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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki b üyük ciltlik eser her evd e bulunmaıı la

zım l>ir kütüphanedir. Çocujunu zu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eaerin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaaıı 

- ~ 

ö~ür -istihsali~izi Halayda Sükôn 
ogaltacak tedbırler Türk Ordusu inzibatı 

lktısat Vekili Bu iş ve Kurulacak iki Yeni Kimya T • E • 
FabrikaSI Hakkında Tetkikat Yapmak Üzere Tamamen emın ttı 
anında Bir Heyet Olduğu Halde Zon9uldağa Gitti 

lstanbuldan 
Ayrılırken 

Vekil Zon9uldaktan 
Karabüke Geçecek 

Şimdiye kadar küçük bir zabıta hadisesinin 
Vuku bulmaması buna en bü.11ük bir delildir 

--0--

Alunet Emin YALMAN 

Oç Gündenberi 
Devam Eden 
Bayram BiHi B u satırlan yazıp bitirdik

biıı ten biraz sonra bir vapu-
..... :-.;_• eceğiın. Zonguldakta mem 

en mühim bir can dama
l'ÖZüınie görmeye gidece

~-.._· Sonra Karabükte yarınki 

\ '1 • ; 

1 
Antakya, 12 (A.A.) - Anadolu a· 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Türk ordusu girdiği gündenberi 

Hatayda tam bir emniyet ve huzur 
hüküm sürmektedir. 

Türkiyenin bir temeltaşını 
......_,,.B,.._t edeceğim. 

Undan dolayı içimde bir fe
. ~e sevinç kabarıyor. Sanki 

..... ~.· ... _Yaz sıcağında kömür o
~b\ik·· derinliklerinde ve Ka 
dola~~ çelik yapılan arasında 
~~ o kadar cazip bir zevk 

)l ~' ben heyecan ve alaka
~~ Zonguldak ve Karabük 
9'l ~ tnıiyonım. Memleketin 
~~hu köşesine gitmek üze
~ huldan her uzaklaşırken 

l1Jıi §evk.i duyuyorum. 

~ &LOQ&;M.~. m.enııea:e

~ ftabzının attığım duymak, 
•t ~ l'Ubunun yaratıcı hamleleri 
~ içb:ık, bunlann heyecanını yaşa
~ 1,_ blutlaka İstanbuldan aynl-

1'.ak ~. 
,._ et.ki iden her yeni şeye nazarlık di-
~ ~irtey asmak idetmiı. tstan- tktısat Vekili dün Galata nhtımında teıyi edilirken 

~ket~ belediye hayatı itibaril_e İktısat Vekili Şakir Kesebir, dün sat Vekaleti deniz müsteşarı Sadul-
~ ~çinde bir nazarlık mevkı- akşam saat 18 de Calata rıhtımından lah Güney, Sümerbank umum mü-

'O' · hareket eden Aksu vapurile Zongul- dürü Nurullah Esat Sümer, Etibank 

Sabahlar.ı erken talime çıkan as
kerin gidiş ve gelişinde duyulan 
muntazam tempolu ayak sesleri ve 

gür sesle söylenen kahramanlık marş 
lan Türk ve sulh ve müsalemet dost 
ları için nasıl göğüs kabartan bir if
tihar vesilesı oluyorsa bu unsurlara 
dü§llUln olanlara da hattı hareketle
rinin ne olması lazım geleceğini bir 
dakika unutmamaları için o derece 
muessir bir ihtar teıkil etmektedir. 

(Arkası: Sayfa 10, sütun S de) 

Vali Muhakeme 
Edilmek Uıere 
Ankaraya Gitti 
Asri mezarlık işindeki yolsuzluk

tan dolayı muhakeme edilmek üze
re Vali ve Belediye reisi Muhidrlin 
Üstündağ, dün akşamki trenle An-
karaya gitmiştir. I 

Diğer suçlulann bir kısmı da ayni 
trenle hareket etmişlerdir. Muhake
me yann sabah saat 10.30 dadır. 

