuzlardan birı nasıl
sa yularını kopararak ııokağa fırla -
mıştır. Domuzun kime ait olduğu her 
kesçe bilindiği için hemen hayvanı 
yakalamışlar ve bir polis memuru sa 
hibine teslim etmek üzere domuzu 
çiftlikteki eve getirmiştir. 

ı 

İşin farkında olmıyan faşistler; po 
lisi görür görmez baskına uğt"adıkla 
nnı zannetmişler ve panik halinde 
kaçışmıya başlamışlardır. Bunun ü
zerine mesele anlaşılmış ve hepsi bir 
bir yakalanmışlardır. 

* 
Henri Forcl'un hayınoaldeıi 

Dünyanın en 
zengin adamı 

Henri Fotd, aile 
hayatında me -
sut olmanın sır -
lannı gazetecile
re ifşa etmiştir. 

Ford, elli sene evveli 26 yaşında iken 

Matmazel Klara Braen ile evlenmiş 
tir. Evlendiklerindenberi çok mesut 
bir hayat sürmüşler w• bugiine ka
dar kan koca hiç kavga etmemişler 
dir. Buna da sebep kayın valdesinin 
çok iyi bir kadın olması imiş. Çün
kü kayın valdesi, karısına daima ko
casını sevmesi, kocasına hürmet et
mesi için nasihatlerde bulunur -
muş. 

takalarda şubeler açarak satışta bu
lunacaktır. 

Bu hususta hazırlanmış olan prô
je mucibince şehir dahilindeki bütün 
süt veren hayvanların ahırları da şe 
bir dışına çıkarılacak, buralarda en 
iyi sıhhi şeraiti haiz ahırlar tesis o
lunacaktır. 

KADIN KÖŞESi: 

• 
Evdi<® iş 

G ©> rr lUr rr il<~ ifil 
GôyDDeceek 
anır IEOlbD~~ 

• 
Bugün •ize, yazın eotle İf gö

rürken giyeceğiniz •acl e oe 
pratik bir elbise örneği takclim 
ediyoruz. Elbi•e kısa kollu, ön
den açık yakalı, beli kemerli 
ve klo, etekli, çiçekli topbral

• 

\ 

İstanbul Radyosu: 

Ö G L 1E 

Saat 12,30 PUikln T\lrk mu 
Havadill 13.05 PlAkla Türk m 
Muhtelif plAk neşriyatı 14 sO?<I 

AKŞAM NEŞRIYA1 

Saat 18.30 Pli'lkln dnns musikisi 
cuklara masal: ıBnynn Nine nu 
19.55 Borsa hnberleri 20 Saat ıı ~ 
viç rasnthnneslndcn nnklen S di ' 
ve arkndaşJan tarafından T\lr'l< lara 
(Hicaz) 20.45 Hava raporu 20.48 
zn Doğrul tarafından arnpçn &aylt' 
at ayarı) Orkestra 1 - Oschclt: ıJ 
Ofenbah: La vl parlzyen 3 - 5 
PrelUd 4 - Çaykovsky: Alegı'O 

l 21.ao FaSJl saz heyeU İbrahim "' 
lan (Kürdili hicazkAr) 22.10 
varyete: Tepebnşı Belediye b 
naklen. 22.50 Son haberler ve 
nan programı 23 Saat ayarı: soıf. 

' 
• t.. ÖGLE NEŞRiYATI' 

111~ • s t .. ı:rro t 1 
\1. Ankara Radyosu }' Q 

ıa 12.30 Karııık pli'lk n~- ·-ı, 

·~~~~~~~~~~~-------------_,... ____ , Piıikln Turk musikisi ve halk lleb 
- 13.111 Ajans haberleri stt 

koclur. 

Etimesuttaki Radyo 

KARADENiZ EREGL1S1NDE: 

Bir Deın:r Maden· 
Damarı 
Bulundu 

Karadeniz Ereğlisi, (TAN) - Civa
rımızda bir demir ve yepyeni iki kö
mür madeni bulunmuştur. 

Buradan 15 kilometre uzaktaki bir 
sahada bulunan demir madeni tahlil 
ettirilmiş, yüzde 52,5 nisbetinde asli 
cevheri olduğu anlaşılmıştır. 

Devrek şosesi yakınında ve kasa
bamızd•n 22,5 kilometre uzakta, 
1500 hektar kadar araziyi kaplıyan 
dağlık sahanın muhtelif yerlerinde 
kömür damarları görülmü~tür. Yine 
Devrek şosesinin 17 inci kilometre
si civannda bir dağın üst toprağım 
yağmurlar alıp götürmüş, 3 metre ka 
lınlığında bir kömür tabakası mey
dana çıkmıştır. 

Zonguldak havzasının damarların
dan ayrı olan bu kömür madenleri
nin Kandilli - Çamlı kömürleri aya
rında bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Gerek deınir ve gerek kömür ma-

istasyonu 
Bitmek 
Uzere ·· 

Ankara civarında Etimesut 
taki kısa dalgalarla neşriyat 

yapacak ve sesini bütün dün
yaya işittirecek kuvvette ola
cak olan radyo istasyonunun 
inşaatı, sona ermek üzeredir. 
Yukarıda 20 temmuzda Nafıa 
Vt•kiilctinc teslim edilecek o
lan hu modern radyo istasyo
nundan üç manzara görüyor-

' sunuL 

IZMIRDE: 

Mübadil Rumlar 
Bu Yıl Fuara 
Gelebilecekler 
Izmir, (TAN) - Sofya ve Belgrat 

devlet radyoları, on temmuz tarihin 
den itibaren Izmir :fuarı hakkında 
propaganda neşriyatı yapacaktır. Ay 
ni tarihlerde Fransız devlet radyo -
ları, Ankara ve Istanbul radyoları da 
neşriyat yapmağı kabul etmişlerdir. 
Istanbul ve Ankara radyolarile Bel
grat radyosu fuar neşriyatını ücret
siz yapacaklardır. 

Fuar günlerinde Yunanlstandan 
Izmire gelecek dört Yunanlı müba -
dil kafilesi için avizolar tertip edil
miştir. Bu gibilerden vize ücreti alın 
mıyacaktır. Kendileri Izmirde sıcak 
bir kabul yüzü görecekler ve fuar 
ranseyman memurları tarafından a
ğırlanacaklardır. 

denleri hakkında maden tetkik ve a
rama enstitüsüne malumat verilmif
tir. 

A K Ş A M N E Ş R 1 V A T t 1 ~lh 
Saat 18.30 Karışık plAk neşrlJ"' bti 

Türk musikisi ve halk ~arkıları ...ı la 
le) 20 Saat ayan ve arapça neşrlr ıle 
Türk musikisi ve halle ıarkıJatJ ın.' 
dan) 21 Konferans: (Şevket snref1' t 11 
mir) 21.15 Stüdyo salon orkestr~ ln 
Carl Robrecht: Kontrnste 2 - R,,b. t 
Funkhelmelmann enlShlt 3 - orı# 
du balJet lcs millions d'Arlektn t* lan 
4 - Lııuten SchJlSger: Wit Stciı" ti 
dnsonsiscelhor 5 - Joscl Gungl: l 

ten Tl>ze 22 Ajans haberleri 22.15 "• 

SENFONİLER: ~a 
23.15 Prag: Senfonik konser ( 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalgm;ı: Kaı1P 

siki (8.15 devamı) (10 Orkestra 
ri) 13 Belin kısa dalgası: Hııfıf ır. 
(14.30: keza) 14.30 Bilkreş: Kaı1 • 
musikisi 16.30 Berlln kısa dalgafl' 
rl bando 17.15 Bratislavn: Radyo 
trası l 7.45 BerJin kısa dalgası: f 
konseri (18.50 devamı) 18 Br3 
Radyo orkestrası 18.30 Berlln kıs' 
gası: PlAk muslklsf rövOsü 19.!!0 
Bando muzika 19 35 Bükr~: RııcU" 
lon orkestrası 20 Bcrlin kısa el 
Karışık neşriyat. 20.25 Prng: Fok 
trası 20.30 Bukreş: Orkestra koli 
Viyana: Akşam konseri 20.30 il 
yüksek dalgası: Pltık musikisi 22 1 
te Mnca!' musikisi 22.45 Biik,\la' 
ır.,~o-ôı uu'u~ ı-aııt- ı uvm.u. 

OPERALAR, OPERETLER: 
12 Bcrlin kısa dalgası: Opera 111 

si 20 Peşte: Operetlerden pUik rnıı$ 
ODA MUSİKİSİ: 

21.30 Dükrcş: Romen cscrlerindell 
musikisi konseri 

RESİTALLER: 
13.25 nükreş: Pl!ikln şarkı res11'1 

Bertin kısa dnlgnsı• Şarkı, piyano~ 
re (18.15 şarkılar) 18.40 Prng: 
musikisi (Marclnec) 16.40 arono· 
ıarkıları 19.20 Ostrnvn: Romsntll< 
kılar 19.30 Derlin kııın dalgası: \ 
musikisi (Piyano vnryasyonlarıl 
Bükreş: Bayan Sofi Monteano ısr 
dan snrkı 22.15 Berlin kısa dntgıı~ 
yano solo 22.25 Prag: Keman ve 
tra (Mendelssohn, Barlholdl). 

DANS MUSİKİSİ: 
18.30: Peete. 23.30: Viyana 24.ıo· 

Mesut Bir DüCjür 
Tüccardan Nazım BezmeniD~ 

Zübeyde Bezmen ile avukat. 
Ekemenin düğünleri cumartc51 

si Pcrapalas salonlarında buY{iJ 
davetli kütlesi huzurunda tesit 
miştir. Dahiliye Vekilimiz ~ 
Kaya ve Adliye Vekili 
Saracoğlu düğünü şereflendi 
dir. Çütlere saadetler dileriJ 

Ankarada Bir Adam -" 
Neticesinde öldY 

6
, 

Ankara, 10 (Tan Muhabitf1 
Evvelki gün saat beş raddel• 
istasyon yolunda genç bir vııt 
şın ölümü ile neticelenen feci b 
za olmuştur. İstasyonda askC~g' 
larda ekmek pişirici B. Abdıı 1 
oğlu 30 yaşlarında Abdülfıh~t 
maz adında bir genç atış poli8° 
nünden bisikletle istasvona 
giderken çiftlik yolund;n geıe: 
gatlı Halit oğlu Yusufun idnr~ 
ki kamyonla köşede karşılı&f'~u 
Kamyon ile bisiklet çarpışrnıŞ· 
letten fırlıyan Abdülahat kartı ~ 
tekerlekleri arasına düşmüştiit\ 
yon Abdülahat'ın başını ezttıişt~ 
kin bir halde yaralı olan ~}Jd f'. 
derhal hastaneye kaldırılt111 

kurtarılamamış ve bir çeytelt 
sonra ölmüştür Soför Yusuf 1 
edilmiş ve Cümhuriyet müdd', 
miliğr i§e el koyarak tahkik111 

lamı§tır. 
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~"''" htd - o Ydı •ft: Habırd., flklrd., hır· 
teınıa, d rıı" UrUat. •mlmt olmak, 
ıaaıt .. ı olmıya ,.ııımaktır. 

Tu/' 8 0NE 
0

BEDEL1 
hoo kfh Ecnebi 
'l5o ~· 1 Sene 2aoo Kr, 
•oo Jtı.• 8 A7 ıııoo Kr, 
150 Jtı.' a A7 800 Jtr, 

l.tıııeu • 1 A7 aoo Kr, 
tıııyan ~ P<>ftta fttfhıdına dahil ol
dır. Abo entleketler için 30, 18, 9, 3,11 lira 
Uııne1ı: 2~ bedeli ı>etlnd!r: Adres deliJ-

48 lata 10 ~ruıtur. Cevap için mektup 
y'İ ... wruıluk pul illvesl llı.ıındır. 

ENON MESELELERi 1 

İİ§ferek Balkan 
}' llrizm Teşkilatı 
CIZcın: M. Zekeriya SERTEL 
1
1l&iltere ile ti • • • .. betı carı ve sıyaıı muna-

, __ bel'fıniı ilerleyıince, Londradan 
~ tllu .. 
•L ıormek üzere ıeJecek sey-
.... "• t . ı · 1ll'iıt erin de çoialacaiı tah· 

•dileb'J' 
cıs •-~~r.' 1935 yılında fstanbu-

de 2 ....-ıha tlll'iati uiradığı hal-
, leçe 

~t' il sene ancak 1417 kişi gel-
t..ıbırİ Bu Yılın ilk dtirt ayında İs· 
~ q • on sekiz inıiliz ıemisi ut

ıtır. 

ı.!:lltan devletleri, lstanbulda top
tlıı:n . aon Balkan konferanıında tu· 
lttı:nıı~inde beraber çalı§mıya karar 
)'•tik t erdi, Çünkü Akdenia, Adri
ltarad ~dalar denizi, Marmara ve 
t0 ..,.,_ •nız &ibl beş deniai bir araya 

•
11Yaaa d" )etle • • unyanın en eski medeni

l'ınj 
eıııa.1 • 11 harabelerine, ve tabiatin 
b ••• ...:: ll'k . . cıalk. ... ze ı lerıne mahk olan 

TAN 

R O TOZ 
a a a 

BEŞERİYETİN lNo.lu 
DO MANi 

R omatizma, kanıerden ve 
veremden fazla insan

ları kuıp kavuran bir hasta
lıktır. Romatizma öldürmek
ten fula inıanlan körkütük 
hale ıetirir. Zamanımızın en 
büyük romatizma müteha11111 
sayılan Lord Horder bu has
talık hakkında ''Medeni befe
riyetin bir numaralı dütmanı,, 
diyor. 

Fakat romatizma istatistiklerde 
ölüm sebebi olarak pek te göze çarp 
madığı için ona pek te ehemmiyet 
verilmiyor. Hakikatte romatizma 
şualı bir katildir. Bu yüzden Lord 
Horder geçenlerde verdiği bir kon 
feransta "romatizma katillerin en 
büyilğüdür. Yalnız işlediği cina· 
yeti "kalp hastalığı nAmı altında 
gizler., demiştir. 

R omatizma insana ht!!r yaş -
ta musallat olabilir. Çocuk 

luk, gençlik, ihtiyarlık demez ve 
çeşit çeşit isimler altında insanı, 

yere serer. Onun sebep olduğu 

Lumbago, siyatik, neuritis ve sair 
hastalıklar ayni hastalığın tiple -
rinden başka bir şey değildir. 

mühim olduğundan kronik romatiz 
ma, kronik hastalıklar içinde en 
clddt iktıudl me1eleyl teıkll etmek 
tedir. Çünkü hastalıklar içinde in· 
sanı en çok kıvrandıran ve baıka 
hastalıktan fazla para aarfına saik 
olan hastalık budur. 

K ronik romatizma 8000 yıllık 
bir hutalık olduğu halde o

nun ıebeblni de, tedavisini de bil -
mfyoruz. 

Haıtalann üçte lkill rheumato\d 

arthritlı'ten nıüıtetcidirler. Bu 
hastalığa 20 ile kırk, ya11 arasında 

da maruzdurlar ve kadınlar erkek
lere niıbetle iki mfılidlrler. Bu yOz 
den bilhasıa eller ve parmaklar 
çok rahatsız olur. Fakat hastalık 

bir maf saldan blr mafsalı geçer ve 
şiddetli ıztıraplar verir. Buna yar 
dım eden sebepler arasında, heye
can, gerginlik, soğuk ve nıtubet, 
bilhaua dit ağrılan vardır. 

• 

pt.:-;mın~ 
Halden Kadıköye 
Kaç Günlük 1{ 1.3 8' 
Mesafe Yar? 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Dünyanın her tarafından gelen ec
nebiler, dünyanın en pahalı şehri o
larak İstanbulu buluvorlar. Tay ·a
reci Kost dahi istanbulun güz .. llik
Jerlni methederken, pahalılığı üze
rinde kuv,·etle durdu. İstanhulun pa
halılığı, ecnebileri mahdut bir zaman 
için alakadar eder, fakat bu şehrin i
çinde yaııyanlar için hayat pa
halılıtı, hayat meslesidir. Temmu
zun ortasına geldik. Sebze ve meyva 
fiyatları hiç bir senenin tenınıpzuna 
kıyas edilemiyec:ek kadar yiiksek1ir. 
Haldeki fiyat yüksekliğini, hu sene 
mevsimin fazla yağmurlu olmasına. 
mahıulü tahrip ettiğine hamlt"ttikleri 
gibi, daha ziyade nakliye ücretleri
nin pahalılığına hamlediyorlar. Ka
radeniz, iç Anadolu. cenup vilayetle
rinden gelecek sebze ve meyvanın 
fiyat yüksekliğini kabul etsek bile, 
haldeki sebze ve meyva fiyntlarıntn 
fstanbul civarına, Kadıköyüne ge
linciye kadar iki misli yükseliiini ne 
ye hamledebiliriz? 

• 
Gazetelerde: 

Haldeki sebze 
fiyatları 

Bamya kilosu 

Sakıı kabağı 

Dolmahk biber 

22 - 23 

2.50- 3 

14 - 15 

5 - 6 

10 - 12 

ltıınd 11 Dıenıleketleri turizm bakı
lekeı:;.n çok yabancı çekecek mem 
bifbil'i d•I'. Fakat bu memleketlerin 
l'iaı.ı Uııyanın her tarafında, tu
lat Y •bafında propaganda ve teıki
cletu:~acak kadar zenıin ve kuvvetli 
ile,._ •r. Yunaniıtan tlll'izm irin bir 
--ret 'h a-
.\~ 1 daa ettiii halde henüz 

Terbiye müesseselerinde 30 bin 
genç üzerinde yapılan tetkikler 
sıhhatli insanları bile rom:ıtbma
dan korumanın çok güç olduğunu 
göstermiştir. Çünkü bu 30 bin genç 
tam sıhhatli olarak ilk imtihanı at 

Diğer taraftan kronik arthrltlıı, 

Steo, elliye varmıyanlar arasında 
nadirdir. Ve bilhassa diz, baldır, ve 
belkemiğinde kendini gösterır. Maf 
salların yaralanması, meşquliyet 

yüzünden hareketlerde biçimaiz va 
ziyetler alınması, bunun bap gel 
mesine yardım eder. 