ı~ran damanna sahip bir dağa gitmiştir. İktısat Vekiline İktı- (Arkası: Sayfa ıo, sütun s de) 

l.iJ idn İıtanbulda parasız ======·================ 
~1apüacak bin bir it var. V l d 250 Gayripnübadil · 

lıteri Maliyeye 
Devrediliyor 

~~:!';1:!e11;.:~i~ ı ugos avga an 
a...~ bir belediyeci İstanbul hal B • 11 h • G 1 k ~ hotnutıuk' ve emniyet ln lV.l U QClT eıeCe 
tal_~ vermekte zahmet Gayri mübadil işlerinin tasfiyesi 
.. ._..... k hakkında kabul edilen kanun üzeri-

p.L_ Nakil lılerl Altı Aya Kadar Baıllyaca • ne gayri mübadiller takdiri kıymet 
'IQUlt böyle i•ler batanl- b l ~ • y y o·· o·· d .. komisyonunun vazüesi nihayet. ~ -

._ IÔYle dursun, son 10, 12 ugoslav Murahhas Heyeti un . on u muştur. Komisyon muamelelerı ıle 
teJje içinde yüz milyonluk bir HükWnetimizile Yu1ıoalavya ara11nda or a d aki ırktatlanmızı dosyalan devir ve teslim etmek ü.~e-
lh....:.~ 1eldlnu bir sel gibi hiç iz d • k .. • • .. ak re Maliye Vekaleti tarafından gon-

t;,.~ dan akmıf, gı"tmı"Qtı·r. anayur a getırbne uzere bir aydanberı cereyan eden m uz ere- d ·1 h t tesellüm muamelesine 
Y 1 h !.ı_· h"k" . • eti . . . . k k" ld h 1 erı en eye &erle • • k er. er r&I u umetın memnunıy erını ıcap ettırece te ı e a • başlamıştır. Kom"ısyon reisi Faik 

~ nnı, izlerini keşfetme f ""'~Pek çok uğraşmaya lüzum lechlmit ve Yugoılavya murahhasları M ilan A . Riıtiç ve Voiılo Nüzhet, gelen heyete lazım gelen 
·cardır. dün akpmki e k apreale memleketlerine dönmütlerd ir. kolaylıkları göstererek devir ve tes-

1tt"1al' Yugoslavya heyeti azası hareketle- mize dönüyoruz. Muhterem diploma- limi ifa etmektedir. 
~ lZınin, uyanık, rasyonel, atıl- . . . . . d "t'b t k ı. l'Uhu kend' . İ 'd rınden evvel bır muharrırımıze şunla- tınız Hasan Saka ile müştereken pa- 29 haziran tarihin en ı ı aren a 
~~iye ha ını stanbul ı are ve n söylemiştir: f tt"ğ' . b k 1 . h .. kü diri kıymet yapılmadığı gibi gayri 
~Ulü ın:~:ı~da. hissettiremiyor. "- Türkiye ile aramızda halledil- ra e e ı ımız u mu ave eyı u - menkul emvalin de satıştan durdu
ltı de bunun e etın başka he~ ~e- miyecek bir mesele tasavvur etmiyo- metimizin olduğu gibi, kabul edeceği- rulmuştur. Teslim heyeti vazifesini 

..ı.. Yaratıcı hamlelerlnı gor- M h · 1 . ·•t ll"k ne emı"n bulunuyoruz · · mu··badı"l ı'şle-
""l, illetini d _ .. .. ruz. u acır mese esme mu ea ı o- · bitirir bitırmez gayrı 

~~it "•kiti uymak mumkundur. lan mukaveleyi hamilen memleketi- (Arkası: Sayfa ıo. sOtun 2 de] rinin tasfiyesine başlanacaktır. Ko-
eıt 

1 
i er, hareket hızı bulabil- misyondaki memurların da vazifele-

)'l>rrıa~ rı Avrupada etüt seyahatleri 

50 000 
L rine nihayet verilmiştir. Ancak tes-

.\.~Pıı ihtiyacı duyulurdu. Artık ' ı·ra Kazanan lim muamelesinin ikmaline kadar 
~ '-•Yı dolaşmak için, böyle bir >.... 'l brı (Arkası: Sayfa ıo. sütun 4 de) 
·.:ıı balı: •mııtır. İzmir, inkişaf kud-
·~e bırnırıdan İstanbulu o kadar y ı Ş Ad y •• •• d ~ lıınırakmıştır ki hız bulmak ihti- an 1 res uzun en 
~~ b~rde fazlasile temin edilebilir. 