Kır domatesi 

Sırık domatesi 

Çalı fasulye 
Romati:ma İn•ana her ytlfta mUMıllat olabilir; çoculılulı, •ençlilı, Ayıekadın 
ilatiymlıh deme: ve Çefit çefit isimler altınJa iuanı y.r• ••r•r Sotan 

5 - 7 

10 - 11 

!.50- 3 

40 

10 

30 
ı2.50 

20 
25 

20 

) •• ..:• ve Amerikada teşkilat 
~l'eı/'• ınuvaffak olamamıştır. Tür 
!o~ hariçteki turiam itini kon
'""'· •ler v~ Kook kumJ!anyıuıı 
"aq lelUid • -- --

hııııı \ .e çal~ır. Yalnız Yuao.dav-
de bi.. elJı baıiı i\vrüpa ıehirlerin-
1 •er tu . 
'"Ya;y . rıznı şubesi vardır. Yugoı. 
11lbeıe ~ K•tnıek istiyen turistler hu 
bilirıe r eıı istedikleri malumatı ala-

r. 
Şitndj d" 

)e ile h' ort Balkan devleti, Türki· 
~14tı •rlikte müşterek turizm tef
btıııyan Yapmak tasavvurundadırlar. 
l'oI.r ın her tarafında müşterek bii. 
ıı..._ , acente) 'hd 
~~•lldaYı b' er ı as edecekler, pro. 
~, dUn •r. elde? idare edecekler. 
~h)'e Ya turıstlerınin göziinü Tür
"tebbu ~eknıfye çalıfBcaklardır. Bu 
'•ili ;ön nıuvaffakıyetle neticelen '•·d l'l'nek en büyilk temennile
L ., en b' ı 
"'ttf11 t . ır dlr. Çünkü her memle-
.. urıst' .. >ett 1 çeken ayn bir husu-
~$ bil'~ardır. MUıterek propaganda 

e •arar vermez. 

r.,,; * 
•fler Yalcın Şarka 

,.,~, 

~lermlı? 
aır ı .. 
~ S nrıiıa ıazeteai turbtlerln Ya-
d1Jt1e:: nıernleketlerine niçin ıel
ilael'fııd anlatırken ıu sebepler 
t(}ft~ duruyor: 

tıııd, UİYE: AtatUrkUn ~efifff al-
ı r ti ~ 

'leL a e garplılapn bir ınk 
t' lletld' •ıı do&ı. ır. ~r~da yeni bir mille-
~ "• 

1 
Ş~ııu ıorürüz. İltanbulda es 

lerıni ehnı, §ark ve ıarp medeniyet-
t 11 •rbı •aaı,lllllJı a .e eri toplanmıştır. İs-
)llıııııd eskiyi hatırlatan camileri 
•:t • nıod •"l'liJ:• ern bir hayatın inkişafı ) "l'· 8\lra '1tın bi a ve Yalova İstanbula 

'bo.. rer ıu • h .d. ... UNANt ..,e rı ır. 
tiaa &idi) STAN: Tatili &'Cçirmek i-
laıe e~ek d" lnleltet'd' • unyanın en ucuz 
laıec1 ı ır At' . • 
ı eniyet' · ına, eskı \'e yem 
detıerile k~n 1~erkezidir. Milli kıya
it' ti:tleıı Y uler, esrarenıiz dağlar
.._ell "e 

0
:

11

1 
nıaııastırlar turistleri çe-

.... ,ll arın g" 1 • . 
laraıa d oz erını okşıyan hoş 

lttr~ r ır. 
)l•l•L .\NyA· Ç' 
L -.ııı:ları b · ıçek memleketidir. 
--~ ' 

0 urları h' . il ~Yll~altıa n ıçbır yerde bıt· 
l"a >'illette ~.~dar lezzetlidir. Yer. 

360 ının romatizmalı olduğu anla· 
§Ilmıştır. Bunların ikisi ölmüt ve 
yetmişi işe yaramaz hale gelmiftlr. 

İngilterede romatizmadan do • 
ğan kalp hastahklan yüzünden her 
sene ölenlerin sayısı 2e bfnj geçi
yor. Ve fngilterede tedavi gören 
hastaların sekizde biri romatfz· 
malı kalp hastalığından muztarip 
tirler. 

.Romatizma haddi zatinde bir şey 
değildir. Birçokları onu "artan bir 
ıztırap,, diye geçiştirirler. Fakat 
bu romatizma bir mafsalı yaladık 
ça kalbi de ısınr ve onun (imrünil 
kısaltan izler bırakır. 

Romatizmayı muayene eden bir 
doktor, belki de bir hayat bovunca 
sürecek bir facianın ba§lanitcına 
§ahit olur. Çünkil doktor, roma • 
tl~a hiumnaıından muztarfp olan · 
yuz çocuk varsa bunlardan otuzu
nun on sene içinde ölece#ini. üçte 
birinin orta yaşına vardıklan za
man ayni akibete uğnyacaklannı, 
ve hastalıkla yıpranan bir hayat 
yaşadıktan sonra öleceklt!rint, geri 
de kalanların tamamile fyi olacak
I~nnı, fakat onların da ömürlerl
nın sonuna kadar taarruzlardan ma 
sun olmıyacaklannı bilir. 

Had romatizma, diğer bütün 
şekilleri gibi, mutedil mın

takalann hastalığıdır. Soluk ve ra 
tip iklimleri tercih eder. Kalaba
lık ve gıdasızlık ona yardım ed er. 
Fakirler, zenginlere nisbetıe. otuz 
misli bu hastalığa maruz kalırlar. 
Onun asıl sebebi mallım değildir. 
Belki de menşe kan zehirlenmesi
ne veya kızıl hummasına sebebi
yet veren mikrop gibi bir mikrop _ 
tur. Hastalık başlamadan evvel ek 
seriya tonsilitis peyda olur. Fakat 
bu hastalıktan müteessir olan uz
viyetlerin birinde de mikrop bulu
namamıştır. 

Had romatizma, öldürdüğü için 
da töruı 0 Ylülerin milli danıla-

,1.,~tosı::ek leYdir. 
li1

1
" ltls•baı Vl'A: Göllü dağlan, 

c1ı: .\"t'tlp, arı Ve emsalsiz sahille-
. nın en •. • • • . 

rupa ve Amerikalıyı Yakın Şark 
memleketlerinden her birine çeken 
amiller batka baıkadır. 

l>o J) ı ıstırahat yerı-

h.. \'ey 
a Yanlış. Demek ki, Av· 

Bu amiller üzerinde itlemek \'e OD• 

ları buraya çeken diier cazibeleri ta 
nıtmak ta bizim vazifemladtr. 

K ronik romatizma tein teda
vi yoku da ıztırap azalt • 

mak ve hutabjın ıetirdiji aksak 
lıjı bertaraf etmek mümkündür. 

Fakat tedavi pahalıdır ve uzundur. 
Hünerli bakıcılara ve karmakan .. 
şık cihazlara ihtiyaç vardır. 

Şiddetli vakalar, tedavinin sıh
hat müesseselerinde yapılmasını i· 
cap ettirir. 

--------··------------~~---;-, 

Atlatdan 
O ha.ide-ne apnıak get'ektlı. 

Bu hastalığı, insanlığın baıına 
beli. olan çiçek, veba, malarya ve 
san humma gibi bertaraf etmek i· 
cap ediyor. Halbuki buna imkan 
bulunamaml§tır. İngilterede si
gortalanmıı kimselerin muayene -
sinden 4 milyon kitinin romatizma
lı olduju ve bu hastalığın İngil
tereye her sene 17 milyon liraya 
mal old11tu anlatılıyor. 

Çifte Kaza 
E nelld ıtln, pseteler ''İkin-

ci bir Şi9hane f aclaaı atla· 
tıldı., diye yazdılar. Tafsllttını el· 
bette okumupunuzdur. Tadil edl· 
lerek uzatılıp büyUtülen ıan renk· 
teki tramvaylardan biri, Şl,ıtane 
yokuşunu inerken • sanki frenleri 
bozulmuş • ve içinde yolcu dolu 
oldufu halde alabildltlne Galata
ya dotru koşmaya batlamış. Bu sı
rada sağından dolaşıp linUne areç -
mek küstahhfını gösteren bir tak
ıl otomoblllne bUtün kuvvetile yilk 
lenmlı, yokuş aıağı sürmiye başla 
nııt ve otomobilin arkasını hurde
haı ettikten sonra ancak Oıımanlı 
Bankası hlzalannda hıncım alarak 
durabllmlı. 

ı" B u hidbe böyle cereyad et -
mlpe benim yüretfmi hop• 

latan tramvayın delil, otomobilin 
halidir. Alüadar resmi makunla· 
nn ıözil önünde yeniden yapılır 

sibi tadil edilmlt olmaıı icap eden 
bu tramvay arabalanmn en ıon ılı 
tem, çok kuvvetli frenleri bulun· 
ınak linm. Bu frenler, el freni, ha

•• freni, elektrik freni olmak Uae• 

re en •şaiı ilç cinı ve nevidir. 

Bunlann hep birden bozuldu~ 

nu, ba kuru havada bu Uç frenden 

hiçbirinin tutmadığını ve bundan 

dolayı tramvayın dellceılne yokut 

aşağı koştufunu akıl kolay kolay 

kabul etmiyor. Hatanın nerede ve 

kimde oldufunu tahkikat göstere 

cek ve belki buna ıöre tedbirler•· 
lmacaktır. 

Fakat takat otomobili hakkında 
tahkikat yapılacak mı? Bu ıırada bu 

otomobilde b~kaç kiti bulunu idi 
ve parçalaua idi? Tabi yerinto içi 
yolcuyla dolu bir otobüs olsaydı? 
Kim m•ul olacaktı! Fren boı:uk • 
hatundan veya herhanfl bir sebep. 
ten dolayı tramvayı tutarnıyan bl-

çare vatman mı? Belld. Fakat ytlı 
de H ihtimal Ue haksız yere. 

T abl toföril arkaıından deh· 
.. tle ıelen tramva)'l ırördil· 

ftlnU, fakat önünden bçmıya va
kit bulamacbluu IB7lilyor. Gaza do 
kunur dokunmaz - bilhassıa yokuş 
•talı · Birkaç saniye itinde 50, 61) 
ve hattl 80 kilometre ıııilrat kaaana
biJen bir otomobilin yan tarafa ol 
sun kaçamayışını da akıl kahul et
miyor. 

O halde ne olmuştur? Neye kaça 
mamıştır? İstanbul toförlcrhıln 
yüzde doksanında deva bulnıaa bir 
dert şeklinde hüküm ıüren fena 
bir adet, yokuı aıatı inerken ma
kineyi söndürmek cehaleti var -
dır. Bu takdirde makine iılemiyor 
ki, şoför ıaaa ba .. ın da kaçmak im 
kanını bulabilsin. Makineyi l§letln 
ciye kadar da kaza ve kader bekle 
mez, i§te böyle arkadan bindirir, 
ve vurur, bu hadisenin ~yle ce
reyan etmiş olmuı çok muhtemel • 
dir. 

y okoı aşağı inerken otomo • 

O halde bu hastalığı ta başlan 
gıcından ele almak ve kontrol et
mek lazımdır. 

Bu yüzden romatizmay;ı karşı 
kazanılacak büyük harbi, aile dok
torlan ile aile içindeki hast11lar te 
min edeceklerdir. Çünkü romatfz • 
maya kartı açılacak mil~sdeleyl 
bunlar kolaylaıtıracaklardır. 

Fakat hastalık baştan savma bir 
ıey sayılır. yahut yalnız rahatsız 
lık veren mü2iç bir misafir sayılır 
sa buna imkan kalmaz. 

ŞARKIŞLADA : 

Pehlivan Y etiıtiren 
Bir Köy 

Şarkı§la (TAN) - Deli tlyas rıahi
yesine bc.ğlı bir köy vardır kt. halkı 
üç denize su vermekle övUnmE kte
dirler. Bu köyün adı, Harmandalıdır. 
Köyün civarından geçen kii<'Ük su
lar, Kızılırmağa, Ceyhan ve Fırat ne 
hirlerine karıştığı için, bu köy haki 
katen üç denize su veriyor demek
tir. 

Çıplak bir dağın sırtına yııslanmı' 
72 evde 400 nüfus barınd;ran Har
mandalını nlçme suları da bol ve 
iyidir. Bu köylülerin hemen hepsi 
gilreı meraklısıdır Gençler her fır 
satta pehlivanlık etmektedirler . 

Ziraatle ve koyunculukla geçinen 
Harmandalının genç muhtarı, köyü-
nü yükseltmek için iyi çalıııyor. 

Doktor Yok 1 

billerde makine söndilnnek, 
vitesten atnıak, gibi hareketler 
dünyanın her tarafında şiddetle ya
saktır. Bizde de öyle. Yalnız şu fark 
var: Başka yerlerde bu "yasak •• 
çok şiddetli cezalar tehdidi ile tat 
bik edilir. Bizde edilmez. Bunu bil 
tün otomobil kullananlar bilir. Fe 
na alışma tesiri ile bile bile huha
tayı yaparlar, bu hatadan dolayı 
ceza vermiye memur olanlar da işin 
böyle olduiunu bilirler. Ve iıte her 
kes bildiii halde bu böyle devam 
edip sitmektedir. 
Şu satırlan ya:nnaktan ma'kH • 

dım, fed, çok feci olma~ı ancak 
talih eseri olarak atlatılan bu ka
sadaki bu ihtimale dikkati tek
mektlr. Ötesini allkadarlan tak • 
dlr ederler. 

Gürün (TAN) - Kasabamııda bir 
kaç aydanberf doktor yoktur. Has
taların, 140 kilometre uzakta Cilan 
Sıvasa gidip gelmeleri gözt alınab! 
Jecek bir feY değildir. Buraya birın 
evvel doktor gönderilmesi ateni .. 
yor. 

Maydanoz demeti 40 para 

Halaeld meyva 
fiyatları: 

8 

1 

Türbe eriği kilMu 10 - 18 25 

Kaysı !O - eo 25--80 

Zerdali 8 - . 12 15-20 

Şeftali 12 - 25 48-80 
Viıne 18 - 22 30-35 

Akça armudu 25 - 3f) 30--öO 

MUltabey armudu 15 - 20 25-35 

Frenk üzümü 25 - 28 30-50 

Hükifmet pahalahkla miicadele 
için harekete seçti. İktısat Vekaleti
nin mütehauaalara ~·aptırdığı tetki
ke göre bizdeki hayat pahalılığı nak
li;·e ücretlerinin çokluğundan, ver
gılerden meydana geliyor. Buna kar
ı• durmak için nakliye ücretleri • 

·ı .. d nı, 
vergı erı ın irmiye teı~hbüs ett'l 
B h 

ı er. 
u ayırlı teıebbüs semeresı'n' . . ı ve-

rınc:ıye kadar belki haldeki fi . ti 
d h b' .. d )a ar a a ır mu det pııhalılıiını muha-
faza edecektir. Fakat hu mahsulün 
halden KadıköyUne nakli bu kadar 
pahalı mıdır? Aynu gümrük 1 "h' . reım. 
ne ta ı midır ki, fiyatlar böyl 1 h t · b' e n 1" e sız ır tezayüt gösteriyorlar. Fi-
yat yüksekli2inde btlyUk rol oynayan 
kah:ıınıalların verecefi :Eararların 
önüntı geçmek hUk<tmetten evvel b 
lediyenin vazifesidir. BütUn lstanbu~ 
halkı bu seneki meyva ve sebze fl
yatlannın yüksekliğinden müşteki. 
dir. insan bir haldeki fiyatlara hl 
de Kadıköydekl fiyatlara haktıı:.. : 
m .. g• :ıa 

an, &ayrııhtiyari olarak acaba hal-
den KadıköyUne kaç gUnlUk mesafe 
var? sualini soruyor. 

~~-------==-======-~e:. 
KOTAHYADA: 

Bir Nümune Köy!j(' 

Yapllıyor 
Kütahya (TAN) - Halkevimizin 

her kolu, bir yıl içinde ho'lgi ayda 
neler yapacatını te.blt eden birer 
proıram hnırlamı..+.r Bu m"" d ıı.. • "'"y-an -

a verJJen karara göre bır k6v "nu·· 
milne kö fi · · Y •· ittihaz edi1ecek•ır Bu 
~öyle dalmf şekilde alakadar oİmak 
uzere, muallim d kt 
den .. • o or ve z!raa~<'ı • 

murekkep bir heyet s~çilccektir. 
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§ Cç Gbbnllltlılk Hôll<~ye ------.... --
izmit Deniz Bayramı 1 

Klüp Yarışlarında Beykoz iki, Güneş Bir 1 
BirincilikAldı,.MüsabakalarHararetlioldu 1 I --= --= ... Mtisabakalara 

Denizci Başvekilimizin işaretleri 

üzerine tertip edilen İzmit deniz fes
tivali dün İzmit körfezinde muaz
zam bir şekilde yapıldı. 

Donanma da İstir ak 
1 8 ;:; . -

Etti ESRARLI BiR VAK'A 

İstanbuldan ve diğer sahil şehirle
rinden gelmiş olan motör, taka, klüp 
kotraları, ve klüp fıtaları, binlerce 
sandal ve deniz merakibi yanş saha
sının etrafını çevirmişlerdi. 

Daha sabahtan itibaren civar kÖy
]erden İzmite gelen vatandaşlar sa
hili baştan başa kuşatmış ve yarış sa
hası insandan bir mahşer olmuştu. 

Bilhassa donanmamızın bütün va
sıtalarile müsabakalara iştiraki ve 
Yavuz zırhlısı ile Peyk, Tınaz, Ke
mal Reis, Erkin ana gemisi ve bü
yüklü, küçüklü bir çok harp meraki
binin yarış sahasının etrafında tabü 
bir kuluvar teşkil etmesi yarışların 
güzelliğini artırmıya büyük bir vesi
le olmuştu. 

Büyük bir intizam altında cereyan 
eden müsabakalara saat 14 te klüp 
tek çifteleri ile başlandı. Müsabaka
larda ahnan dereceleri sırasile yazı
yoruz: 

Bir çilte kıdemliler: Dünkü lzmit deniz bayramında dört çifte tekneler yarışı başlarken 

ikinci, ~~adolu üçüncü oldular. j maz isimli 6 çütesi kazandı. l 
.B~ musabakada Beykoz ikinci g0l 1 f ki çifte iskele sandalları : / •• •• •• mış ıse de rakiplerinin önüne dümen Dun Barutgucu 

--= --- Yazan: Mih. Zoşçenko -•.1111111111111111111ııı r1ıı 

1 nkılabın başlangıçların?a, 
polis direktörlüğü hır

sızlık şubesinde çalışıyordum. Ben 
bu şubenin müdür muavini idim .. 

Tabii o tarihlerde, bu iş üzerin 
de ihtisas kazanmış tecrübeli me -
murlar henüz yoktu. Okuması yaz
ması olan her vatandaş bu işi pek 
ala başarabilirdi. 

Polis direktörlüğünün bu şube
sinde çalıştiğım müddetçe cok en 
teresan vakalarla karşılaştım .. Fa
kat bu vakaların içinde beni en 
çok alakadar edeni Ligovo da cere 
yan eden esrarlı bir hadiseclir. 

Bir gün dairemde oturmuş çay 
içiyordum. Birdenbire odanın ka
pısı açıldı. İçeriye, soluk .soluğa bır 
adam girdi. Büyük bir hevecanla: 

• 

Bu müsabakaya Galatasaray, Bey
koz, Güneş, Altınordu, Fener, Ana
dolu klüplerine ait altı adet tek çifte 
iştirak etti ve neticede Beykozun tek 
çiftesi 9.12 dakikada birinci, Gala
tasaray ikinci, Güneş üçüncü oldu. 

Donanma kaba bef çilteleri : 

kırarak papariz verdiğinden diskali- Bu müsabakayı Değirmendereli İb lstanbulsporu Yendi 

- Adım Frolovdur, dedi. Ben 
Ligovoda hat boyunda, şimendü -
fer makasçısıyım .. Geceleyin ahı
rıma giren hırsızlar, orada bulu
nan keçimi çalmışlar .. Bu benim i .. 
çi.n öyle büyük bir felaket ki, gör
meden hala tittirtitriyorum ... Bu 
hırsızlık vakasının faillerini bul
manızı ve keçimi bana iade etme
nizi sizden çok rica ederim 

fiye edilmiş ve üçüncü gelen Galata- rahim Reisin sandalı kazandı. Kara
saray ikinci addedilmiştir. 

l ki çilte bayanlar : 

Bu müsabakaya dorr tene ıştınK 
etti. Heyecanlı bir: çekişmeden son
ra Mecidiye beş çiftesi birinci Peyk 
ikinci, onuncu topçu alayı üçüncü 

oldu. 
ki çilte kıdemliler: 

Bu müsabakaya Fenerbahçe, Ga
latasaray. Güneş, Beykoz klüpleri gir 

i. Klüp taraftarlarının büyük teza
hüratı altında yapılan bu müsabaka
yı yine Beykoz iki çütesi 10 dakika 4 
sahiyede katederek birinci geldi. Ga 
atasaray ikinci, Güneş üçüncü oldu
ar. 
Donanma yeJi çifteleri: 

Bu müsabaka iki yedi çifte arasın
~a yapıldı. Yavuz birinci, Erkin i

inci oldular. 
'Bir çil le bayanlar : 

Bu müsabakaya yalnız Güneş ve 
enerbahçe fıtalan iştirak etti. Fe
erbahçe fıtası birinci, Güneş ikinci 
ldular. 
onanma al.tı çilteleri : 

Müsabakaya Harp silah ile üssü
ahri girdi. Neticede üssübahrl bi
inci, Harp silah ikinci oldu. 

lük •iki/ kıdemliler: 

Klüpler arasında büyük bir ehem
iycti olan bu müsabakaya Galatasa
ay, Beykoz, Güneş, Fenerbahçe, A
adolu, Altınordu ve İzmit kağıt fab 
ikası fıtaları iştirak etti. Büyük bir 
ekişme halinde devam eden bu mü
abakada Güneş birinci, Galatasaray 

T"t'llel"bdlıç-t: ve cttllıqvcr,11:nn<>rnı ıu 

iştirak ettiği bu müsabakayı çok gü
zel kürek çeken Fenerbahc;Qliler ka
zandılar. 

Yavuz işkampaviyaları : 

İçinde kırk erkeğin kürek çektiği 
işkampaviyalar müsabakasına Yavu
zun üç numaralı tekneleri girdi. Ne
ticede Teğmen Cemalin kullandığı TI 
numaralı işkampavya birinci geldi. 

iki çifte Ada yavrusu 

bal.ıkçı sandalları : 

İzmite mensup iki tekne arasında 
yapılan bu müsabakayı İsmail reisin F enerbalıçe 
kullandığı Şahin isimli Ada yavrusu ı kadın kürekç:leri 
kazanarak mev'ut mükafatı aldı. mükafatlarını alırken 

Bef çilte alamanalar : \ mürselli Raşit reisin sandalı 
Karamürsel Ereğlisinden iki 5 çif 

te arasındtı yapılan bu müsabakada 
Bekir reisin teknesi diskalifive edil
diğinden İbrahim reisin tek~esi ka
zandı. 

4 lük kl&ik bayanlar 

Güneş, Fenerbahçe ve İzmit Ka
ğıt Fabrikası bayanlarının iştirak et
tiği bu müsabaka çok heyecanlı ol
du. Ve Fener birinci Güneş ikinci Ka 
ğıt Fabrikası üçüncü oldu. 
Altı çilte al.amana/ar 

Rumeli Fenerli İsmail reisin 6 çif
te alamanası ile Anadoluhisarlı Sa
dık reisin 6 çifte alamanası arasında 
sıkı bir mücadele halinde devam e
den bu müsabakayı İsmail reisin Yıl 

1 -

oldu. 
Yüzmeler: 

100 Metre Serbest: 
I Mahmut G. S. 
II Ali B. Z. 
100 Metre Sırtüstü: 
I Şamil G. S. 
II Fikret B. Z. 
200 Metre Kurbağalama: 
I Yusuf Kocaeli. 
II Semih G. S. 
200 Serbest: 
I Halil G. S. 
II Osman Kocaeli. 
200 X 4 Bayrak: 
Galatasaray takunı birinci. 
Beykoz İkinci. 

Atlamalar: 

I Sadi G. S. 
II İbrahim B. Z. 

Yelken: 

12 M. Şarpild. 
I Biirhan G. S. 
lI Nazmi Kocaeli 

Kayayoleler : 

I Cahit G. S. 
Küçük yat: 

I Ördek Güneş. 

Büyük yatlar : 

1 Refii Bayar Güneş. 

ikinci 

Dün Bakırköy Barutgücü sahasın
da klübün kuruluş senei devriyesi 
münasebetiyle hararet1i spor göste-

- --- - - - -
lunduğu müsabakalarda yapılan mü-
sabakalar şu neticeleri vermiştir: 

Evvela Barutgücü güreşçileri Har 
biye Yılmaz güreşçilerile karşılaş
mışlar ve bütün sıkletlerde galip gel 
mişlerdir. İki klübün boksörleri ara
smda yapılan müsabakalar berabere 
m•ticelenmiştir. 

İstanbulspor ve Barutgücü voley
bol takımları arasındaki müsabaka 
da İstanbulsporluların galebesiyle 
neticelenmiştir. Barutgücü tekaütle
riyle Bakırköy Spor Klübü tekaütle
ri arasında maçı Barutgücü 1 - O 
kazanmıştır. 

Son olarak İstanbulspor ve Barut 
gücü A takımları karşılaşmışlardır. 
Çok samimi bir hava içinde geçen bu 
maçı Barutgüçlüler 2 - 1 kazanmı
ya muvaffak olmuşlardır. 

Bir sene gibi kısa bir zamanda 
gösterdikleri bu şayanı takdir mu
vaffakıyetten dolayı Barutgücü Klü
bünü tebrik ederiz. 

Ankara9ücü Demirsporu 
1 - o Mağlup Etti 

Ankara. 10 (Tan muhabirinden)
Ankara klüpleri arasındaki dost -
luk maçının galipleri bulunan An -
karagücü - Demirspor maçı bugün 
Ankaragücü sahasında saat 17 ,30 da 
yapıldı. Ankaragücü 1 - O galip ge
lerek Ankara dostluk futbol şampi • 
yonu oldu. 
· Haftaymler her iki tarafın arzusu 
çevhile yarımşar saat olarak tesbit 

edilmişti. Oyun asabi, sert bir hava 

içinde başladı ve öylece bitti. Zaman 

zaman her iki tarafın da kalelılri ö

nünde tehlikeli anlar oldu. Fakat gol 

yapmak imkanı hısıl olmadı birinci 
haftaym bu suretle bitti. 

Ikinci haftaym başladığı zaman 
Güçlülerin faikiyeti gözden kaçmı
yordu. Burada Güç solaçığı Hamdi
nin uzun bir pasını alan Fahri iki 
Demirspor müdafii arasından sıyrı
larak ilerledi. Kalecile karşı karşı -
ya son bir gayretle hafif bir vuruş
la topu, içeri atıyor. Işte bir saat 
süren oyunun ilk ve son golü. 

Dernirsporlular çok sert oynadılar. 

Dünkü yelken yartflarınJan bir görünÜf 

Zeki B.ızanın bindiği İpar ve To
dorinin bindiği Rüya yarışı ikmal et
memişlerdir. 

Güçlüler her zamanki yeknesak ve 
ahenktar oyunlarını aynıyarak maçı 
bu suretle kazanmış oldular. 

Ona: 

- Arkadaş, dedim, biraz süku
net bul! Şuraya otur da vakayı bi-

lı'fn "iiıf fu~itRuiH1ı\lt.! ı:. tmli ... A'f Mr 
zabıt tutarım. Sonra da vak;ı yeri
ne gider, hırslZl b~lur kcçini de 
sana iade ederiz. 

Makasçı bir sandalyeye otur
du ve vakayı anlatmıya baş 

ladı: 

- İki gün önce bir çuval una 
öir keçi almıştım. Niyetim biraz 
süt içip toplanmak. kilo almaktı. 
Aldığım keçi cins bir keçi !ıii. Dün 
gece keçiyi ahıra kilitlemi~tim. Ge 
celeyin avluya giren hırsı71ar ka
pıyı kırarak keçiyi alıp götürmüş
ler .. Şimdi ben keçisiz ve unsuz ne 
yapacağım .. Hem keçiden hem un
dan oldum. 

Makasçının verdiği bu tafsilat

tan sonra hırsızın canına okuyacak 

derecede şiddetli bir zabıt tanzim 

ettim .. Bundan sonra da hırsızlık 

şubesi şefini görerek, hadiseyi sıca

ğı sıcağına yerinde tetkik ve tah

kik etmek üzere vaka yerine gitme 

yi tekili ettim. 

Polis direktörlüğü hırsızlık şu

besi şefi oldukça tecrübeli bir me 

murdu .. Fakat onun da mühim bir 

tasavvuru vardı: Biraz heyecen -
landı mı derhal düşüp b~yılırdı. 
Çünkii bir defasında bir hırsız o
na tabanca çekmişti.. İşte o gün 
bugündür ona bir ürkeklik arız ol
du. Mesela birisi sopa ile !rnvvetli
ce bir tahtaya vursa, ve yahut şid 
detlice haykırsa o derhal '':0arrk!.,, 
diye düşüp bayılırdı.. Bunun için 
dir ki, biz onu tek başına hiçbir 
yere göndermezdik. Mutlaka yanı
na birisini katardık. 

Bu kusuru müstesna, bizim şef 
çok iyi bir adamdı. İyi ve 1<.abili -
yetli bir memurdu. Birçok hırsız
lık vakalarını meydana çıkardı~ı 

vakitli. Onun aramızdaki ismi: Vo
lodya amca idi. 

Ben bu meseleyi kendisine an -
lattıkatn sonra Volodya amca ba
na: 

- Öyle ise çabuk hazır ol, da 
Ligovoya gidelim ve makasçının 
keçisini çalan hergelenin kim ol
duğunu derhal meydana çıkara -
lım, dedi. 

Çeviren: B. Tok 
4 11111111111111111111•• 

Q n dakika sonra makasçı ~ 
birlikte trene atladık ve ı 

govonun yolunu tuttuk .. 
Makasçı bizi evine götürdü. ıı 

kasçının evi, tek katlı minnaC 
bir evdi.. Evin avlusu yüksek iı 
çitle çevrilmişti.. Evin yanıbaşıO 
da da, keçinin kapalı durduğu alı! 
vardı. 

Şimdi bu ahırın kapısı ardı 
kadar açıktı. Kapının üzerinde .J t 
kilit kırılmış, sarkıyordu. Abttl'! 
içi bomboştu. İçinde keçiden fal• 
eser yoktu. Yalnız bir kö~csiJııl' 
bir miktar ot göze çarpıyordu. 

Volodya amca ahırın içine bir t 
attıktan sonra: 

- Arkadaşlar, dedi, karşırnıı 
da, kırığile, döküğile, tipik bir gr: 
ce hırsızlığı vakası var. Hırsız ç 
tin üzerinden atlıyarak avluya g~ 
miş, demir bir aletle kilidi kırı111 

ve ahırdaki keçiyi alıp götürmü( 
tür. Şimdi yerlerdeki ayak izler 
ni tetkik eder ve hırsızın ne çe~1 

bir adam olduğunu, yani e~kall.Jl 
size tarif ederim. 

Volodya amca bunları söyledi)' 
ten sonra yerlere çömeldi ve ayif
izlerini tetkike koyuldu. voıodf 
amca hem yerleri tetkik edi)'ol 
hem de söyleniyordu: 

........ Yürüyüş, hırsız yürüytW 
boylu,. zayıfça, orta yaşlı bir aQfl~ 
Çizmelerinin tabanında demir çr 
viler var .. 

Bütün bu söylenen lafları .can~ 
lağile dinlemekte olan makasçı ~ 
ze atıldı: 

- Aman gözünü seveyim, deıl 
benim çizmelerimin tabanında dl 
demir çiviler var; sakın beni hıt511 

zannetmeyiniz!. Sonra aksi gi'o1 
ben de orta yaşlı, zayıfça bir fld: 
mım.. Siz gözlüklerinizi takat'fl 
yerde başka izler olup olmadığıJ!l 
iyice bir tetkik ediniz!.. 

Volodya amca gözlüklerini ts!C: 
rak bir defa daha yerleri tctki1' e 
tikten sonra: 

- Evet, dedi.ı bu söylediğiuı ~ 
lerden başka, alelade mahiyette 

ğer birtakım izler de var.. soıır' 
bir de çocuk ve yahut kız izleri f 
rüyorum .. Bu suretle karşırnııd' 
:ipik bir gece hırsızlığı vakası "'~ 
Iki hırsızla yardımc1ları olan 1' 

1 
çocuk geceleyin çitin üzerindefl 

1 

lıyarak avluya giriyorlar; ahıı1~ 
kapısını kırıyorlar ve keçiyi alı9 
götürüyorlar... 1 
Makasçı adeta ağlıyarak Volod) 

amcanın sözünü kesti: 
fi' 

- İki hırsızı da nereden cı1<8 . 

""' yorsunuz?. Tabanında demir çı e' 

ler bulunan izler benim ayak iıl ~ 
rim. Bu hesapça kendi keçımi 1'e ı 
rtıi çalmış oluyorum?. Siz bu ıce.s~ 
lerinizle işleri karmakarış1l< ed

1 
, 

yorsunuz!. Ben sizi buraya ıcı.ıd" 
boşuna getirmiş oluyorum. 

'f.' y avaş yavaş avlunun i"1
., 

büyük bir kalabalık birı. 
miye başlamıştı .. Herkes ::;in rıfl J 
sıl bir safhaya döküleceğiııı rnerıı 
la bekliyordu. 

Volodya amca biraz düşiıııdiJI' 
ten sonra: ~ . rı' 

- Şu halde, dedi, hırsızın 111 l 
daki küçük yardımcı ile hf'l'fl~~·I 
bir kişi oldu_ğı,ınu kabul ethıcrıı·l 
~-e~?uruz. Yerdeki !zlerc .,ıııs;ti' 
kucuk yardımcının av:ıaınd.ı el • 

~ • 5 </• 
sandallar var .. Çocuk beş . aıtı · 
şmda kadar görünüyor.. ~) 

(Devamı 



Çocuk ve 

Muslin 
Gene 
Moda· 
Oldu 

• • 

Soldaki resimde pi1len pembe benekli 
eteji farlalı ve farbalalı kaplı zarif bir gar

den parti elbl9esidir. 
Kemere beyaz w ortan tunıneu papatya

lardan bir demet lliftlrilmlftir· Küçük gece 
çantası da ayni tekilde papatyalardan yapıl-

DU§tll". 

nelerlmlzhı eski günlerindeki· eltiile moda -
lannı anc:lırmaktadır. Hafif, renkli ve lelin 
olan bu elbiseler gençlere bir tazelik ve kör
pelik vermektedir. Kırkına merdiven et.ya
yan bayanlar gene taze ve genç görümnek 
arzusunda lieler tifon ve dantel elbileleri 

tercih etmeıktedlrler. 

Genç kızların elbiselerinde broderi anglez 

ve benekli muallnler çok gözükmektedir. 
Parla ve Londrada bilh•nı genç kız elbiee-

li mütehaslıslannm salonlanncla muslin el
bi8eler tıefhir edllmektedlr. Siyahlı beyaz ve 

a~ık renk muslinlere zıt renklerde benekler 
tılenmekteclir. Bilhıua ıiyah brode benekli 
elbiseler çok rağbet görmektedir. En çok ter 
cih edilen renkler Mavi ve beyudır. 

Gençler mevsiftıln moc:lalarindan çok b~ 
!anmaktadırlar. Gece muslin elbiseler, plAJ· 
da pij•m•ta.r, teniste .,rtlar, bUhı-a hafif 
elbiseli küçftk bolerolar onlan zarif göner

mekte ve •rin tutmaktadır. 

Bu muslinler bir bakıma göre büyük an-

Bunlardan maada lılenmiı me elbiseler de 

renkli koınbinnonların üzerine ıtyilmekte

dir. ince lrlanda keteDi elbiselerin üZerine 
flyonp ,eklinde desenlerle IÜllenmekte ve 
garden partilerde giyilmektedir. (Resim 2) 

.J ımnastlk hareketi eri 
1 - Köprü kurduktan 10nra bir 

elinizi yere dayayıp ötekini bafuıı· 
zın ilerisine doğru uzatm. 

2 - Ayni ıteyi ayajmızuı blrile 
fız alıp ötekini havaya kaldırarak 
yapmız. 

3 - Bapnızı yastıta dayayıp diz
lerinlzl kıvırm. Bu müddet zarfında 
da belinizi mümkün oJ.puğu kadar 

~ kaldırmıya gayret edin. 
\ 

4 - BD•bıl blpıı•r..ın lJerisin • 
tften yeri! c'87ay.ıp hız alarak kalkma
~ çalıpn. 

Yeni Baştan Dirilen 
Veya Doğan Modalar 1 

p:: ...... tik bdmlarm· rlne topla llnelerl whran bGJflk 
Üll biri altm iflemell bir el- lineler tak•lmaktatlır. 

•• raptınnw n bu elbileala her ta Ş ak rafma 71riW.ı&L- birihirbae blllo ve7a ra7 elbllelerlle 
~ ranlP Wleklen •• w,._. .Vah _._ 

-- rabracak altıa paıralan .... .tlfe brdele fiyonplar takmak pek 
mqtu. moücbr. 

S.....ın en orijinal modelleri 8 an barlarda tuYaletlerle erkek 
• U.elerde sirilnmektedlr. knvatlan ve yakallk tümak 

Pek pk Wm1ar elbbelerine rilek, Adet olmıqtur. Eberiya ppkalar da 
kira Piti ,-em11 f81dlatle veya sar kravatlara 11J1DÜtadır. 
ltitl..u 4111meler takmaktadırlar. 8 8f)ara eül t.panrol kadınlan 

lapblan bl,ak ltaelerle bap llW pait taraklar takmak ve 
l'Qtetmek Wetl ,-enli ea merdana INlp çerçevellyea bukleleri ldlçük 
çılmuftır. lleakll kanote hanr pp- taraklarla tutturmak modalı 7eni· 
kalan t11 tMılmakta ve ttiDeria tbe dea bat sÖStennektedlr. 

~~---------------------- -Ev NasılDöşenm'eli? 

Odalarımzı ueuz. bir tekilde hem ölreninlz. Orta halll ev kadını evini 

Yeni Saç, 
Tuvalet 
Modelleri 

Bafttt Azerine 11apılan genif w 
munta.mm bukleln de tutH&ldlerile 

uzun zatnaft ufrafgbilecek kad&ralar 

içlft gütel btr ModekUr. 

Açık mavi muıHnden anipi1' biçf.
mi çiçekli ıüalü ve pek açık at"kalı 

bol etekU f1'c bir ıuvcıPe eUrilul 

flk, hem de pı-atik olarak döpmeyl tanzim ederken liilue kaçmamalıdır. zene tesisine dikkat etmelidir. 
Hiçbir aman evde pek sünepe bir İfte ıize bu ölçülerle dötenmlf bir 

dır. halde gezip te sokakta fula silalen- &-'- -..:ı-.. .. i· 
Çocuk meflull~ ve oyunla 11- met .a-a... ,_ dı ...n.ı -:--~- ya .... uu.- numunes. 

..:.a..a...ıı -~a-.r.1 ~-aa-.ıı ...,. ... o.uua lı ..... JIU1NUK o- n-imd ··rüıe &_,_ ,_..., uu-ını ...-...Y1ı .... ._~en o- duanı fazla lüks bir fekle 10kup e- .ı-. e IO n ya-. .c> ..... ..,.n 
idn normal bir f8)dlde oynaması- vln diler taraflannı ihmal etmek te ve çabuk bozulmıyan ucuz ve tal
m tefYik etmell ve faal ve mesu- dolru deliJıdlr. Ev kadım, 1ıer teY- lam oldutu kadar sevimli bir örtü 
u,.tU bir hayata atılmuına 1U- den evvel yuvasının temiz

1 
mhhl ve ile örtiilmüftilr. Perdeler de ayni ku-

ddn etmettdtr. aevlmll ohriıaına n tam bir muva- ma§taıldır. 

Bekaı· Arkadaşın Tavsiyeleri 

Evlenecek 
Erkeklere 

•• 
Oğütler 

---!!!!!11!1 YAZ AN : !!!!!!!!!!!!!!l!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!ll 

Mahmut YESARi 
E vlenmi -

ye ka -
rar verdinle. fU 
öğütlerimi de 
yabana atma: 

Uzun müd .. 
det nl§anh dur
ma. Ve nipn1ı iken çok videıme. 
Ne yap yap; bütün zeklnı, dira
yetini, ferasetini 1eferber et. bele 
diye dairesinde, evlenme, düğün 

lfini bitir. Otel, pansiyon, akraba 
konalı, ahbap köşkü gibi yederin 
1'fını bile etme. Bunun lçin bir 
hayli takaza dinlenin amma, ke
sen boplınamıı olur. 
Eğer bir otelde, pansiyonda, ak

raba konağında, ahbap köşkünde 
düğün yapacak olsan, günün birin 
de kannın arkadaılanndan biri -
nin., senin düğünün olan yerden 
bir gömlek farklı bir yerde düjün 
leri olduğu duyulunca, senin mas
rafiarın hi~ sayılır, Dünya kadar 
para harcadıltn, hatta borca girdi 
ğin unutulur. Ve üstelik, başına 

da kakarlar, yaranamazsın. 
Düğünde çok masraf etmek teh

likelidir; para sarfedildiğinl gö -
ren, ptafata alıpn karın ve kan
nın tarafı. açık açık söylemez, iste 
mezler ama, - bir hasbıhal halinde 
olaun, - bir giln evvelin azacığmı 
ertesi gün de beklerler. Halbuki 
sen, yanna dünden züğürt çıkaca
ğın için. fedakarlıklarma rağmen, 

onların hayallerini kırmQ olurşun. 