---=<>---o ---

Cam Adam 
Geldi 

Süvar ilerimhdn Reyhaniyede ka11ıl.nmalan 

Dün Ankara Civarına 
Şiddetli Y ağınur Yağdı 

Seller Hukuk Fakültesile Gazi Lisesinin 
Kampını istila Etti, Talebe Şehre Nakledildi 
Ankara, 12 ( TAN Muhab irinden ) - Buıün ö jleden M>n ra teh

rimizd e fasılalarla yağmur yağmıftır. Bu yağmurlar şehir civann
da çok tidde tli olmut ve seller bazı mıntakaları iatili e tmittir . 
Bu arada bilhassa Solfasol kö- lunmuşlardır. Talebe; yatak, bavul 

yü civarında kamp kurmuş olan hu- ve eşyalarını çadırda bırakarak şeh-
kuk fakültesi ve Gazi lisesi talebe - re inmeğe mecbur kalmıştır. 
lerinin çadırları su altında kalmı.ştır. Ankara vali ve belediye reisi Nev
Bu vaziyet karşısında kamptaki ta- zat Tandojan, hadise ile bizzat meş-
lebelerin evlerine gönderilmesi ka- . . 
rar altına alınmış ve belediye tara- gul olmuş, kamp mahallıne gıderek 
fından temin edilen otobüslerle ta- alınan tedbirlere nezaret etmiştir. 
ıebe}er geç vakte kadar şehre naklo- • Yağmur gece de devam etmi~tir. 

K udüste Camiiömer 
imamı Katledildi 

Araplar Arasında Büyük Heyecan Hiiküm SürUyor. 
lir Yahudi Köyünün Tamamlle Tahrip ve Sakinlerinin 
Baıtanbaıa Katlicim Edildiği Bildiriliyor 

• 

()~l) ~kaç seneden beri İstanbul, Kendı· Kendı· nı· Aradı ~J> t~. ı altında attıgıv adımlarda 
-.qır· 
~ ın artıklarını kullanıyor. • 

~, ıı: P•ıar günü İzmite giderken 
~" ettitıe birçok vatandaş1ar1a te- Tayyare Piyangosunun Bir Cilvesi 

1lıacti ~· Bunların çoğu, yeni Türk . 
'1-ıı 

1 
•Yatında yaratıcı vazüeler "- N imet abla. •• Nıme\ abla ! •• ,, 

~etıctı ~~ tnütehassıslardı. Her biri " N imet,, ıiteıi aahibeıi "Hacı N im et abla,, ile b irlikte biz de 
Utı~lıttn asına ait dünya bilgisini, durup atkf:_lllıza döndük . Bayan Nimet, açıtiı p encered en ya nbe

~ .. ~l'Ü~uh~elif memleketlerinin line kai:1ar42arkarak kendiıine aealenen orta yafh bayanı tanım!fb. 
... ~ ... ~ ... erıni toplamıştı. Kalbi d . t' b" 1 a· · bil te b' ., d' ·111ı.- ı_ \"I eıneıı rd B ~rkamızdan tıpkı im at ıs ıyen ır - ızım e ır şey var mı. ı-

Galatasaray onuncu yerli mallar 
sergisinde teıhir edilecek cam adam. 
dün Rumanyadan limanımıza getiril
miştir. Cam adam, ambalaj edilmiş 
bir halde ve 27 wn ağ\rlığındadır. 
Dün akşam geç vakte kadar gümriik 
muamelesi bitirilmiş ve gece. Gala
tasaray lisesi bahçesindeki kurulaca
ğı yere taşınmıya başlanmıştır. 

~"!"'- ~ e çarpıyo u: u tec- -
·aq ozij .. ..se d .. 

1 
b. kazazede telio:lle sesl~nen kadıncaıa ye haykırdı. .. " n yur u oy e ır su- -ı· 

<-'rıc..ı: Sayfa ıa. .otun 2 de). fimit ve heyecanla· (Arkası: Sayfa 10. atim ı efe} 

Bugün. taşıma işi biterse. cam •· 
damın kurulmasına başlanacaktır. 

Filistinde lnıiliz kuvvetlerinden bir göriintlş ... CYaan 10 amu sayfada) 



z 

No. 117 .Yazan : M. SfffR 

Bir Osmanlı ve Yunan 
Cebhesi Tasarlıyorlar 
S eniye salondan çekilmiş, di 

ğerleri yerlerini almıştı. 

Karşılıklı iltifatlar bol bol saçıl -
mıştı. Benetin mevki ve şerefi gök 
lere çıkarılmıştı. 