N asıl bir 
ev tut -

mabnn?Şu not 
talara iyice dik 
kat et: 

Sahibi fakir 
olan ~. tutma. 
Çünkü, ayın onbe§inde, gelecek a
yın kirasını iıter. Kirayı gecikti -
recek olun, ağlamalar, bayılma -
lar, feryatlarla kapıya asılır. 

Sahibi de içinde oturan ev, tut
ma. Çünkü; eskitiyorlar mı, kirle
tiyorlar mı, diye ev sahibinin göz 
leri, t6 yatak odanıza kadar kon
trol eder. Sonra, kirayı veremlye 
cet bir vaziyette kalınan, savuı -
manın, atlatmanın, hattl pıhyı pır 
tıyı toplayıp bir semti meçhule 
göç edivennenin imkanı. ihtimali 
yoktur. 

S&hibi, genç kadın olan ev, tut
ma. Çünkü; ayhlı geciktirmeden 
götürür verirsin; bu, kanna mi
nah görünür: 

- Yaranmak istiyorsun galiba? 
Aylılı geciktirirsin; o zaman da 

kinayeden kurtulamazsın: 
- Aylılı istemek için tık sık 

gelsin, diye mi? 
Sahibi fazla ihtiyar olan ev, tut 

ma. Çünkü; pnün birinde ölüve
rir, varislerle ulr•fDUYa mecbur 
kalırsın. 

Sahibi bekh olan ev, tutma. Çün 
kü; aklına eser, evleniverir. Evle
nlnee de kirayı artırmıya kalkar. 

Alamörsüz, dik merdivenli, yü)r 
sek bir apartıman tut. İnip cikar
ken yorulursunuz, evde kavga ede 
cek haliniz kalmaz. 

E v eşyalı 
nnın dil 

zeltilmelerl -
ne yardım et. 
Fakat, fikir or
taya .atma. Ka
nn .. ~. JMl
lırda, sana: Sen, düzelt! Dene, a
tmfan aıar.,k ve üzene bezene dQ 
ıelUyormuı libl davnnarak gell
fl ıü-1 11ralayıver. Kanrı. bunu 
befenmeyipte dellftirecek olursa, 
belenerek parmaltn alzında do-

nup kal! Şayet, karın, senin du
zeltiflni beğenirse, yine sesini çı
karma. Belki o ıeliıl güzel sırala 
yıı gözlerini yorar ammaı karının 
zevkini öğrenmiı oldulun için, ka 
zançta aayılırsm. 

Olur a, büfenin üstüne; anne • 
min çeyizliğinden kalma! Terane
sile, kenan sarı teneke çerçeveli 
ayna tepsi içinde kapalı yine sa
n tenekeden idi pembe cam ıura
hi takımı konursa, oraya yak.ıp
cak soyu sopu alır, yedi göbek 
asil süsün, ancak o olabllecellnl, 
hemen el çırparak alkııla! 

- Dıvardan büyük babanın res 
mini çıkanr, sandık odasına atar 
lar; onun yerine Greta Garbonun 
Marlen Ditrihin kartpoatallannı 

asarlarsa, gık! deme. Eline 'lir teY 
geçeceğini bırak; ölmüt dedene sen 
dürmüf olursun. 

Ayaklı vestiyerlikten, el hamal 
lığından kendini kurtarmak ister 
ıen, ilk günlerde sana emanet edi 
len paketleri ya düfiirüver, yahut 
bir yerde unut. Bir iki sunturlu 
kavga sağanağı geçirirsin amma, 
sonunda rahata erersin. 

H er. aile -
nın re -

ıim, tablo, bib -
lo, çanak çöm -
lekten tutta, 
'1mca, dayı, fey 
ze, hala, kom • 
şu. ~ ~t• hizmetçi, lihredik 
hatta kediye, köpeje, kup. tavu
la horoza kadar, cini cim, çefit ~ 
fit mukaddesatı vardır. Onlarla 
mutlaka hot ıeçinmezsen bile, Jı6 
tü gözle bakmamıya, alızından k6 
tü söz kaçırmamıya dikkat et. 

Hemen her ailenin kendıne ~ 
re bir argosu vardır. Alay etme
yi bir kalem çıkarıp kulaklarını a
lıftır, yadırıama. 
Kannın doatlan, ahbaptan ile, 

kanodan çok meşgul göriınme ve 
onlarla kanodan fazla dost olma. 
Ahbaplannıza, dostlannıza, onla
nn hakiki değerlerine göre değil 
k_annın onlara karıı olan sempati 
sıne, kanaatine göre bulun 
Kadınlann dostluklan, ahbaplık 

ları, mevsim hastalıktan. mevsim 
modalanna benzer; Hiç durmadan 
defişir. Eski dostlar batırılarak ,.. 
ni dostlar göğe çıkanhr. Sen, bü _ 
tün batınş çıkanşlan hep ayni 
h~lar hakkında aôylenen sözı: 
gıbi dinle. 

Kann, kendi dostlanndar.. ah
baplanndan bahsettiği zamln hi 
kendi aklını. zekinı ortaya k~ q 
dan dinle. Onun bahsettiği k= 
leri sen de tanımıı olsan. ve kan
nın onlar hakkında bildiklt""rinl 
öğrendiklerinin tamamile yatıht ~ 
d.utunu da yakinen bilsen, yıne -. 
ami çıkarma. Senin sözünle ta • 
nn, kanaatini deği§tirmek töYle 
dursun, sana dü§Dlan olur. Çunldl. 
aldanmış, aldatılmı$ olmasına kq.i 
dığı gibi, bunun. yüzün~ vurul 
muı olmasına da tahammul ede 
mez. 

. Sen, kendi arkadaşlanndan, ıt.. 
bıl olabildiği kadar, az bah~et 
lann ne züğürtlüklerini, ne de see 
ginliklerini diline pelesenk etme 
Çünkü, iki suretle de, arka qhaft 
na, evini düpnan edersin. 

K adın tu-
valetle -

rine hiç kanş
ma. Şayet, sa _ 
na bir feY soru 
lamt olursa ,. 
nasıl sorulu -
yor? ,aözünil va kuıaguıı aç. 

(Ark•·~· ..... 



SOMADA: 
. 

Metresini 
Balta ile 
öldürdü 
Soma, (TAN} - Beyce köyünde 

'bir cinayet işlenilmiş, Elif isminde 
bir kadın öldürülmüştür. Katil, bu 
kadının son aşıkı Mustafa isminde 
fakir bir gençtir. Cinayeti miiteakip 
bizzat karakola giderek teshm ol -
muştur. 

Facianın tafsilah şudur: 

40 yaşlarında olan Elif, seneler
denberi gençlerle dilşilp kalkmakla 
melwtur. Üç ay evvel, yine Beyce 
köylü Mustafaya gönül vermlş, mU
kerreren haber göndermiş, nihayet 
beraber yaşamak için Mustafayı ik
naa muvaffak olmuştur. İkisi, me· -
deni nikaha lüzum görmeden, ayni 
evde yatıp kalkmıya başlamışlardır. 

Bir miıddet sonra Mustafa da Eli
fi hakikaten sevmiye başlamış ve o
nun her dediğini yapmıştır. Elifin 
ekinlerini biçmiş, harman etmiş ve 
nihayet mahsulü ambara yerleştir -
miştir. O ana kadar Mustafaya ga
yet iyi muamele eden Elif, mahsul 
ambara konulunca, vaziyetini değiş
tirmiş, Mustaiaya bir uşak muamele 
si yapmıya başlamıştır. 

Mustafa buna da tahammül ve iyi
lilde mukabele etmiş, lakin Elif, o
nu evinden kovmuştur. Komşuların 

yanında bu hakarete maruz olan Mus 

ta!a, Elifin evini terke karar ver -
miş, bir köşede sakladığı iki altın ile 
on beş lirayı alarak kapıdan çıkmak 

istemiştir. Elif, Mustafanın elinde 
paraları görünce derhal muamelesi

ni değiştirmiş, en mülayim ve müş 

fik bir eda takınarak, eğer paralan 
kendisine verirse ömrünün sonuna 

kadar sadık kalacağını ve en muti 

bir zevce olacağını Mustafaya te -
min etftiiştir. 

Elifi seven genç bu sfülete ınan
mış, uğradığı hakaretleri unutmuş, 
paralan vermiştir. Elif bunları alıp 
sakladıktan sonra, yanı aradan ya
rım saat blle geçmeden, Mustafaya 
tekrar hakaretlerde bulunmıya baş
lamıştır. Mustafa şaşırmış, evden gi 
deceğini, fakat biraz evvel verdiği 
paraları geri istediğini söylemiştir. 

Elif: 

- Bana ne taman, kimin yanında 
para verdin de şimdi benden istiyor
sun? diye bağırmıştır. 

Son derecede hiddetlenen Mushf a 
da, orada gözüne ilişen baltayı kap
tığı gibi Elifin yüzüne doğru savur 
muştur. Balta, Elifin burnunu orta
sından \re başını kulaklarına kadar 
t amamen kesmiştir. Elü derhal öl
müştür. 

TAN 

IS.T ANBU( • EDiRNE YOLV : 

İstanbul • Edil'ne asfalt yolu inşaa tına devam edilmektedir. Resimde, yÖl 
üzerindeki çalı§malar görülüyor. 

Trakya Mektupları: 

Istanbuldan Edirneye 
Giden Birçok Vasıta Var 

Bir Otobüs Yolculuğu Esnasında 
Arkadaşlık Eden Keçinin Marifetleri 

Edirne, (TAN) - İstanbulla Edir 
ne arası, denilebilir ki, memleketi
mizde en fazla ve en mütenevvi na
kil vasıtalarına malik olan b!r saha
dır. Her sabah Edirneden ve !stan -
buldan muhtelif saatlerde karşılık

lı hareket eden üç otobüs postasın
dan ba~ka, bir gündüz ve bir gece 
trenile Avrupa hatlnrına işllyen eks 
pres ve konvansiyonel katarları var
dır. Günün her saaitnde gidip gelen 
yiizlerce hususi ve taksi otomobil
lerlle, yük kamyonları da başkadır. 

İstanbul - Edirne arasındnki me
safeyi ekspresler 7, adi trenler 11 
satte alırlar. Otobüs yolculuğu daha 
seri ve daha ucuzdur. 1,5 - 2 lira ile 
6-7 saatte Edirneye gidilebllir ve

ya Edirneden !stanbula gelınebilır. 
Fakat bunun bir takım külfet ve 
mthfı:etlet"ı=ae lrıkllr elı11e ç • 

Edirne otobüslerinde mevki farkı 
vardır: Birinci mevki, şoförün ynni
le ön taraftaki ilk iki sıradır. Bu ka
napelerde oturanlar, daha az sarsi~ -
dıklaM için, iki Jira verirler. Arka 
kanapelerin bilet parası yüz elli ku 
ruştur. İyi bir yer tutabilmek için 
bir iki gün evvelinden bilet alm3k 
şarttır. 

.. 
Otobüslerin bazılan yeni, hatta 

radyoludur. Bazıları da kırık dökük 
şeyleroir. Tecrlibeli yolcular, seya
hatlerini yeni arabaların hareket 
günlerine göre tanzim ederler. 

Sirkeciden ayrılıı 

Sabahın saat altısı. Sirkecide. 

temmuz güneşi altında, tentesiz bir 
araba içinde üstüste yığılını7 olan 
bu insanların, sıcaktan ayıbp bayıl
dıkları hallerinden belli... Buna eğ 
lence mi demeli işkence mi? 

Edirne yollarında .• 
Artık öğle sıcağı bütiin hızHe baş 

ladı. yanık ekinlerin kokusunu ge
tiren rüzgar. otobüsün içine bir alev 
gibi doluyor. Arabanın tavanı, kız

gın bir tas gibi beynimizi yakıyor, 

biraz serinlemek için ıslatıp başımı
za koyduğumuz mendiller b!r andn 
kuruyor. Bereketversin ki, sık sık 

rastladığımız duraklarda şöy!e ayak 
üstü soğuk bir şey içebiliyor. elimi
zi yüzümüzü yıkıyarak biraz nefes 
almıya imkan buluyoruz. Yoksa bu 
havada bir iki saat susuz kalsak, 
muhakkak çifte kavrulmuşa dönece-

Li.ileburgazı geçmtş, asfalt yolu a
şarak şöseye girmiştik. Otobüsün 
yan pencerelerinden içeriye şarıl şa 
rıl sular akm1ya başladı. Acaba yağ 
mur mu yağıyordu? Fakat gökyü -
zlinde küçük bir bu1ut parçası bile 
yoktu. Yoksa otobüsün üstünde iyi 
su damacanaları vardı da bunlar mı 
kırılmıştı? O halde bu pis !rnku ne~ 
reden geliyordu? 

Otobüs durduruldu ve iş anlaşıl

dı: Bu. arabanın damına bağlanmı~ 
olan kara keçilerin fizyolojik mari • 
fetlerinden ibaretti! Bu Abdurrah
man Çelebiler, tabiidir ki, üstleri 
başları pislenen yolcuların savura -
cakları küfürlerle alılkadar olama'Z-

Trakyanın dört bir taraf ın:ı işliyen lardı! 

AYDINDA: 

Otomatik 
Telefonlar 
Yaptırılıyor 
Aydın, (TAN) - HükU.met, Nazil

ıı. - Aydın - İzmir arasında otomatik 
telefon tesisatı yapmıya karar ver -
miş ve işe başlanılmasını alakadar
lara emretmiştir. Şimdilik Aydın ve 
Nazilli postahanelerinde birer san -
tral tesis edilecek, istiyenler bu san 
tral vasıtasile İzmir, İstanbul ve An 
kara ile de görüşebileceklerdir. Bun 
dan sonra da şehrimiz mahafilincle 
otomatik telefon tesisatı vücuda ge • 
tirilecektir. 

Dükk8ınların 
Kapanma Saati 

Aydın (TAN) - Belediye daimi en 
cümeni, mağaza ve dükkanların sa 
bah saat 7 de açılıp akşam saat 19 
da kapanınasına, bakkal ve berber
ler ile tütün ve müskirat satıcıları
nın saat 21 e, kahvehane, gazino ve 
lokantalann da saat 23 e kadar a· 
çık bulunabilmelerine karar \rermiş 
tir. 12-16 yaşlarındaki çocuklar saat 
20 den sonra hiçbir suretle çalıştırı 
lamıyacaktır. 

Bu kararların tatbikine başlaml
mıştır. 

Köıkte Kültür Heykeli 
Aydın (TAN) - Sanatkar Fuat 

Mensi Dileksizin yaptığı kültür hey 
keli Köşk kamununda, hususi suret
te hazırlanan yerine konulmuştur. 

Heykel, tabii büyüklükte bir tale 
benin eski rahle, divit ve kitapları 
devirerek elinde cümhuriyet kültür 
meşalesi olduğu halde ileriye doğru 
atıldığını tasvir etmektedir. 

Mendereste Boğuldu 
Aydın (TAN) - Köşkün Bey köyü 

ne yerleşmiş olan Halkanlı aşiretin 
den İbrahim, Dalama pazarından d.ö 
nerken, Menderes üzerideki salın 

yanından Menderese girmiş, cereya
na kapılarak . boğulmuştur. Cesedi, 
Kor.ı:ı.rlıda DerPknv l'.!İvar_.ınch hulun 
muştur. 

Güzel Bir Sergi 
Aydın (TAN) - Geçen yıl ilk de

fa 14 mezun veren Bayan Süreyya 
Dikerin biçki ve dikiş yurdundan bu 
sene de 16 talebe çıkmıştır. Bunla 
nn cidden muvaffakıyetle vücuda 
getirdikleri elişlerinden mürekkep 
sergi Halkevinde açılmıştı!", 

1ZM1RDE: 

Çimento Buhranı 
Siddetle Devam 
Ediyor 

Mustafa, Manisa ağır ceza 
mesine sevkedilecektir. 

otobüslerin durakyerinde hümmalı Sultan Selim camisinin narin mi
bir faaliyet var. Yirmi kadar oto- nareleri görülünce, çölden kurtula

mahke 1 blis, istasyon duvarının hizasına rak vahaya kavuşmuş bir seyyah se
dizllmlş, üstlerine çantalar, b.:ıvullar, vincile el çırptık. 

İzmir (TAN) - Bir müddettenbe
ri burada şiddetle hissedilen çimen
to buhranı, fiyatlara zam yapılarak 
halledilmiştir. Çimento tacirleri vi
layete müracaat ederek. mevcut fab 
rikaların belki de sermaye azlığın -
dan stok vücuda getirmedikl~ri için 
inşaat zam~ında çimento yetiştir -
mediklerini, çimento almak üzere 
İstanbula giden motörlerin glinler -
ce beklediğini, bu yüzden de nakl·ye 
fiyatlarının arttığını ve mevcut nar 
ha göre satış yapmanın imkarısız ol 
duğunu bildirmişlerdir. Ticaret O· 
dası vaziyeti tetkik etmiş, tonu 2250 
kuruş olan çimento fiyatlamıa 90 
kuruş ilbesini muvafık görmüştür. 

Vilayet bunu tasdik etmiş ve İktı

EDIRNEDE: 

Edirne Asfalt 
Yolu üstünde 
Otel Yapılacak 

sepetler bağlanıyor; içlerine yolcu- Yahya Y azıer 
lar dolmıya başlıyor. 

---oı-----

Bir de baktım kl, benim :ki gi.in MARAŞT A : 
evvel kiraladığım yere bir ağır sık
let şampiyonu kurulmuş. Elimdeki 
biletin numarasını göstererek yerimi 
terketmesini söyledim. Ağzının olan 
ca genişliğile esniyerek: 

Muallimler 

Kayseriye Gitti 
- Ne yapayım Bayım, dedi, be- Maraş (TAN) - Şehrimi~ mual-

nim yerimi de başkası almış. limleri, Maarif müdürü Şefik Ergün 
Edime, (TAN) _ İstanbul _ Edir Otobüslerin biletleri ve sıraları düzün başkanlığı altında Kayseriye 

numaralıdır. Böyle olduğu halde, her hareket etmişlerdir. Bir gece Gök -
yolcu ınutlaka boş bulduğu daha iyi sunda kaldıktan sonra yoll11rına de
bir yere oturmaktan kendini alamı- vam edecek ve Kayserinin gezilmi
yor ve bu yiizden her gün gürültü ye değer yerlerini göreceklerdir. Bu 
ve münakaşa eksik olmuyor. arada Kayseride "Fermanlı Deli 

ne asfaltının Lüleburgazdan hudu
da kadar olan kısmının ikmali içın 

hazırlıklara başlanmıştır. Naf1a Ve· 

kaleti yollar umum müdürü l:ıu me
sele etrafında tetkikler yapmak üze 
re Edirneye gelerek General Kazlm 
Dirikle görüşmüştür. Umum müdür, 
asfalt yol üzerinde yeniden vücuda 
getirilecek olan büyük "Türist Otel,, 
hakkında da mallımat almıştır. 

Ne ise, şoförün, biletçinin, kontro Hazretleri., de temsil olunacaktır. 
törün ve fahri olarak kendt kendini Yağmur ve Dolu Yağdı 
hak~m tayin eden daha birkaç ki- Maraş (TAN) - Buraya şiddetli 

şlnin müdahalesile herkes yerli ye- bir yağmur, bunu takiben de iri do
rine yerleştikten sonra otobüsümüz lu yağmıştır. Bu esnada çıkan fır
kalkabildi. tına, Aksu köprüsünü yapan ame
Topkapıya gelince, daha birkaç le için yapılmış olan barak:ıyı yık

yolcu ile iki kara keçi aldık! Keçi- mıştır. 

ler otobüsiln üstüne yatırılarak bağ Tenis Hazırhklar• 

sat VekAletlne bildirmiştir. 

350 Ev Yıkılacak 
Izmir, (TAN) - Tepecik ve Zey -

tinlik mevkiler inde, vaktile belediye 
den ruhsat alınmadan ve milli em -
lak müdürlüğtine ait arsalar üzerine 
yapılmış olduğu ileri sürülen 350 ev 
yıkılmak isten ilmektedir . Bu evler -
de oturanlar, Dah iliye Vekaletine mü 
racaat ederek, meskenlerinin yıkıl -
mamasını r ica etmişlerdir. Vali, va
ziyetlerile yakmdan alakadar olaca

Bekar 
Arkadaşın 
T avsigeleri 

(Başı 7 ncide) 

men mi, yoksa, kusur bulm:ın. be
ğenmemen mi lazım? Onu iyice 
kestirmeden ağzını açayım. deme. 
Çünkü, kadın tuvaletlerinin akıl· 

la, mantık}& hiçbir alakası yoktur. 
Bir pot kıracak olursan, ömrünün 
sonuna kadar, karın, seninle alay 
eder. 

Esvaplarının ütülenmemesinden 
şikayet etme. Karınla sokağa çıka 
cağınız, daha doğrusu, onun, se -
ninle birlikte sokağa çıkmıya mec 
bur olduğu günü kolla, ve esvapla 
nnın üstüne otur, buruştur; mu
hakkak ütülenir. 

Kendi hastalığını unutmıya ça -
lış, fakat karının en hafif b:r baş 
ağrısını umursamamazlık etme. 
Karının sevdiği yemekleri, sen 

de seveceksin. İlk zamanlar, bel -
ki miden, barsakların bozulur am
ma, kafan, sinirlerin rahat eder. 

leceğin o günü, 
kalbini fer ah tu 
tarak düşüne bl 
lirsin. Fakat 
doğduğun gü -
nün, senenin 
herhangi ayının kaçıncı gününde 
olduğunu, hiç düşünme, unut. Gel 
gelelim, karının, kaynananın. bal
dızının, v.o:ı kayınbiraderlerinin doğ 

duklan günleri unutma, muhtıra 
defterinin göze görünen bir köşe
sine kaydet. Kayın pederini düşiin
miye lüzum yoktur. Çünkü c, sen
den kıdemli olduğu için hal~en bi
lir, eskidenberi hiç hatırlanmadığı. 
için unutulmuş olmayı yadırga -
maz. • 

Karının anasını, babasım, kar -
deşlerini ve akrabalarını, ~v!ne da 
dandırma. Çünkü, onların dertleri, 
senin derdin olmya başlar. 

Gözün dışarda olsun, demem. Fa 
kat karına bağlılığını, tamamile i
nandırma. Çünkü korkulmıyacak, 
tehlikesiz bir mahl\Uc mevkiine 
düşersin; ve yanyana, başbaşa, diz 
dize otururken bile. karın. seni U· 
nutmıya başlar. 

Pastacıda, iskele boyunda, tram-
vay durakyerinde, karını bir genç 
le oturuyor, geziniyor, duruyor, di 
ye söylerlerse, onun böyle masum 
bir hareketi kulağına çalınacak o
lursa, karının yanındaki gencin, 
yüzde yüz bir akraba çocuğu ola
cağına inan. Buna inanmamakla 
gecelerce uykunu kaçırmış olmak
tan başka bir şey kazanamazsın. 

Karın, sandık, sepet düzeltir; es-
ki kağıtları, defterleri karıştırır
ken, onun yanma gitme. Çünkü 
hatıraların tatlı buğusunu dağıtı

vermen ihtimali vardır. Bu hatıra
lar, ikinizin arasına kalın bir sis 
gibi girer, ve günlerce evinizin ha
vasını bozar. Bilhassa gözUne ilişl 

veren bir küçük sararmış kartı, bir 
zavallı boynu bükük çiçek kuru
sunu, hatt~, onun sandıktan çıka
rıp çıkarıp bakarak tekrar sandı
ğa koyduğu herhangi bfr esvabı 
sorma. Çünkü, karını, zorla yalan 
söylemiye alıştırmış olursun. 

* Beşinci mektubumda, son öğüt 
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BULMACA 
Evvelki g\lnkü bulm,camııs' 

Halledilmiş Şekli 

1 2 3 4 5 6 '1 8 
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8 O L D A N 8A G A 

1 - Çirkin - Nota 

2 - Vasıta 

3 - Nota, - Meyanede olan 

4 - Resmi bir esvap - Valdelik 

il - Mairuk - Edat. 

8 - Tok değil 

7 - Edat - Hasis delil ıl' 
8 - Anadoluda bir dağ silsilesi -
9 - RumeUde bi;r vilayetimi:ı:. 

10 - Edat - Unsur. 

y Lİ K A R o A N A ŞAGI 

1 - Hıncahınç 

2 - Bir nakil vasıtacısı 
3 - Bir hece, - Bir renk• 
4 - Kaba kuma;ı - Edat. 
5 - Darbeden - Dörtgözle beltl!! 
6 - Vermiyenin aksi - Ümit et - ll U, 
7 - Nobran - Gramerde tist1in değil id.'ı 

şı< • 
8 - Atın kundurası - Vücuttaki ' ~\il 

Bir emir ...ıL_ 
9 - Tüy - Terzi esvap malzemeleı."111~'~1lli 

10 - Sicimi kopar - Hınç. ~k-;: 

SALiHLiDE: tr \> 

t~·e 

Bu Sene Uzüm Çoli.. ,.~; 
Salihli <TAN) - Bu sene M~ 

ve pamuk mahsulü çok bereketli" -
Diğerleri de ayni vaziyette olup ç d lle 
çiler, arpa ve buğdayın bu yıl, 25 n 
nedenberi görülmemiş şekilde iyi ~o 
duğunu söylemektedirler. Ce 

~a 
\~ 

BAYANLAR J 
Dudaklarınızın isted iOI 
ruj lar ı s iz in iç i n b uldu" 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

DlKKAT 1 Parls COTY flbrikl· 
lııındı imal va ihzar adllm~ 
bir 1ransız mustahzarıdır. 

lerimi yazacağım. ................................................ 

Diş DoktOru Diyor ki: 
---oı---

Kısa bir müdtlet "RADYOLİN,~ 
kullandıktan sonra, diılerinb: iıı
ci gibi parladıktan başka mik-
ropların kamilen mahvolduğu- ır:=~~ 
nu, zararlı salya ve ifrazatın 

kesildiğini, diş etlerindeki ilti
hapların durduğunu ve nihayet 
ağzınızda latif bir rayiha baş~ 
tadığını duyacaksınız. 

Gayet tem iz • Gayet 
sıhht • Gayet ucuz 

Bu otel, profesör Eglin İktısat Ve 
kaleti Turizm şubesi direktörlilğile 
temas ederek hazırlıyacağı plana gö 
re, hususi muhasebe bütçesine bu se 
ne için konulmuş olan tahsis:ıtla, ve 
ecnebi bütün seyyahların her türlü 
asri ihtiyaçlarını karşılıyacak bir şe 
kilde yapılacaktır. 

landı, yanlarına da biraz ot konul- Maraş (TAN) - Vali Osman Şa- ğını bu ev sahiplerine vaadeylemiş- H er gün sabah, öğle ve ak-

Hususi muhasebe bütçesinin Dahi 
liye Vekaletince tasdik edildiği ha
ber alınmıştır. Bütçe vilayete ge • 
lir gelmez otelin inşaatına başlar.a· 

caktır. 

du. hinbaş, Halkevinin yeni taşındığı 
Dümdüz asfalt üzerinde 80-90 ki- binada esaslı tamirat yaptırtmıştır. 

lometre süratle gidiyoruz. Yollar- Binanın geniş bahçesinde bir de te
da içerisi kadın, erkek, çoluk, ço • nis oynama mahalli vücuda getirt -
cuk dolu ilstil açık muhacir araba- mektedir. Tenis için icap eden bütün 
larına rastlıyoruz. Bunlar , bu pazar malzeme getirtilmiştir. Halkevinin 
gününü uzaklardaki mesirelerde eğ- karşısındaki geniş arsa alınmıştır. 

lence ile geçirmiye giden ailelerdir. Burada büyük bir yüzme havuzu ya 
Fakat gökten ateşler yağdıran bir pılacaktır. 

tir. şaın yemeklerinden ıonra * İzmir (TAN) =-: Vilavetimiz dişlerinizi ~ 
merkez baytan Osman Kaya!ı, Ban- ı h 
dırma Merinos koyunu yetiştirme R d ı • • ı f 1 -t i 
mütehassıslığına tayin edilmiş, bir a y-o 1 n 1 e 1 rç a ay 1 n 1 ~ ~ ~il 
derece terfi etmiş, milli mücadele se - ---'• 

·----------------------------------------,::~ t~ nelerindeki hizmetlerine mebni bir a• ~· 
İstiklal madalyası ile de taltif olun-
muştur. 
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11 Ütün Sarayı Bi~ Hıçkırık 
~::~~i;.işi!~!.~nı Kaplamıştı 
1 la daya kat, kadınefendi, daha 

kapa tıaınıyarak ellerini yüzü 
rrıış; 

- Asıa llail nlm. .. Aslanım .. Mura 
... olanuyan talihsiz Mura-

İYe, hıçk 
a"" ıra hıçkıra af!lamıva 
"llŞh, 

lı 1Çkıran ll d ~. • yalnız Kadınefend~ 
h he egıldi. Büyük sofanın he' 

t kö . 
sesi ~ Şesınden birer hıçkır -
huı k YUkselınişti. Paşalarla İs

adısı b h . 
Şıs 1nd ' u azın manzara 
lar1 ... ~- tahammül edemiyerek 

.,ı onıe · c rıne eğmişler: 
1 ih;nabı liak, sabır ve taham 
iye an .. buyursun ... 
der; .soylene söylene merdi -

il~ 1 Satihınınişlerdi. Sadullah Bey 

ları. ı, elpençe divan dur ~ 
Efend' 

di, çl:~~e, sanki taş kesilmiş
' iskan u Efendimizin saltanat
'ııd ı e, artık onlar da mevki

en silk 
\>alde k ut etmişlerdi. 
t) il alfalanndan (Emsali 
..ı· e hazined 
~ltı.in k ar usta, kadıne -

~ile;~u, Od oltuklarına girmişlerdL 
~ıct· asına "t" şış ı. ~akat go urmek istemiş -
lc:l.ı.ıııah Kadınefendi, başını 

ııı~ ltl1lişti· Bey ile Salih Efendiye çe 

'Eh 
ldatın1 ' ne Yapalım. Kısmet. bu 
!r \> §. Allah A ı . .. 

eı-si , s anıma nmur -
l!ye &id. l'I ... Şimdi, acaba biz ne

beli:\· eceğiz?. 
• <f!60e IS\i. S . 
~S r tem alih Efendi, :verle be 

1 .~ ....., Suıtennah ederel<: " 
~ ttıe . anıın ı Ef d" . H 
t ~ rınin ik ... en ımız az-

5 •Yı tens· aınetıerine Ç1rağan Sa 
l ı olıırs~p buyuruldu. Fermanı • 

C'.e\rab ' derhal nakledeceğiz. 
~adın:~· "~rmişti. 
~!)\iş; endı, derin derin içini 

'a ~~ ari gid' Yay
1 

ıp aslanımı elimle ha 
hazır~· Kızlar! .. Siz de sessiz~ 
~it anın. Aslanımı rahatsız 

~biye Ş:rnatada bulunmayın. 
a .ı ' .l!ıfend' · . 
-ıo&ru . •mızın yatak odası-

ilerlenıişti 

İ:' S'lti k lf 

Veliaht Hamit Efndi de sık sık biraderini ziyarete geliyor Ve her 
ziyaretinde "Ah birader!. Biz, seni böyle mi görecektik? •• , 

diye büyük bir teessür eseri gösteriyordu. 

- Efendimiz, irade buyuruyor
lar. İstirahatiniz, temin edilebildi 
mi? .. Bir emirleriniz var mı? Ha
kanı sabık Hazretlerinin maiyetle 
rinde bulunanlardan hiçbiri çıka 

rılmıyacak. Arzu edenler, yine hiz 
metlerinde kalacak ... Tabii olan te 
laşı geçtikten sonra, Efendimiz 
Hazretleri de teşrif edecekler; bi
raderi alilerini bizzat ziyaret eyli
yecekler. 

, Demişti. 

A bdülhamit, vadini hakika : 
ten üa etmişti. İki gün son 

rcı cih.yalUd uugru d~ln.lelJeSJ:l, gös-
terişsiz, mütevazı bir surette sara 
ya gelmiş; biraderini ziyaret et -
mişti. 

Saraya geldiği zaman kendisini 
kadınefendi karşılamıştı. Tabiidir 
ki, kadınefendinin halinde soğuk
luk ve teessür eserleri vardı. Üç 
aydanberi evladının hastalığına 

üzülen, ıztırap çeken, ve şimdi de 
bir anda en yüksek ikbal moevkün
den düşen Kadınefendi, yeni hü • 
kumdara karşı adeta dargın ve mün 
fail bir vaziyet almıştı. 

Buna rağmen, Abdülhamit ken
disine karşı hürmetkar davrımmış, 

Ve, hazinedarlara da: 
- Biraderime, çok iyi bakıldığı 

nı görüyorum. Hepinizi ayrı ayrı 
memnun edeceğim. 

Diye, oradakilerin gönüllerini al 
mış .. Çıkıp gitmişti. 

D oğrusunu söylemek lazımge 
lirse; bu ilk günlerde, 

hakikaten hiçbir şeyimiz eksik de-

ğildi. Hatta; Beşiktaş sarayından, 

Çırağ an sarayına geçmenin verdi

ği değişiklik bile hoşumuza gitmiş; 

bu saray bize daha ferah gelmişti . 

Kapı yold~~lanmızdan pek a~ 

• kendi arzularile - bizi terketmiş; 

bi~kaç kız da, (çırak) lık (1) iste
mişti. 

(Devamı var) 

(1) Çırağ. Yani, saraydan cıkıp 
evlenmek. 

ihracatın Kontrolü Büyük 
Faydalar Temin Edecektir 

O n beş sene evvel "Türkiye 
bir ziraat memleketidir,, 

derlerdi. Fakat buğdayımız A
merikadan, unumuz Rusyadan ge
tirilirdi. Ziraate dair vakti!e yaz
dığımız yazılarda az çok kök salan 
bu fikri, "Türkiye, bir ziraat mem 
leketi olabilir.,, şekline koymıya 

çalışmıştık. Zaman, bize hak ver
miştir. Büyük inkılabın ilk temel
leri atıldıktan sonra, yurdumuz, 
bir ziraat memleketi için lazım o
lan şartları yavaş yavaş iktisap 
~tmiye başlamıştı. Bir aralık sa
nayi mi, ziraat mi? münakaşası 

gazetelerde bir hayli sütunlar dol
durmuştu. Fikirler yayıldıkça or
taya yeni yeni mütalealar serpili
yordu. Ziraatçiler sanayii, sanayi
ciler, ziraati benimsemekten çeki
niyorlardı. 

Fakat aklı selimin galebesi her 

iki tarafı susturmıya kafi gelmiş

ti. Çünkü Celal Bayarın e~onomi 

sahasına serptiği tohumların kısa 

bir devre zarfında bir kısmı zira
at tarlasında çimlenerek mahsul 
vermiye başlamış, diğer bir kısmı 
da sanayi alanında filizlenmiş ve 
bacalarını yükseltmişti. Bugün ar
tık. Türkiye bir ziraat memleketi 
vasfını hakkile kazanmıştır. Çün
kü, Türkiye toprak mahsullerini 
kendi elile yetiştiren, kendi elile 
işliyen ve yine kendi elile, eme
ğile mamul bir şekle koyan bir 
memleket olmuştur. Yüksek ilmi 
nazariyelerin tesiri altında kalan
ların bile bu prati._k neticeli eser
lere hak verecekleri yeni bir man
zara karşısındayız. Vaktile liman
larımızı dolduran yabancı millet· 
!erin vapurlarında çalışan vinçler, 
ambarlarını mavnalarımıza boşal

tıyorlardı. Şimdi i:se, daha az mik
tarda bile olsa , ayni yabancı va
vpurlar ,mavnal::ırımızı boşaltıp an
barlarını dolduruyorlar. Türkiye
nin tütününü, üzüm ve incırını 

' fındığını, tiftik ve tavşan derile-
rinden başka hiçbir mahsulünü ta
nımıyan dünya piyasaları son beş 
senedenberi bütün Türk m3.llarile 
alakadar olmuşlardır. Dünya piya-

Almanların yeni yaptıkları ve idare merkezimiııin i~mını koydukları 

Ankara vapuruna ihraç ma11enmızın yüklenişi. .. 

e···-·····················-···············•••n• 
YAZAN: 

Lütfii Arif 
KENBER 

··········································-···· 
saları son beş senedenberi bütün 
Türk mallarile alakadar olmuşlar
dır. Dünya piyasalarının artmıya 
başlıyan talepleri, yurdumuzda ih
racatçılık mesleğini canlandırmış

tır . 

B azı açıkgöz ihracat tacir-

prensiplerin dayandığı şey de Tür 
kiyenin ekonomi kalkınması ga
yesine varılmak istenilen yoldur. 
Bu yol Türkiye ile beraber öz Tür
kü de, Türkiyede yaşamak hakkı
nı kazanmış olan herkesi refaha ka 
vuşturacak olan yoldur. 

Şüphe yok ki; tüccarlarmız bu
güne kadar böyle bir vaziyetle kar· 
şılaşacaklannı düşünememişlerdir. 

Ticaret serbesttir, ihracatla mem
lekete para girmesini temin ediyo
ruz. Biz olmasak mahsuller hep 
çürürdü .. gibi düşünceler artık bat 
taldır. Bundan böyle ticaret alanı 
prensiplere göre işlenecektir. Me
sela Almanyanın istediği ayni 
cinsten herhangi bir mala ihracat 
tacirleri biribirini tutmıyan fiyat 
lar teklif edemiyeceklerdir. Her 
malın kalitesi, nev'i, çeşidi, hekto
litrrsi, raı:ıdımanı, tazeliği, ihtiva 
ettiği ecnebi maddeleri, hasılı dün 
ya piyasalarına uygun vasıflı ol
ması için lazım gelen her husus ni~ 
zamnamelerle tayin v e teshit edil
miş bulunacaktır. Bu nizamname
ler hükümlerile ihracat işleri dai
ma kontrole tabi bulundurulacak
tır. Bu itibarla ihracatçılarımız 

can ve yürekten memnun olmalı
dırlar. 