Nihayet söz sırası günün işleri
ne gelmişti. Damat Ferit: 

- Kapiten cenaplan. Dedi. Ba
zı iyi haberler işittik amma bil-
mem ki, ne derecelere kadar doğ
ru ... Çerkes Ethem Anadolu:laki
lere karşı ayaklanmış diyorlar. 

- Evet, bu haber doğrudur. Yal 
nız nedendir bilmem, Çerkes Et
hem Kemalistlerin karşısında bir 
varlık gösterip dayanamadı. Yu -
nan cephesinin gerilerine kadar çe 
kildi. Ethemin bu harek.eti bizi hay 
retlere düşürdü. Evvelce aldığı -
mız haberlere inanmış ve millici 
kuvvetler arasında en çok Ethemin 
kuvvetlerine güvenildiğini sanmış 
tık. İş aksine çıktı. Akşam üzeri al 
dığımız haberlere göre Ethem şu 

anda Yunan başkumandanı ile haş
haşa görüşüyor. Bu görüşmenin bir 
taarruz doğurması ihtimali kuvvet 
lidir. 

- Bu ayrılık acaba umumi va
%iyete tesir yapacak mı? 

- Şimdilik kati bir şey söyle -
nemez. Çerkes Ethemin çekilmek 
mecburiyetinde kaldığına göre Ke 
malistlerin bizim haber aldıklsn
mızdan çok fazla ve çok munta -
zam ve hatta Ethemi ricate mec
bur edecek kuvvetleri bulunduğu 
meydana çıktı. Düşününüz ki, Ke
malistlerin diğer cephelerde de kuv 
vetleri var. Şimdiye kadar siman 
haberlerin çok yanlış olduğu şu 

hareketle anlaşıldı. Şimdi hakiki 
vaziyeti Yımanhlann yapmak mec 
buriyetinde bulunduğu laarruz ha
reketi meydann ç1karacaktır. Bu -
nunla beraber Kemalistlerin bu ta
arnıza dayanabileceklerini pek zan 
netmiyorum. Herhalde hakiki va
ziyet bu hafta içinde anlaşılacak
tır. 

- Çerkes Ethemin bu hareketi
ni nasıl karşıladınız? Bu bir sığın 
mak mıdır, yoksa Yunan kuvvetle
Tine katılmak nu? 

B enet güldü: 
- Bence sığınmaktır. Fa 

kat bu hareketin Yunan kuvvetle
rine katılmak şeklini alması Yu -
nan !başkumandanının Çerkes Et
hemle görüştiikten sonra verece -
ği karara bağlıdır. Etheme bilmem 
ne dereceye kadar itimat edecek
ler. Burası şimdilik meçhul... Bu 
nunla beraber Yunanlıların Çer -
kes Ethem kuvvetlerinden istifa -
de fırsatını kaç1rmıyacaklannı ü -
mit edebiliriz. Bunu niçin sordu -
nuz? 

Damat Ferit manalı bir tar1.da 
başını salladı: 

- Yazık! dedi. Şu halde Yunan 
lılann Çerkes Ethemden istifade 
yolunu bulamadıkları anlaşılıyor. 

Bence Ethemden ve kuvvetlerin
den cepheden ziyade geride istifa 
de edilebilirdi. 

- Ne gibi? 
- Meseltı cephe gerisindeki aba 

liden Ethem büyük bir kuvvet top 
lıyabilirdi. 

- Yunanlıların böyle bir hare
kete Çerkes Ethemin arzu ve tekli
fi ile muvafakat edeceklerine ihti
mal vermem. 

- Yunanlıların böyle bir hare
kete yanaşacaklarını ben de pek 
ümit etmem ya ... Fakat bizimle Yu 
ruınlılar arasında yapılacak bir an 
laşmadan sonra acaba Çerkes Et
hemden yine istifade kabil değil 
midir? 

- Yunanlıların İstanbul hüku
meti ile bu hususta anlaşacaklan

- Beliti. .. Fakat çok beklenile
cek. Umumi sulhe bir an evvel ka 
vuşabilmek için böyle müşterek bir 
hareket yapılması lüzumu Yunan 
lılara hissettirilemez mi? Bu işi 

Büyük Britanya hükumeti pekala 
yapabilir •• 

- Bu gibi şeyler hakkında ken 
diliğimden söz söylemek salahiye 
tini haiz değilim. Yalnız arzu e
derseniz bu hususta bir fikir ve tek 
lif var ise mümessile bildirir ve bir 
müzakere zemini hnzırlıyabilirim. 
Sulhe biran evvel kavuşulmasını 

yalnız siz ve biz değil bütün dünya 
istemektedir. Şahsım namına söy
lüyorum. Böyle bir teklifin hoşa gi 
deceğini ve bunun üzerinde görü
şiilebileceğini iimit ederim. 