Bu kontrol işi yalnız ihracatı 

t {:_. a alar derhal her ta-
~4l'ırı :tafa dağılmışlar; genç kal-
·•ıuı:ı ' caın " ~ıı~ aseb . e ayna kırmak gibi 

- Huda bilir, vaziyetten hiç 
memnun değilim. Eğer bu iş mille 
tin arzusile olmasaydı, tarafımız -
ıian hiçbir rağbet gösterilmezdL 

ELINt SIKARKEN .. ~ 

leri ilk iş olarak iç piyasa
ları ellerine almıya muvaffak ol
muşlar ve kendilerine bu :ktısadi 
vaziyetin hakimi süsünü vermiş

lerdi. Bu hakimiyet müstahsilin e
lindeki her hangi bir malı istedik
leri şekilde almak ve kıymetlendir
mek suretile senelerce devam et
miştir . Bir tar af tan alınan m alla· 
rın ucuza kapatılması adet olmuş, 
diğer taraftan ucuza toplanan mal
lar akla sığmaz bir şekilde ihraç 
edilerek Türk mallarının dünya pi· 
yasalarında ı kıymeti ve rağbeti 
düşürülmüştür. İnhisardan evvel 
afyonlarımız yumurta sarısı, ü
zum küsbesi, kabak içi i.le karış
tırılırılmıştır. Tiftiklerin balyala
rına taş ve kum, pamuk balyaları
na su ilave edilmiştir. Fındıkların 
sivrisi tombul ile, yenisi eskisi ile 
sağlamı çürüğü ile karıştırılmıştı. 
Fındık çuvallarının içine soba bo
rusu bile sokulmuştu. 1931 sene
sine kadar ihraç olunan ucuz fi
yatlı samanlı yumurtaların Yuna
nistanda samanları temizlenerek 
(temiz Yunan yumurtast adıyla) 

Türk yumurtacılığının inkisafı kör 
letilmişti. Hasılı hatıra gelmiyen 
bin bir hile ve hasis menfaat yü
zünden Türk yurdunun mahsulle
rine bütün dış piyasalar kapılarını 
kapamıya başladıkları bir sırada 
hükumetin azimli, vekarlı eli kal-

kontrol değil, ayni suretle 
müstahsili de kontrol demektir. 
Eğer müstahsil muayyen sebepler 
le malının kıymetini kaybettiğini 
görür ve anlarsa, o malın bütün 
kusurlarını düzeltmiye çalışacak

tır. Zaman ve mekana tabi olmak
la beraber hükumetin de bu bakım 
dan alacağı tedbirler sayesinde ka

litenin ıslahı yolunda müstahsile 
düşen vazifeler dahi tedricen yap
tırılmış olacaktır. Bir misal ile bu 
fikri izah edebiliriz: 

8
. lı'ıaınıetsızliklerine meydan bı-
4~u §lardı. B"lak' b:. "k b" ~ llet . . ı ıs, uyu ır 

'1at-ı t ıçınde, çarçabuk bütün eş 
ltı liaı-e~Platrnışlardı. 
tı •Jısus t k~pısına, padiş;ıhlara 
t · ~fend'eb.d:l arabası g~tirilmiş
icl~CeJik k ırnızın kollarına girilmiş; 
frılı'iltııiştı 1Yafetile binek taşına in-
-ııdi gi · ~tabaya evvela, kadıne 

le: 11tıış. Sonra, mülayim bir 

fd·' liuy 
'Yoru~ ur aslanını. Gezintiye g\ 
bi . 

~i Ye, ağı 
'1. \>e rn· unu da"et etm~c,fi. Ha-

l' e. bakal'I a;asız nazarlarla etrafı
t~diitten fendiıniz, kısa bir te -
g • l3öYlec sonra, arabaya gh·miş -
&ta e, sess· v 

Yına ız sadasız, Çıragan 

biz· 
nakledilınişti. 

il ırn nak1· · 
~Q son d ırnız esnasında da, 
ıh ~et g" erecede suhulet ve 
~l'ı ı.. 0 steril · . " -lı\ · 0 "'1.lnu k ınıştı. ıKindi ezan-

<! ış, l3eşjı. rt en artık her sev bit -
~.. ( "' a Ş sa • " 

~ect'i Sı.ııtan A r~.yı, yeni Hükıim 
imişti bdulhamid) e ter , 

t:o Şu haı-. 
"\Jyı· "'ikar 
>~ 1Yeyi- k~ en açık bir lisan ile 
~rna ... ,1 ı· b" l 
Sizlik 111~ızda ~n ız .~r~ şn düşkün 
ltı11d Sosteri} k~çuk .. bir nezaket 
Sit ~l'l hiçbi ~emış, dairemiz hal 

edil rı ınah 
~· lllerni . zun ve mütees-

S ıteki ştı. 
lılta rn, o .. 

hırı) ~ llarnid·gun akşama doğru, 
ı ın ye · , el.on Çırağ nı Baş Müsa -

..,rl.lc an 
Çılı:ı~ a ~adın f sarayına gelmiş; 
tel'dı,_revka1· e endinin huzuruna 

1.1tt acıe h·· en ııol'I urmet eseri gö,_. 
ra: 

Diye, mırıldanmıştı. 
Efendimizin odasına girerierken 

Abdülhamit Kadınefendinin önü _' 
ne geçmemiş; kapının kenarına çe
kilerek, odaya evvela onun girme
si_ için yol vermişti. Ve odaya gir
dikten sonra da, doğruca F:fendi _ 
mizin yattığı karyolaya ilerlemis .. 
onun elini tutarak: 

- N asılsımz, birader~ 

Demişti... Efendimiz; ne hu sua
li anlıyacak, ve ne de Su1tım Ha
midi tamyacak bir halde değildi. 
Boş ve uzun bir nazarla yeni hü _ 
kumdarın yüzüne bakmakla ikti
fa etmişti. 

Hazinedarlar, Sultan Hamidin o
turması için, koltuklardan birini 
karyolanın kenarına çekmişlerdi. 
Hünkar, koltuğun kenarına ilişe _ 
rek; 

- Ne istersiniz? .. Bir şeye ihti
yacınız var mı?. Ne emrediyorsu -
nuz? .. 

Gibi birtakım suallerle Efendi -
mizi söyletmek istemişti. Fakat o, 
bu suallerin hiçbirine cevap ver -
memişti. 

Sultan !{amit, bir çeyrek kadar 
oturduktan sonra: 

- Zavallı birader ... 
Diye, ayağa kalkmış .. Kadın E

fendiye: 
- Her ne ki. arzu ederseniz. der 

hal haber gönderiniz. Biraderimi 

hiçbir şeyden mahrum ve mahzun 
bırakmamak vazifemdir. 

Ellerin şekli, cildinin hali bir in 
sanın karakterini, yaşayış tarzını, 
kibarlığını yahut bayalığını anla
mak için ötedenberi en iyi alamet 
Jcrden biri sayılır. 

Dahili guddelerin halini anla • 
mak için de ellerin ehemmiyeti 
vardır. İnce, uzunca ve insana ki· 
barlık veren eller tiroit guddesi
nin fazla işlemesinden ileri gelir. 
Küçük eller de aksinden· 

Bazı ellere dikkat ederseniz ta • 
mam olmamış gibi gelir, parmak • 
lar kısa ve uçları dört köşe. Kimisi 
de, aksine, kürek gibi olur. İki tür 
lüsü de ipofiz guddesinin bozuklu-
ğunu; kısalık o guddenin eksikliğini, 
kürek gibi olmak ta guddenin faz 
la işlediğini gösterir. 

Pek nadir olarak, mini mini, ço· 
cukluktaki gibi kalan eller de görii 
lür. Bu da çocuklukta işliyen timus 

guddesinin fazla iş görmüş olduğu 
nu anlatır. 

Kadın eli, eTkeğinki gihi adaleli 
kalın, yahut erkek eli kadın eli gi· 
bi küçük ve yumuşak olursa nere· 
den geldiğini tahmin edersiniz: K11 
dınhk veya erkeklik guddesinin i
yi işlemediğinden. Hekimlerden 
bazılannın fikrine göre böyle el 
kadınlıkla erkeklik arasında bu • 
lunan ve gittikçe daha sık sık işi
tilen kimselerde olur. 

Bazılarının eli morarır, derisl 
soğuk olul', kunı olur, soijuk so
ğuk terler ve kışın pek çobuk çat· 
lar. Ellerin bu hali birkaç s:udde-

nin birden, tiroit ile ipofiz, höb • 
rek üstündeki guddenin, hem de ka 
dınhk veya erkeklik guddesinin 
iyi işlemediklerini gösterir. 

Buna karşılık, bazılarının elleri 
de sıcak, pembe yahut kırmızı 

renkli, nemli, müstesna olarak ku· 
ru olur. Bu güzel eli tiroit J;!udde • 
sinin fazla işlediğine alamettir. 

Böbrek üstündeki gudde fazla iş 
lerse el renksiz. kansız yahut siya
hımtl'ak olur. Parmakların üzerin
de düğümler bulunması böbrek 
iistündeki guddenin, doğu~tanbe • 
ri, eksik işlediğini anlatır. 

Çabuk bükülen, tiirlü tiirli1 hare 
ketlere pek elverişli olan, hem de 
bükiildükleri vakit çıt çıt ed~n par· 
maklar ipofiz guddesinin eksik iş· 
}emesinden gelir. 

Tırnakların iizeri çizgili olur, tır 
naklnr ~abuk kırılır yahut yamrı 
yumru olursa tiroit iyi işlemiyor 
demektir ... 

Gördüğiiniiz kimsenin elini sık· 
tıktan sonra ayaklarına da dikkat 
ederseniz: salaburya gibi kocaman 

papuçların içinde pek büyük ayaklar 
ipofiz guddesinin fazla işJediğine 

küçük, mini mini ayaklar da yine 
o guddenin lüzumundan az işledi
ğine alamettir. 

A:rakları çıplak görmek. plajlar· 
da bile, pek nadir olursa da şayet 
görürseniz ayağın baş parmağına 
dikkat ediniz: Öteki parmaklardan 
iyice ayrdmış, tokmak gibi ohırsR 
tiroit guddesinin iyi işlemediğini 
bildirir. 

karak bu başı boş vaziyete "dur!,. 
dedi·. 

İhraç edilecek mallarımızın ge
lişi güzel alınıp satılmasmın sis
temli usullere göre idaresi ıçin ted 
birler alındı. İhracat tacirleri ve
sikaya tabi tutuldu. Geniş teşki

lat kuruldu. Köhne zihniyetlerin 
dış piyasalarda tevlit et.tiğı iti
matsızlıkların önüne geçilmek i
çin ihracatın ciddi suretle kontro
lu kararlaştırıldı Çok geniş düşün
celi esaslar hazırlandı. 

s enelerdenberi tecrübelere 
dayanan, bilgilerine güve

nen ihracatçılarımız İktısat Ve
kaletinin alacağı tedbirlerden bi
raz ürkmüşlerdir. Menafi haki-
miyeti onlarda biribirlerine karşı 
da b ir fikir mücadelesi hissini uyan-
dırmıştır. Devletin ön proje ola
rak hazırladığı esaslar üzerinde gö 
rüşülürken bazı ihracatcılarm fi
kir hakimiyetine özendiğine şahit 
olduk. Bunlar yanlış düşünceler -
dir. Büyük bir itimatla öıılerine 

konulan ön projeler üzerirıdc hel" 
şeyden evvel memleket menfaati 
düşünülmek lazım gelir .. Bu proje
ler gerçi bir takım yeni prensip
lere dayanıyor. Fakat bütün bu 

Buğdayın içinde bulunan deli

ceyi temizlemek için buğday tar

lasına girip delice başaklarını sö

küp atmak kabil değildir. Fakat 

çok yağlı olan Bolu, Gerede, Çer

keş gibi mıntakaların tiftiklerini 

derede, çayda yıkayıp yıkanmış 

yapaklar gibi piyasaya göndermek 

mümkündür. Kastamonu tiftikle
rinin kilosu yüz kuruştan fazladır. 

Halbuki bir keçiden alınan miktar 

vasati bir kilodur. Buna mukabil 

diğer mıntakaların keçlierinden va. 

sati üç kilo yağlı tiftik alınmakta

dır. Bunun kilosu 80 - 85 kuruş

tur. Müstahsilin eline geçen para, 

Kastamonuda bir lira iken, Gere

de de iki buçuk liradan fazladır. 

Bunu gören geçiciler, iyi cins tif

tik yetiştirmekten uzak kalırlar .. 

Burada Ziraat Vekaletine düsen 

vazifeler vardır. Esasen ihraca.tın 
kontr~lü tam randımanlı bir iş o

labilmek için, ziraatin de ayni prog 
ramlı, prensipli şekillerle müvazi 
olarak yürümesi inkişafı lazımdır. 
Toprak mahsullerinin hepsi ihra
cat kanalına gelinciye kadar piya
salık vaziyetlerini kazanmıs bu
lunmalıdırlar. Biz, İktısat vdkale
tinden derilerin, barsakların, pa
mukların, keçi kıllarının ve diğer 
ihraca yarıyacak mahsullerin de 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 6 da] 
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(BAŞMAKALEDEN MABA:T) 

Yeni Bir 
ileri 
Adımı 

(Ba.,ı 1 incide) 

TAN 

ilk Kimya Fabrikamız 
BizeNe TeminEdecek? 

(Başı 1 incide) muhacir gibi eski bir çadır altında 
sımaa, etran tel örgü ile çevrilmiş o- oturan demokrat vekilimiz şimdi 

lan küçük blr saha, büyük bir laht becerikli bir amele gibi kazma sal
çukuru gibi kazılmıştı. Bu çukurun lıyordu. Ben, bu iki tabloda, tayin 
bir kenarında, koyu kahve renkli bü edilen bütün hedeflere daima tam 
yükçe ve müstatil 'biçimli kapalı bir vaktinde varışımızın en kuvvetli a
kutu göze çarpıyordu. Çukurun di - millerden birini sezdim. 
ğer başında, yanık yüzlü dört amele, Şakir Kesebir, az evvel itina ile 
çimento ıslatıyorlardı. kapatılan kavanozu, altın renkli kaz 

bilenlerin, anlıyanların diilnden bu
na dair etraflı malOmat geçi:ilmi§
tir. Esas şuraya vanyor ki Türk hal
kının yaşayış şartlarını kimya yo
luyla da genişletmek ve iyileştirmek 
için dün mühim bir adım atılmıştır. 

Kimya sanayiimizin inkişa
fından dolayı ferah duyuyo
ruz. Bunun bir sebebi, bu sa
nayiin doğrudan doğruya ha
sıl edeceği iyi neticelere ait
tir. Fakat her yeni sanayileş· 
me adımından kendi sahaları 
haricinde de mühim faydalar 
bekliyoruz. Çünkü her mo· 
dern kuruluş, memleketteki 
inkılap Yarhğının yeni bir 
desteğidir; muhitte modern 
ruha üstünlük temin eden ye
ni bir canlı amildir. 

Tel 6rgünün dışarısına, camii yı- mayla açtığı bir çukura yerleştirdi. 
kılınş bir minbere benziyen bir kür- Ve bu tarihi hatırayı, gümüş renkli 
sü kurulmuştu! bir kürekle aldığı çimentoların altı

Meydanm bu zavallı manzarası, na gömdü: Temel atılmıştı! 
, İktısat Vekili dün İznıitte nutuk söylerken 

birkaç sene sonra işlemiye başlıya- O anda, fotoğrafçılar, sinemacılar 
cak olan fabrikanın azametini haya- bu kıymetli tabloyu ebedi bir vesika 
Umde büsbütün büyütüyordu. haline sokmak gayretile, biribirleri

Eski çadırın altında, tren yorgun- ni adeta paspas gibi çiğniyorlardı. 
luğunu gideren Şakir Kesebir, etra- Iki büyük bayramı ayni günde id-
fındakilere: rak eden Izmitlilerin; Atatürke son-

ilk Kimya Fabrikamızın 
Temeli Dün Atıldı 

Modern ruh böylece yeni yeni 
köklere sahip olunca dünden 

kalan kötü itiyatlar, usuller ve zihni
yetler gözümüze gittikçe aykın gö
rünecektir. İnkılapçılık ve halkçılık 
hakiki manasına bir kat yaklaşacak
tır. Sevgi ve emniyet yolunu ihmal 
ederek, sırf halkın gözünü yıldıra

rak otorite kurmak, müsbet müna-

kaşalan susturmak, siyasi nüfuz sa
yesinde gizli imtiyaz ve inhisarlar 
aramak gibi meyiller; köklerini 
kaybetmiş bir fidan gibi birer birer 
kuruyacaktır. Şahsi ihtiraslann ni
kaplan düşeOllllk dinamik, atılgan A
miller; durg-.ı gerilik amillerini 
söndüre<:cktir. Gidişimizin hm bu 
suretle gittikçe artacaktır. 

- Belki hatırlarsınız ... diyor.. U- suz ömür diliyen yürekten feryatla- (Barı 1 incide) 
mumi harpte, Almanlar, zehirli gaz rı, koca meydana sığmıyor, körfez Talihli Izmit halkının sevinç teşek
yerine klor kullanmışlardı. Alman- sularına kadar yayılıyordu! kürlerinin Atatürke, ve Başvekile 

lann açtıklan 2000 şişe klor, hava- Temel çukurunu, ve fabrika teme- iblağ olunmasını, Şakir Kesebirdcn 
nm da yardımı ile düşman siperleri line atılan çimentoyu huırlıyan a- diledi ve kürsüyü, Şakir Kesebire 
üzerine korkunç bir zehir bulutu gi- mele Ibrahim, bir çocuk gibi ağlı - bıraktı. 
bi inmiş, ve 15000 insan ciğeri sön- yordu. Iktısat Bakanı da, kurulacak fab-

.. ı rikanın memleket müdafaasında gö-d ürmüştu ... Merasimde bulunanlar, endüstri-
Dinleyicilerden birisi ciddi bir en- zaferimizin bu meçhul kahramanını receği yüksek vazifeleri tebarüz et-

dişe ile soruyor: kazdığı çukurun içinde yalnız bıra _ tirdi. Temel atma vazifesini, rahat-
- Şu halde, fabrika civarında teh karak uzaklaşırlarken ona sokuldum. sızlığmdan dolayı Izmite ~elemiyen 

like olacak demektir? Gözünü yaşartan heyecanın mahiye- Başvekilimiz namına başaracağını 
Şakir Kesebir: tini kendi dilinden dinlemek iste - söyledi. Izmitlilerin minnet, sevgi, 
- Tabii, diyor, bu zehirin kimse- dlın. ve saygılarını Atatürke arzeyliyece-

ye Zarar Vermemesi için icap eden bü t t 11 • ğini vaadetti ve: 
- Bu, dedi, zmitte, eme nı 1 d b l 

tu··n tedbirler alınacaktır. "- Dün, dedi, huzur arın a u un 
kazdığım üçüncü fabrika! Bu (ah- k ı· uh b-

Nı.tekim, "kir"" kaymagvı", Klor'- duğum Atatür te, se am ve m a 
-:r rikalar tamamlandıkça, kendi e- i k er· · b 

Un panzehiri sayılır. Şu halde, bu, a- betlerini size get rme şer ını a -
limle kendime saray yapmış gibi · ı 

zılı katil, aman vermez bir jandar- na tevdi etmiştı. 
manın daimi nezraeti altında bulu- keyifleniyorum! Iktısat Bakanının bu sonuncu cüm 
nacak demektir. Kağıtçılığı, suni ipekçilği, sabun- lesi, diğer sözlerinden çok daha uzun 

İktısat Bakanının bu izahatı. ev- culuğu, yüksek bir tekemmü1e, inki- bir alkışla karşılandı. Ve lstiklfıl 
hamlı muhatabının yersiz endişeleri- şafa kavuşturacak olan bu yeni fab- Marşının çalınışından sonra Şakir 
ni susturdu! rikanın temelinden ayrılırken, ken- Kcsebir, fabrikanın temelini attı. 