- Ben de öyle düşünüyorum. E-
ğer umumi sulh Anadoluda kar -
şılıklı cephe tutan Yunanlılarla 

Kemalistlerin hareketleri netice
sine bırakılır ise daha pek çok za
man beklemek Iiız1m ... Doğruyu söy 
lemek icap ederse biz miittefikler
ce verilen tedip ve tenkil vazifesi
ni Yunanlılann yapabileceğini pek 
ümit etmiyoruz. Bunun için kuv
vetli bir müdahale liizumunu his-.. 
sediyoruz. Tabii Kemalistlerin de 
Yunanlılan Anadoludan sürüp çı
karacaklarına da hiç ihtimal vere 
miyoruz. Ve gecen zamanlara acı
yoruz. Bunun için Yunan ordusu-
nu yerli ahaliden toplanacak yeni 
bir Osmanlı ordusile kuvvetlendir 
mek ve müşterek bir taarruza ge
çirmekte büyük bir !ayda görüyo 
ruz. Eminim ki, bu suretle vurula
cak şiddetli bir iki darbe hiç şüp 
he yok Kemalistleri kuvvetten dü 
şlirecek ve inhizama uğratacaktır. 
'l'azyik altında kalan Anadolu yer 
yer isyan edecek ve Padişahın bük 
mü yen\den kuru1~caktır. 

- Bu husuı.ta Sadrazam Tevfik 
Paşa ile anlaştınız mı?. 

- Ne münasebet! Hiç onlara 

böyle bir tasavvurdan bahsedilir 

mi? Tevfik Paşa ve kabinesi Ana

doluya dalkavukluktan başka bir 

şey yapıyor mu ki ... İşte İzzet ve 

Salih Paşalar da bir anlaşma %e

mini bulacağız diyerek gittiler o

rada kaldılar. Bunlann hiçbirine 

inarunak caiz değildir. 

- Öyle .. Padişah Hazretlerinin 

fikirleri nasıl? Tasavvurlarmız -

dan kendilerine bir şey açmadınız 
mı? 

- Size söylediğim fikirler ta-

mamile şevketlimize aittir. Ben1m 

fikirlerin nakiliyim. 

- Şu haWe Padişah Hazretleri 
nin kabineyi değiştirmek fikrinde 
olduğu anlaşılıyor. 

- Tamamile öyle .. 

- Ne için bir teşebbüs yapılın~ 
yor? Mesela şimdi tam sırası.. 

- Bir teşebbüse lüzum görmü
yoruz. Çünkü İzzet ve Salih Paşa
nın Anadoluya iltihakları haberi 
gerçeklesmiş gibidir. Hatta kabine 
nin fstanbulda kalan azalan ile 
Ankara arnsında bazı gizli muha
bereler yapıldığı ve onlann da An 
karaya çağırıldığı hakkında haber
ler' aldık. Ziya Paşa ile Mustafa A
rif Beyin bugünlerde Anadoluya 
geçmek üzere gizlice hazırlık yap
tıklarıni bile öğrendik. Bu vaziyet 
te Tevfik Paşanın yapacağı yegane 
iş, mevkii iktidarı kendiliğinden 

terketmektir. 
- Gelecek kabinede Başvekil ta 

bii siz olacaksınız, değil mi? .. 

- Gerçi ben kabule taraftar de
ğil isem de Padişah Hazretleri çok 
ısrar ediyorlar. Tabii kabul mec-
buriyetinde kalacağım. 

(Devamı var) 
nı zannetmem. Cünkü böyle bir 
anlaşma ile bugünkü vaziyete niha-ı-

yet verm7k, sulhü de:haı temin et ı Bir Ofürükl!ü Tutuldu 
mek kabıl olamaz kı... Olsa olsa 3' 

TAN 13 - 7 - 938 

: .... ·····---··························· 
i Ankaradan 
1 : ......... 

MOTEFERRIK : BELEDiYEDE : MAARiFTE: Bir Ayltk Varid 
32 Milyon Lir Tekrar Eski 

Çalışma Şekli 
Tatbik edilecek 

Yarım Milyon 
Lirahk Yol 
ihale Edildi 

Yeni Gençlik 
Teşkilatı 
Projesi 

Ay başından itibaren dairelerde ça 
lışma saatlerinin değiştirilmesi ka
rarlaşmıştır. Bugünkü şekil tatbikat 
ta birtakım zorluklar doğurmuştur. 
Sabah saat 8.30 - 12 ve akşam 13 -
15.30 arası çalışılacak, bir saat öğ
le tatili yapılacaktır. Sabah saat do
kuzdan on beşe kadar devamlı bir 
çalışma şeklini ileri sürenler varsa 
da, bunun kabul cdilmiyeceği anla
şılmaktadır. 

Yanm milyon lira sarfedilerek ls
tanbulda yaptırılacak olan yollar, 
dün ihale edilmiştir. 507 bin lira ke
şif parası tahmin edilen yollar, mü
teahhide yüzde bir buçuk eksiğine i
hale edilmiştir. 

Yerine göre, asfalt, bütün parke 
veya mozayık olarak yapılması, ka
rarlaştırılan bu yollar, en geç 1940 
yılının temmuz on ikisinde bitmiş o
lacaktır. Müteahhit, yolları vaktinde 
bitirebilmek için işe üç taraftan bir
den başlıyacaktır. 

Gençlik teşkilatı hakkında Halk 
partisi tarafından hazırlanan proje, 
dün, Dahiliye Vekaletine gönderil
miştir. Bu proje kabul edildiği tak
dirde bütün mektep teşekkülleri ve 
üniversite spor şubeleri bu teşkilata 
bağlanacaktır. 

Ankara, 12 (TAN muha 
den) - 1938 mali yılının 11 
ran ayına ait geliri 32,277.89~ 
rayı bulmuştur. Bu mikd 
30,629,046 lirasJ haliyedcn, 1 
yon 648 bin 852 lirası sabıka 
hakkuk bakıyelf'rindcn taltsU 
dilmiştir. Geçen Haziran a)'1 

fındaki varidat 30,764,300 urs 
duğuna göre arada 1,513,598 
ralık bir tezayüt Yardır. 

Balkanlar Arası 

Demiryolu Konferansı 

Şehrimizde Toplandı 
Balkanlar arası demiryolları konfe 

ransı, dün sabah Sirkecide dokuzun
cu işletme idaresinde toplanmıştır. 

Toplantıya Bulgar, Yunan ve Yu
goslav murahhasları iştirak etmekte
dir.Yunan hükumetini Flokest, Bulga 
ristanı Tekoz, Yugoslavyayi da Zil
koviç temsil etmektedir. Konferansta, 
memleketimizi Devlet Demiryolları 
müdürlerinden Naki ile hasılat dai
resi şefi Cemal temsil etmektedirler. 
Bu defaki toplantıda tarifeler üzerin
de görüşülecek ve müşterek yolcu 
ve marşandiz tarüeleri tesbit oluna
caktır. Toplantılar on gün kadar sü
recektir. 

Sultana hmet Camii 
İngiliz arkeoloji alimlerinden Baks 

ter tarafından Sultanahmette Aras
ta sokağında yapılan hafriyatın, Sul 
tanahmet camiine doğru ilerliyen kıs 
mınd:ı, cami icin tehlikeli bir vn:ı::.1-

yet doğduğu iddia edilmektedir. Ca
mi önüne doğru ilerliyen kısı:r.da ih 
tiyati bir tedbir olmak üzere hafri
yat durdurulmuştur. Diğer nokta
larda hafriyata devam edilmektedir. 

Müzele üdürlüğii arkeo-
loji mti e assısı ArirMu'lidin riya-
setinde ve eski eserleri koruma ce
miyeti azasından, Halil, Efdalettin, 
Nuri ve belediye imar müdürü Zi
ya. müzeler mimarı Kemalden mü
rekkep bir heyet hafriyatın hakika
ten temellere zarar verip vermedi
ğini tetkik etmektedirler. 