"Birinci beş senelik program da- di kulübesinin temelini kazmış gibi Bu merasimi müteakip, davetli-
hilinde, Sümerbank tarafından ku- sevinen işçinin soyadım öğrenmek ler, lzmit kağıt fabrikası önünde de
rulan ilk klor fabrikasının temeli istedim. Amelenin terli yüzünde, en mirli bu1unan Erkin gemisinde, Sü
bugün, burada atıldı. 10 temmuz, düstrimizin atisi kadar aydınlık bir mer Bank tarafından verilen öğle ye 

gülüş belirdi ve: meğine götürüldüler. Erkin süvarisi 

Dün İzmitte yeni bir kimya fab- ~~3:;~ uzatılan ferman biçimli ka- _ Temelatan! dedi. yarbay Haşmet, ikinci kaptan binba-
rikasının temel atma törenin- şı Burhanettin, birlik kurmay baş -

ğıtta yazılı bulunan bu satırların al- Y d k• 
1
• K kanı binbaşı Kemal, ve kağıt fabri-d~ b~lunurken, bütün bunlan dü- tına, ilk imzayı Şakir Kesebir attı. 13 aşın G 1 lr iZi kası erkanından Bay Sadi misafirle-

şundum. Orada bulunan kumandanlar, ami- ri sonsuz bir nezaket c ağırlamışlar-
':EskirlPn bu memleket her-ivili~i ra\\_,.-1Jayt_.\~ ~~-'lı....ın.~~!9r1w::r1M"tart::llr'"l'lmı:lll--la1 o• aı . Erkin gemTsTntre, lfa:~nsanın 

şahıslartlaıl beklerdL "Filan işteki altına imza..,atmak şerefini ,kaçırıl- idaresindeki bahriye battdosu çok mu 
filan acSam bir değişse, iş düzele<:elc. maz bir fırsat saydılar. (Btıf' 1 incide) vaffak parçalar çalmış ve hazır bu -
Ondan fe~ tasavvur edilemez.,, Ve koca pir niyet kağidı şeklinde komşulardan vaka hakkında şı.ı ma- lunanlar Bay ihsanı ve çalanları tcb 
gibi düşüncelerin, umumi hayatta bükülen bu kıymetli vesika, cam bir lıimatı aldım: r ik etmişlerdir. 
çok yeri vardı. kavanoz içipe yerleştirildi. Kavano- ı b-

çapada Ördekkasap mahallesinde Bundan sonra lzmitte yapı an u-Türk rejiminin, asıl kudreti, şahıs- zun itina ile kapatılan kapag~ı, bal- d h b l ı 
3 numaralı evde bekçi Şuayiple ka- yük deniz yarışın a azı_: u unu -Iarın fevkinde ölçülere doğru git- mumile dikkatle yapıştırıldı! rısı oturmaktadır. Bunların Hayriye muş gece de Yavuzda geç vakte ka-

mek, bu ölçülere uymıyan her geri- Ben, bu kavanozun akıbetini me- isminde 
13 

yaşlarında bir üvey kız dar eğlenilmiş. dansedllmfştir. 
liği, her yolsuzluğu gitgide kovmak, rak ederken, Kocaeli Valisi Hamit 

1 
d B k ğ d" k" y Davetliler saat 23 te hareket eden 

i · · d t akt B A d b · arı var ır. u ızca ız ye ı se ız a • .. .. . çımız en a m ır. u m na a ır Oskayın sesi duyuldu. Hamit Oskay: 
1 

H" .. . . d k k 
1 

d hususı trenle donmuşlerdır. 
evve usnu ısmın e ır yaş ann !i 

istikrara ve ahenge yaklaşmanın en "- Bugün, dedi, Atatürk Türki- bir adamla nişanlandırılmış, ve 
0 

ta- f ktuat Vekilinin nutkunun 
kestirme, en sağlam yolu da dün te- yesinin şıan, ne yapaGağını bilmesi, 

rihten itibaren bunlar beralfer yaşa- tam metni meli kurulan müessese gibi, modern ve yapmıya karar verdiği işi başar-
bir ruh ve muhit kuran, geriyi ve masıdır. İzmit, bu eserle, progra- mıya başlamışlardır. İzmit, ıo (A.A) - Anadolu Ajansı 
fenayı kendi kendine sönmiye bir ma dahil fabrikalann dördünü sine- Fakat Hayriye, kendisine zorla ka- nın hususi muhabiri bildiriyor: 

ha bağlıyız ve ıulh içinde kal
mak istiyoruz. Ancak yine bu 
gaye ile harp için hazırlanmı

ya dahi mecburuz. Bu fabrika 

bize vatanımızı herhangi bir 

zaman gayriinsani tecavüzler

den korumak ve me9ru ve za

ruri mukabelelerde bulunmak 

için muhtaç olacağımız imkan 
ve vasıtaları temin etmit ola

uktır. 
Bu fabrikanın tesisi için iki mil -

yon lira sarfcdilecck ve senede tak
riben dört bin ton tuz, iki bin ton ki 
reç taşı ve on bin ton kömür istih
lak ve yedi sekiz yüz bin lira kıy
metinde klor, hamızı kolrma, sutkos 
tik ve kireç kaymağı istihsal oluna
c~tır. 

"Sayın Başvekilim hayli zaman ev 
vel bugünkü merasime bizzat riya -
set etmek vadinde bulunmuşlardı. 

Bu vaitler kimya sanayiinin birinci 
si olan klor fabrikasına atfettikleri 
ehemmiyeti ifade eder. Rahatsızlık
ları maatteessüf vaitlerini yerine ge
tirmeğc mani oldu. Kendi namları
na bu vazifenin ifasına beni memur 
ettiler .. , 

Dün, Yüksek Huzurlarına 
kabul edilmek ferefine nail ol
duğum sırada Hüyük Keııı-

cümhur, Ulu Şefimiz Atatürk 

kıymetli davetlilere selam ve 

muhabbetlerinin iblağını emir 

buyurdular. Her i•imizde il
ham ve kuvvet kaynağımız o

lan Atamızın emirlerini ifa ile 
bahtiyarım. 

"B. Valinin Izmit halkı namına i
fade ettikleri hissiyata teşekkür ede 
rim. Böyle yeni bir fabrikaya maz -
hariyetlerinden dolayı kendilerini 
tebrik ederim. Bu müstesna talihle 
artacak olan iktısadi hareketin ve 

husule gelecek menfaatlerin sayın Iz 
mit halkının bir kat daha refahına 

kat daha mahkô.m eden müessesele- sinde toplamış bulunuyor. İzmitin bul ettirilen bu hayattan hiç mem- Bugün şehrimizde klor ve sutkos
rin ve sahaların memlekette çoğal- kavuştuğu büyük mazhariyetten do- nun değildir ve fırsat buldukça anne- tik fabrikasının temelini atan İktısat 
masıdır. layı Büyük Şefin direktülerini en sinin evine kaçmaktadır. Son defa da Vekili Şakir Kesebir bu münasebet- hadim olması en samimi temennim-

Bu bakımdan dünkü günümüzü, kısa yoldan başarmayı vazife bilen bir ay kadar evvel kaçmış, bir dah!l le aşağıdaki nutku söylemiştir: dir. 
çok şükür sık sık örneklerini gördü- bütün hükıimet erkanına, bütün İz- da Hüsnünün yanına gitmemiye ka- "- Bugün temelini atmak üzere "Sanayi programımızın tatbikini 
ğümüz ferahlı ve verimli günleri- mitliler namına teşekkür etmeyi, şe- rar vermiştir. olduğumuz bu fabrika büyük kimya tevdi ettiğim Sümer Bank bu fabri-
mizden biri diye tasnif edebiliriz. refli bir vazife bilirim! Tarihin bazı Hüsnü, mütemadiyen habercile:- endüstrisine girmek için başlangıç ka ile bir vazife daha ifa etmektedir. 

Ahmet Emin y ALMAN devirlerinde İzmit şehri, hükumet göndererek kızı. istetmiş, fakat kız olmak gibi hususi bir ehemmiyeti ha Bundan evvelki teşebbüslerede oldu 

......................... ~ 
i lsvi~re Gazetecileri f 

merkezi vazifesini de başarmıştır. gitmemiştir. Hüsnü bunun üzerine kı izdir. Bunu takip edecek diğer fahri 
ğu gibi bu teşebbüsü de muvaffakı-0 devirde, bu şehre, eşsiz saraylar, zı zorla kaçırmıya karar vermiştir. kalarla kimya endüstirisi memleke-

muazzam abideler kurulmuştur. Ye- Ve dün akşam saat dokuza doğru timizde inkişaf yoluna girmiş ve beş yetlc başaracağından şüphem yok -
rin altından mütemadiyen çıkan şa- yanında dört arkadaşı da olduğu hal senelik sanayi programımızın ta- tur. Bu fabrika da Atatürk devrinin 
bitler, buralarda vaktile zengin bir de sarhoş bir halde nişanlısının evi- mamlanmasına doğru yeni faaliyet 
mamure bulunduğunu isbat edip ne gitmiştir. Bunlar bir taksi otomo- merhaleleri kazandırılmış olacaktır. 
durmaktadır. bili ile sokağa gelmişler. içlerinden Kimya endüstirisinin birinci sanayi 

ve Büyiik Atatürkün eseri olacaktır. 

Böyle bir eserin kurulmasında hazır 
bulunmak hepimiz için bir sevinç ve 
iftihar vesilesidir. Bu hisle fabrika -
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iktisadi 
Bahisler 

(Başı 9 

standardize edilerek ihracı 
bir alınmasını bekliyoruz· 
retle hayvancılığın ıslahı 
ha geniş adımların atılına' 
elde edllmiş olur. 

Her ihraç malında kon 
carlarımızı alışmamış 

yeni vaziyetlerle karşıla 

tadır. Ticaret hayatında 
temler kurulmaktadır. F 
sistemlere de alışılacağını 
bir hava içinde Ticaret 
yapılan son görüşmelerdeıı 
yoruz. 

Devlet, iktısadi inkıla 
hatlarını tcsbit etmiştir. 
nan projelerin hepsi, fll 

memleketi de bu inkılabll 
mak için düşünülmüş tafll 

lerdir. Hepimize düşen '18 

tedbirlerin tatbikini kola~ 

cak mütaleaları, bildikle 
çıkça söylemekten ibarettlt 

Matbuat işçile 

Eğlencesi 
Türk mntbuntına bütün ömOrl 

fcderek bugün çalışnmıyncnk bit 
ihtiynr, hasta ve malül imlan ırt 
mektan işçilere yerinde bir ynrd 
lunmnk üzere Matbnn İşçileri aı 
fından 6 Ağustos 1938 Cumartesi• 
rayburnu parkı nlnfranga ksıfll 

zengin bir programla bir müsarıl 
denpartl tertip edilmiştir. 

Sabaha kadar devam edece• 
gardenparUde şehrimizde bulu 
eğlence teşkillıh vıt7J!e ıılacnkltı 

Mükemmel bir caz vo salon 
memleketin en gUzide samıtkfırlil 

'1 
raklle alaturka saz hcyeU ve • 
ve yob:mcı artistlerin iştirak t 

gayet zengin varyete numarnls 
mim elbiselerle ve milli sazııır1' 
oyunları Anadolu oyunları ve 1f'I' 
tıvaline iştirak eden milli san:ıtlC 
bulunacaklardır. 

Bu gardenparUde biltün bu tJ' 
den başka ayrıca dans müsabale8~ 
lu ve külahlı danslar yapılıt~ 
fişekleri ve ziya oyunları tertit> 
fevkalade bir eğlence program\ 1' 
leccktlr. 

Bu kadar fedakarlığa ve bu 
eğlenceli müşamercyc herkesin 
bilmesi itin biletler cok ucuz oıııı 
mıştır. Elbise serbesttir. Büfe de 11 
ne son derece ucuz olarak tenılfl 
tir ve mec-burf değildir. Hem çol: 
ve hayırlı bir yardımda buıuorı'ltl! 
de emsalsiz bir gece geçirmek l~ 
yın İstanbul halkının bu fırs:ıtJ 
malarını tavsiye ederiz. 

Biletler Anknrn caddesi CnJ:ıılf!'I 
kuşunda Birlik merkezinde sııtı 1 

Dr. HAFIZ CEM_ 
Dahiliye Mütehassı 

's• Pazardan maada saat (l ' 

18) e kadar. Sah. Cumart~ 
dan 12) ye kadar fıkaraya 111 

Fakat o saraylardan, o abideler- biri kı~ın oturduğu evin kapısını ça programımızda başlıca iki esas üze
den hiç birisi, bu topraklara, Ata- larak: rinde yer aldığını biliyoruz. Birisi 
türk devrinde kurulan bu fabrika- _ Ben pollsim. Hayriyeyi merke- klor diğeri hamızı kibrit fabrikaları nın temelini atıyor ve muvaffakıyet Oivanyolu No. 104 

dır. Burada klor fabrikası kurulu- ler temenni ediyorum.,, Telefon: 210 ''. 

1 
Beynelmilel Matbuat l 
Birliğinden Çekildiler 
Bern, 10 <A:.A.) -. Şamperi'de 

heyeti umumıye halınde topl!- • 
f nan İsviçre matbuat cemiyeti a· f 
f zaları şimdiki beynelmilel eaze- •ı 
f tecilik federasyonundan çekilmi· 
f ye karar vermişlerdir. Bu kara-
f rın verilmesine sebep olanlar fe-

Jar kadar yakışmamış, refah ve §e- ze götüreceğim, demiştir. Kızın an-

ref getirmemiştir!,, k k 1 yor. Hamızı kibrit fabrikasının da -----------------------------nesi ve üvey babası da artı ız a-
Hamit Oskaydan sonra, İktısat Ba- Zonguldak havzasında tesisi karar-f derasyonun yüksek prensipi o- • 

•ı lan matbuat hürriyetinin fede- ı 
rasyonda aza bulunan devletle--

• rin büyiik bir kısmında mevcut 

1 
olmadığını ileri sürmiişlerdir. : 
Heyeti umumiye, merkez komi- i 

• tesini münasip bir zamanda ec- + i nebi matbuat teşekküllcrile te- i 

1 
masa geçerek müzakere yolu ile + 
bir beynelmilel gazeteciler an- J 
la ması viicude getirmiye memur ı i etmiştir. Bu takdirde gazeteciler 1 

• arasındaki münasebetler mesle-i ki meselelere inhisar edecektir. • 

--·~ .... ··············--~ 
YENi NEŞRiYAT: 

COCOX - Çocuk Esirgeme Kurumu Ge 
nel m~kezi tarafından cıkarılan bu :faydalı 

mecmuanın 94 üncü sayısı intişar etmiitir. 

ULKO - Halkcvlerinin bu ltıymeill ıtrr 
gislnln 65 inci sayısı da öılil ve dolgun 

JllÜnderecatla cıkmıştır. 

rını zorla Hüsnünün yanına gönder- k' · · l · 1 kanımızı dinledik. Şakir Kesebirin laşmış ve ma ıne sıpanş erı yapı -
meğe taraftar bulunmamaktadırlar. t şu kelimeleri, hafızama, birer per- mış r . 

çin gibi mıhlandı: Bu esnada bekçi Şuayip gelmiş, ve kı "Kimya endüstrisinin ehemmiyeti 
"- Biz, bütiin islerimizde sulhü zını sivil bir polis memurunun mer- hakkında söz söylemiye bilmem lii

korumak gayesindeyiz. }'akat bazı keze götüreceğini haber alınca bu zum var mı? Kimya sanayii ve kim
nıi.işkül zamanlarda ve bilhass:ı polise (!) vesikasını sormuştur. Fa- yevi maddeler istihsali alellımum 
gayri insani tecavüzlere maruz kal kat o: sanayileşme hareketimize ruh ve 
dığımız sıralarda. korunmak mcc- _Vesikam evde, demiştir. Bu es- canlılık verecek kıymetlerdir. Bura· 
buriyetindeyiz. Haksız, şuursuz ta da kurulmakta olan klor fabrikası 

ruıda üç dört adamla bir taksi oto- l~t ilk ! arruzlara mukabele etmek :ıarure- istihsa a ı başta zmit kağıt sana-
mobili ve içinde de Hüsnü gözükün- yiimizin ve 8emlikteki suni ipek fıtb tinde kalabileceğimizi unutmıya

rak hazırlanıyoruz. Şimdi temeli
ni atacağımız fabrika, bize, o mec
buriyeti duyacağımız zaman muh
taç olacağımız vasıtaları da temin 
edecektir!,, 

* istiklal Marşını, bu müjdenin ver 
diği huzur, ve gurur içinde dinle -
dik. Ondan sonra da, Iktısat Veki
lini, elinde kazma kürekle, temel çu 
kurunun içinde gördüm. Az evvel bir 

ce kapıya çıkan zavallı kızcağız kor rikalarımız olmak üzere sabun sana
kudan düşüp bayılmı§tır. Hüsnü ve yiinin klor ve sutkostik ihtiyaçlarını 
arkadaşları bir ara kızı o haliyle ka- karşılıyacak ve hamızı klorma ve ki
çırmağa teşebbüs etmişlerse de gü- reç kaymağı ile diğer bir çok ihtiyaç 
rültüden korkmuşlar ve kaçmağa lara da cevap verecektir. 

başlamışlardır. Bu arada bekçi Şü - "Bunlardan ayrı olarak bu 
ayip ve yetişenlerle aralarında bir fabrikanın diğer bir hususiye-

boğuşma olmuş fakat dört kişi neti- tini de tebarüz ettirmek iıte-
cede kaçmağa muvaffak olmuşlar - rim. O da memleket müdafaa- , 
d ımda ifa deceg""i hizmettir. Sul ır. 
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' T. C. ZiRAAT BANKAS' 
ERKEKLERi 
TESHiR EDEREK 

BiRiKTiRENLERE 28,800 
LiRA iKRAMiYE VERECEK 

Ziraad t Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rın c Udim, hemen yarı ölmüş gibi laar• a .en az 50 lirası bulunanJara ıenede 4 defa çekilecek idi, yüzil buru§Ukluklarla do-

a ıle atağıdaki plana göre ikramiye dajıtılacaktır: lu, cildi solmuş ve ihtiyarlamıştı, fa-
4 Adet 1,000 ' liralık 4,000 Lira kat karakterim dalma gençti, dans, 
4 eğlenceyi severdim .. 

" 500 ,, 2,000 " Fakat kimse beni dansa davet et· 
4 ,, 250 ,, 1,000 ,, miyordu. Bunun erkekleri gençliği 

40 ,, ı 00 ,, 4,000 ,, arıyorlar. Nihayet bir cild mütehas-
100 sısı ile istişare ettim. Cildimin genç 

' . 50 ,, 5,000 ,, t t t k tli bl h • ve aze u an ıyme r cev er o-
l 20 40 4 800 lan Biocel'e ihtiyacı oldu•"11nu söyle-
t 

,, ,, , ,, &"" 

60 20 3 200 dl. Fen, son zamanlarda bu Biocel 1)1 " ,, , ,, i . h l 11 h" kKA T cevher nı, genç ayvan arın c t u-
d : Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 lira· ceyrelerinden istihsale muvaffak 
.~ &faiı düfmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde o/o 20 fazla· olmuştur. Bu cevherde bizzat si-

11 e Verilecektir. zin cildinizdeki hayatı unsurlar 
~Ur'.alar ıenede 4 defa, 1 Eylul, 1 Biı·incikinun, 1 Mart ve 1 mevcuttur. Biocel şimdi; cildini-
q zin beslenmesi ve gençleşmesi 

... ~~•.zı•r•a~n~~~ri;h;le;r~i;n;d~e~ç~~~i;l~~e;k~t~ir~·~~~~~~~~~~~~ ~lnihtiyacıolanumni~etda~e· 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksilt 

sinde Tokalon kreminin terkibine 
karııtırılmı§tır. Bu kremi her ak
şam yatmazdan evvel kullanırım 
ve gayet muvaffakıyetli semere-
ler elde ettim. Diğer tarafun her sa 
bah ta beyaz renkli Tokalon .kremini 

Nasıl 

MEŞHUR 
OLDUM 

'Artıli 

DUnya benf mdf r ! .. 

Anzara Rais'in 
sayan akiki foto;rafi-
yukarıkl ~ e gayet ballt 

l \ e bak\n\Z v 
er n \ rtıar ını tatbik 
o lan tedav şa x.i 

bir kadınm edtnece" 
eden u" zell\li nazarı \t\· 

cazip il 
bar• ahn\Z.~ .. 

1111111
..._J 

1 _ ~eye konulan iş: 

ı,.§llld ~.uç~k mendires ıslah sahasında yapılacak büyük şüt, baş yatak 
2'ı§tur~ 1 §Ut ve 5 küçük köprü inşaatı, keşif bedeli 232,450 lira 61 ku-

kullandım. bu da ılyah benlerimi eritti, açık mesamelerimi sıklaştırdı 
ve esmer ve Mrt cildimi beyazlatıp yumu§llttı. 

M V H 1 M : Cild unsuru olan meı bur Tokalon kremleri her yerde sa
tılır. Muvaffakıyetli semereleri garan tllidir. Aksi takdirde para iade edilir. 

2 - tka ~•tı, \1 .nt~e 21-7-938 urfhine rastlıyan Perşembe günü saat 12 de 
kaplh ekaletı sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odaaında 
. a ....... ;:rf u~uliyle yapılacaktır. 

!i leıı,ı te\liler eksiltme prtnamesi, Mukavele projesi, Bayındırlık f.§le
bUı11c1, 6iartnarneıi, fenni tartna~e ve projeleri, 11 lira 6~ kuruı muka· 

4 _ !~l~r urnurn müdürlüğünden alabilirler. 

DİKKAT: 30 Haziran 1938 de çeldlmesl mukarrer olan piyango bazı 
teknik sebebler dolayıslle 15 Temmusa talik edilmiştir. 

Emniyet Sandığı i1a,nları 

Emniyet Sandığından : 

Sıhhatınız 

namına 

ıENO'S ''Fruıt Salt"; bG«ın 
dünyada ııhhatın en litif ve en 
müessir yardımcısıdır. Hemen 
hergün kilçllk rahatsızlıkların, 
büyüle hastalıklar tevlit ettiği 
görülmektedir. Bu küçük rahat
aıallklann menıei, inklbaı oldu· 
tu bazen farkına bile varılmaz:, 
Muntuamen alındıtı takdirde-. 
·ENO'S, tabii tedbirlerle dahili 
temizJltl temin eder ve barsak ... 
lan yaltan ve zehirliyen zehir. 
!eri tiderir. BurUnden bir şişe 
ENO'S ılınıL ENO'S un hiçbiri 
mllmuil mllatahzarla kabili kıyu. 
olmadıfını hemen anlıyacakaınız:. 
ENO'S, ıonderece tekaif edil· 
mit bir toz olub, rranUle tek· 
Undeki mllmuil mllltaluarlar-

dan daha kat'I bie 
tealr icra eder. Mu· 
k ay e ı e de n 10nra 
ENO'S almakd& ilr.rl 
edin1I. ' 

E NO. "F'rt.ıt Salt", 11Sel 
de Frult" ve "Meyva Tu .. 
au" kellnıeıerı fabrika! 
markaaı o ı a r ak ~eacı'· 

bütün 

taklltlerını 

edllmlftlr. 

•IZMIR PAMUK MENSUCATI•"\ 

4 
4 
es 
5 
8 
8 
9 

T. 'A. Ş. TARAFINDAN .ff 1 
Ötedenberi sailamlıiile tanınmış ve halkımızın raibetini 

Kasanmıı olan mamulltımu 

No. 
,. 
,, 
tt 

,, 
,, 
,, 

KABOT BEZLERiNiN 
Son tenzilatlı fiyatları qağıda göaterilmittir :' 

Tip Atlı 85 s. En 36 Metrelik .. " 
75 ,, .. " .. 

,, ne11rmenıı 90 " " " • 
" it 85 • ,, n " 
" 

Geyikli 8!5 " ,, ,, 
" ,, tt 75 " ,, 

" " 
" Tayyareli 85 " ,, ,, ,, 

717 Kr. 
655 " 
832 " 
798 " 
800 .. 
730 " 
732 " 

9 " " .. 75 tt " ,, ,, 670 " 
11 ,, ,, Köpekli 85 ,, " ,, " 722 ., 

1 - Satışımız Izmlrde fabrikada teslim ve pefindir. 2 - Yukan
daki satış fiyatlanmız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
müşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satıı fiyatlarına % 2 zam edilmek 

~akkat t sı~trneye 'girebilmek için isteklilerin 12872 lira 55 kuruşluk mu
di! naf ernınat vermesi ve 50 bin liralık nafıa su itlerini veya buna mua
tıa işle~~ ~şlerini teahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil na
tı1ış rrı~ ını başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alın
lkırıci Uteahhitlik vesikası ibraz etmesi, İsteklilerin teklif mektuplanm 
lı.ıkiinell'lııddede yazılı saatten bir saat evveline kadar sular umum müdür· 
~buı ~akbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler 
'-.,.'""11rnez. "2110,, "4069,, 

1 suretne fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4 - Is-
28 Mayıs 1938 tarihinden itibaren yeniden yapılacak emlak tanbul satı~ mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara-

ve mücevher mukabili ikrazatta yalnız yüzde sekiz buçuk mes- dadır .. 

Nafıa Vekaletinden: 
ıe ağustos 

'Ut,.. 938 cuma günü saat 11 de Ankarada Vekalet malzeme ek -
.... e korn· 
~ ısyonunda 178890 lira muhammen bedelli 90 adet basit ve 3 
~ :ınuıaaı Ingiltz makas takımı ile 4 basit makaslı bir telalcinin kapalı 

" UaulUe eksiltmesi yapılacaktır. 
Qu htısuaa 

~it ait eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 895 kuruş mukabilinde 
'At.~tda VekAlet malzeme tnildürlilğünden alınabilir. 
~a~ temi~at l 0194 lira 50 kuruştur. 
~ erın teklıf mektuplarını ta llmatnamesine göre Vekaietten alın
'-at lllalzerne müteahhitliği vesikasile birlikte 26 ağustos 938 cuma günü 

lO a kadar mezkflr komisyon re illiğine vermeleri lazımdır. 
(2312) (4292) "'-.. ___________________________________ _ 

'ltllstl•r Ahm, Satım Komisyonundan : 
llurıa~Yonuınuza bağlı yatılı lise ve öğretmen okullannın Mayıs 939 so
~tlı •dar ihtiyaçları olan ve 89829 lira bedel tahlnin olunan 78500 kilo 
!lhı k.ç, 66000 kilo beyu karaman, 25000 kilo kuzu va 28150 kilo sığır eti
l>ılac:alı Zarf uauliyle 18/7/1938 Puartesi saat 11.30 da ekailtınesi ya-

tır. 

~~nılnatı 5'741 lira 45 kuruştur. 
c\J.ı:ın ~tme İstanbul Killtilr Direktörlüğü binası içinde toplanan Lileler 

lst'k ~tım Komisyonunda yapılacaktır. 
~ e lıler 'Ik · <-i&o 8 ı teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle 
ları te~r.ılı Artırma, Ebiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacak
~eltııe k if Zarflarını yukanda sözü geçen günde belli saatten bir saat ev
~i~e~dar komisyon Başkanlığına vermeleri ve postada vaki olacak 

'l'ernı etin kabul edilmiyeceği. 
l'ltı 449 n:tlaruı Liaeler Muhasebesi veznesine yatınlacafı ve Şartnamele
~rliğind uruş bedel mukabilinde Liseler Alım. Satım Komilyonu Sekre-
............... en alınacatı ilAıı olunur. (4078) --

! A M MATBAASI 
P, ıazete, mecmua, her türlü tabı, elit •e klite itleri 

acele ve iyi olarak yapılır.ı 

Telefon numarası: 24310 

ktlk altın ve esham ve tahvilAt mukabilinde yüzde yedi faiz a- ----------------------·~ 
lınmakta olduğu sayın müşterilerimize ilan olunur. (3970) 

tar.atını ille aebatat eiir
lelerını 6ldiirt1 toıdı&r . 

P-peh keplar dcr11nunda 
'•blıt . Ve dalma kullınılmat• 

hatırdır. Aynca Mtl• ılıHcak ak• 
•ını rolrtur Hatarat içın öldürücü, 

sebıe ve nebatlar i910 Ut•roıodır. Zıturlı 
detildir. Praıik •• ıaii-rdi•. 

U.••I .... : J • . ........ l1tu11111 Qa111a. Wt r ff411a N .. • 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. 
lstanbul Şubesi DlrektlrHliünden: 
Gitelerimizin kapalı bulunclutu aaatlercle, Banliamızla olan 

muamelelerini teehll için, Nakid, Eaham ve kıym&tli evrak 

vaz'ma tahsis ettifimiz ( G E C E K A S A S 1 ) nı 
ıayın mü9terilerimizin emrine amade bulundurduğumuzu bil
dirir, terait ve sureti istimali öğrenilmek üzere Gitelerimize 
müracaat olunmasını rica ederiz. .. .................................... .. 

HAZI MSI ZLIK 
Baya.tin zevktndtı11 11188 aı mahnmı eder. 

Pertev Karbonat Komprimeleri 
Çok temiz bl - Ka.rlJonattaa "ve t.oı karbonat alm&kt&kl mOtkUllt g6z 

önüade hltalarM yapalmlftır. 

- ----- ----- - --- ---------- ·------- Der eas&aede utılır. ••••••••I 
Devlet Oemiryolları ve Limanları isletme U. idm esı ıl~nları 
Muhammen bedeli ve muvakkat tenıinal ile isimleri apğıda yazılı 5 liste 

muhteviyatı muhtelif malzeme 22-7·1938 Cuma g\!nü saat 11 de kapalı 
ıarf usulü ile Ankarada fdare binumda satın alınacaktır. 

Bu 1fe firmek isteyenlerin hlzalannda yazılı muvakkat teminat ile ka: 
nunun tayin ettiği veeikalan, Nafia müteahhitlik veeikası ve tekliflerinı 
ayni gün ıaat 10 na kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarıda Malzeme Dairesinden, Haydarpa
pda Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4235) 

Muhammen Muvl)kkat 
Liste ismi bedel teminat 

No. Lira Lira 

1 Muhtelif karfiçe çivileri 8845.50 663.43 
2 Dl:Sşemecl, camcı ve modelci 882.50 64.69 

çivileri 
3 Demlr perçinler 4861.50 364.62 
4 Hırdavat 12530.00 939.75 
5 Mualuldar 2812.2!5 210.92 

TUrli Hava Kurumu Sallnalma Komisyonundan : 
26 cı tertip piyango biletleri için 140.000 türkçe 10.000 Fransızca el pla 

nile lQ.000 resimli afiş bastırılacaktır. Temmuzun 11 ci Pazartesi günü 
açık eksiltme ile münakasa yapılacağından istekli olanlann şartnamesini 
görmek üzere Piyango Direktörlüğü Muhasebesine müracaattan. "4096,. 

M. M. Yek81etlnden: 
1485 sayılı kanuna gore savaş sakatlariyle şehit öksüzlerine ait 1938 yı

lı ikramiyelerinin tevziine l:aşlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasınca 
ikramiye tev:r.E komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Bu yıl savaş ıa 
katlariyle şe!ıit öksüzlerine ısabet eden para mikdarı aşağıda gösterilmit
tir: (417!>) 
Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subay 
Lira K. 

204 50 
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 şeh id in öksüzlerine 

,.•••••••• Geceli - Gündüzlü 

OSKODAR AMERiKAN KIZ LiSESi 
Mektep Eylül'ün 20 NCI SALI sünü açılacaktır. 
Kayıt için PAZARTESi ve PERŞEMBE günleri 
saat 9 - 12 ye kadar müracaatlar kabul edilir. 

... _____ Adreı: Bailarbatı - Telefon: 60474 



Avrupada ltlrlnclllğl 
d iplomalarla musad· 

dak alemıümul 
marka 

MEYVA ÖZÜ 
lıtahsızllk • Hazımsmlık • Şitkin
lik • Ektilik • Bulantı -·Gaz - Sancı -
Mide Bozukluğu - Dil Pasllğı - Bar
sak Ataleti • inkıbaz - Sarıhk -
Safra - Karaciğer - Sıkıntı - Sinir • 
Horlamak 
ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklanna mutlaka 
HASAN MEYV A ÖZÜ istimal ediniz. Mide için 
her yemekten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yarım bardak 
su içinde ve barsak hastalıklannda her sabah veya 
gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı yanm bar
dak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEY
V A ÖZÜ meyvalardan ve meyvalann özlerinden ya
oılmıı bir harikai sanattır.Avrupa ve bilhassa lnıiliz 
meYVa tozlanndan daha yüksek oldulu katiyetle sa
bittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş 
misli daha ucuzdur. HASAN MEYV A ÖZÜ yal
m.z bir türlü olup §ekersizdir. Ve çok köpürür. 

25 • 4o • 60 • 1 oo kuruıtur. 

HASAN GAZOZ OZU 
Umon • Portallal • Çileli • Mandalina • Ağa, Çllej 1 • Ananas • 

Frenk OzUmü • Slnalko • Şeftali • Muz • Kayısı • Armud 
~erinde olup fekerlidir. Ve meyv alarm özlerinden yapılmıştır. HASAN MEYV A OZU'nün bütün evsafına 
malik olmakla beraber mide ve bar sak rahatsızlıldanna çok iyi gelir. Şampanya ve en nefis gazozlar gi 
bi lezzetli olup evlerde ve Avrupada kazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebile kullanılır. lngi 
liz ve Italyan ,erbetlerine tamamlle benR!r ve onlardan daha yüksek evsafa maliktir. 

Yazın sıeek günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan serbetler yerine 
mutlaka HASAN GAZOZ OZU içiniz. ' 

Şişesi kavanoz halinde 25 • 4Q • 60 • 100 kuruştur. 

SiRKETi HA YRiYEDEN: 
Temmnun 12 ncl Sah günü akıamı 

BOGAZDA iLK MEHTAP ALEMi 
En Yüksek 

s 
8eıtelit9r 111e1liur SELAHADDiN PINAR'ın iıtirakiyle 

Saz Hey' eti Olarak: 
Kemani SADi ve NECATI, Udi CEVDET, 

Klarnet ŞEREF, Piyanist FEVZi. 

Okuyucular: 
NURi HALiı:, HAFIZ YAŞAR, SUAT, 

Bayan RADiFE, SUZAN, Küçük SAFiYE. 
Saz heyetini hamil bulunan (71) No. lu vapurumuz Köprüden saat 
2115 de hareketle Yeniköye kadar Rumeli yakasını takiben Beykoza 

gidecek ve orada 23,45 şe kadar 

Mehtap Alemini Yaşatacaktır. 
Boğazda oturanlardan bu tenezzühe iştirak edecekler için RUMELİ 
ve ANADOLU iskelelerine uğrayarak köprüye gelecek olan 74 ve 66 
No. lu vapurlarımız da Köprliden 21 ,20 ve 21,25 de hareketle 71 No 
lu vapurumuzun İskele ve sancağında olarak Beykoza gideceklerdir 
Kafile Beykozdan Büyükdereye gelecek ve piyasa önünde halkımn:a 
en müsait bir noktada duracak ve saz heyetleri saat 1,30 za kadar Meh 
tabın en büyük sefasını ihya edecektir. Avdette 66 ve 74 No. lu va
purlarda bulunan yolcularımızdan doğru Köprüye gitmek isteyenler 
için Büyükderede ayrı bir vapur temin '\!dilmiştir. 

71 No. da 100 kurut, 74 ve 66 da 50 kunıttur. f IATLAR • Paso ve Kart abonemanlar muteber değildir. 
• Fazla taf silit el ilinlanndadır. , 

BALSAMİN KREMLERİ 
Gece - gündüz - yağlı • yağsız 

ve acı bade m 

BALSAMIN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliii taadik eClilmi' ııhhl güzellik kremle

ridir. Gece için yajlı - gündüz için yağsız ve halia acı badem 
çe9idleri Tardır. Hususi vazo ve tüblerde aabhr. 

lNGlLIZ KANZUK ECZANESi 
"Seyoi lu - lıtanbul 

ır------11 DABKOV I Ç . 
ve Şki. 

VAPUR ACENTALICI 

GDYNİA AMERICA SHIPPlNG 
LINE~ '"PALESTfNF. J.fNE,, 

15.000 tonluk lüks 
POLONIA 

"SCHULDT • ORİENT - IJNF. .. 
ı;;şyayı ticarive nakli icın serı 
'losta: ŞARK • GARP HA'M't 
•HamburR. Bremen. Anver~. Yıı
.,anistan. Türkiye Bul~aristan 
'lomPrıva) 

Beklenen vapurlar: 
l'ROYBURG 9 Temmuza doi!ru 
TJUBURG 22 Temmuza dojtru 
""'ritza 10 Ağustosa do~ru ---H. J. PAJKURIC 

Vapur acentaıı 
'ZETSKA PLOVİDBA A. D .. d,, 
v:,..tor 

Balkan Antantının ekono
mik konf eranamda teıiı 

edilen enterbalkanik haL 
Büyük lüks modern 
"LOVCEN 11 

•1ı:aouru ile İstanbul. Kn~tPnce 
Pire, Korfo, Arnavutluk. Dal-
maçya sahili. Triyeste. Venedlk 
ve Susak arasında muntazam 
oosta 
Yolcu ve eşyayı ticariye ahr. 
Tenezzüh ve zevk sevahatı için 

11.fiicıto'lna fırsat. 
KÖSTENCE'ye Hk posta 11 

Temmuz saat 19 da. 
PİRE, KORFU, Arnavutluk 
Dalmaçya sahilleri. Venedik 
ve Trieste'ye ilk posta 16 Tem
ınuz saat tam 15 de. 
t.fer nevi tafsilat icin Gıılatada 
Yolcu salonu karmsında) :.ımu· 

"Tli acenteliile Telefon 4470R ve 
'ıiitün sevahat idarehanelerine 
....,;;rı:ırAAt 

BoQucu sıcaklar zar
rında, bütün dünyada 

maruf' olan Amerikan 

, SİGNAL 
van'tlla'törlerı, size 

hoe ve 'ta'tll bir serın-
1 lk bahşedecektir. 

1y1 EDER 

.... 

SIGNAL 
• • 

VANTILATCRLERI 

• 
lzgarah her sobada ve ocakta 

yanan en ucuz kömürdür. 

TORK ANTRASI 
En kuvvetli, en semiz erı 

sürekli kömürdür. 
Ne nebati. ne kimyevi zehirli hiç bir madde yoktur. 

NEVRALJi 
N E Z L E 
BAŞ ve D 1 Ş 
AGRILARI 

Her enanede bulunur. 

TORK ANTRAS1 
KIŞA BIRAKMA 
YAZDAN AL. 

Satış Merkezi: 
Galata, Yolcu Salonu karııs f 
Tahir han, 5 nci kat Tel: 4491 

Köy Sandık Makbuııott 
İstanbul Vilayeti tarafınd-' 

köy sandıklan için makbus ~ 
tırılmıştar. Elli çift varaklı. 
ıfikişli bir cildi 25 kuruştur· 

Taşraya postaparası ile (30) _. 

ruştur. 

TAN Mathaas1nrla -.nhlmakt~ 1 

1 

B O T 0 N 
AGRILARI 
DiNDiRiR ! .......................... . 

1 DENiZBANK 
Satıhk Makine 
Transmlsyonları 

Kullan1lmıs 8 santim kal•""tt 
"anda makine transmisyon. 9" 

11 
1 

-...------,.....~ ~ 

12 Temmuz Salı rünü 
Denlzyolları lıletmeıl Müdürlüğünden : 

KARADENiZ POSTA~INA KALKACAK OLAN AKSU 
Vapunı yalnız bir def aya mahaus olmak üzere 

lstanbuldan saat 18 de kalkacaktır. 

'rA-.nAk ve VAtnklar1 Ut'UZ fi~•',. 
11t1hktır TAN mathaaınna il' 
~ ....... ıııs • .. .ı: .. ;, 

Diş Tabibı ŞEKİP RİFAT Eminönündeki muayenehanesini Taksim 
Standart benzin deposu yanında NAMAR apartımanına nakletmiştir. 
Hastalarını Cumartesi, Salı ve Pe~mbe ~nleri saat ondan akşam 

dokuza. Pazartesi, Çarşamba günleri on dörtten akşam dokuza kadar 
kahul eder. 

Sahıbı ve umuıru oeşnyatı 

eden· Ahmet Emin V Al..MAN 

Telefon No. 35 - 245 ••••••••ıl tecili.k ve Neşriyat Türk t..tmttef 
• kPti Baı•nlthtl ver TAN 