Harp Gemisi lsmarhyoruz 
İngiltereden temin ettiğimiz kre

dinin alb milyon lirası ile ısmarlıya
cağ1mız harp gemilerinin siparişle

rini vermek üzere, bugünlerde bir 
heyet Londraya hareket edecektir. • Heyet, Milli Müdafna Vekaleti De-
niz Müsteşarı Albay Sait Alman'ın 
riyasetinde olacaktır. İlk olarak muh 
rip tipinde kruvazörlerin ısmarlana
cağı anlaşılmaktadır. 

POLiSTE : 

Bir Kitapçı 
Dükkanından 
Yan91n Çıktı 
Dün akşam, saat 18.45 te Yenipos

tahane karşısında Şehinşah Pehlevi 
caddesinde bir kitapçı dükkanından 
yangın çıkmış, derhal yetişen itfaiye 
tarafından genişlemesine meydan ve 
rilmeden söndürülmüştür. 

Yangın, Bekiır oğlu Ham::li ve Ki
tabi Hamiye ait kırtasiye mağazası
nın üstündeki odada, kırtasiye sev
kinde kullanılan torbaların tutuşma
sından çıkmıştır. 

Torba diken amelenin düşürdük
leri sigaralardan çıktığı tahmin edi
len ateşi, ilk evvel dükkan sahibi 
görmüş ve itfaiyeye haber vermiştir. 
Bina evkafa aittir ve sigortalıdır. t
çerdeki eşyanın da sigQrtalı olduğu 
anlaşılmıştır. 

Yeniden yapılacak olan yollar şun
lardır 

İstanbul tarafında: Bahçekapı - 0-
rozdibak önü tamamen asfalt, Rıza 
Şah Pehlevi caddesi, Ankara ve Ba
bıali caddeleri kısmen asfalt ve kıs
men mozayık. belediyenin önü tama 
men asfalt, Yerebatan - Hilfıliahmer 

caddesi - Nuruosmaniye tamamen 
asfalt. Reşadiye beton üzerine par
ke, Orozdibak - Sultanhamamı ba
mamile asfalt, Yenicami - Fincancı

lar ve Fincancılar - Bayazıt kısmen 
asfalt, kısmen beton üzerine parke, 
Uzunçarşı - Bayazıt tamamile parke. 
Beyoğlu cihetinde: Tozkoparan -

Şişhane, asfalt, Aynalıçeşme - Ha
malbaşı kısmen asfalt kısmen parke, 
Kalyoncukulluğunda Çakmak soka
ğı asfalt, Tarlabaşı - Taksim beton 
parke ve Ayaspaşa - Gümüşsuyu par 
ke, mozayık, asfalt, yolcu salonunu 
takip eden ve Denizyolları idaresine 
giden rıhtım boyu asfalt, Kulcdibi 
ve Kuleye giden ana yollar kamilen 
asfalt - Bunlardan ilkönce İş Bankası 
Postahane - Ankara caddesi - Babıali 
ve Belediyeye giden yolla - Yereba
tan sarayı - Nuruosmaniye arası ve 
Tozkoparan - Şişhane caddesi yapı
lacaktır. 

Yeni Bina Yap_tı rllmıva..c:.ak 
enırcıiık mu~ehô.ssısı rost, na-

zım plana göre, ~dmlak edilecek o
lan yerlerde, em1iık kıymetlerini yük 
seltmemek için, yeni bina yaptırıl

masına- izin verilmemesini istemş
tir. Prost bu suretle imar işlerinin 
daha ucuza mal olabileceğini ileri 
sürmüştür. 

Mütehassısın bu teklifi dün hüku
mete bildirilmiştir. 
Diğer taraftan, yarım milyon liro

yı geçen büyük inşaat için yapılan 
ihalelerin, Nafıa Vekaletince tasdik 
edilmesi zaruridir. Nazım planının 

tatbiki esnasında, bütün inşaat bu 
plana göre olacağından. o tarihten i
tibaren kanundaki bu kayıdın kaldı
rılması kararlaştırılmıştır. * Hamamlarda tetkikat yapmak 
ve tarihi değeri olanlarla olmıyan
ları ayırmak üzere bir komisyon ku
rulmuştur. Tarihi olanlar muhafaza 
edilecek, diğerleri modern şekle so
kulacaktır. * Dikilecek fidanların acele ye
tişmeleri ve bu suretle şehrin güzel
leştirilmesi kararlaştınlmıştır. Prost 
tarafından yapılmış olan ağaçlandır
ma programının derhal tatbik edilme 
si için tedbirler alınmaktadır. 

da Dadaylı Mehmet Kaya, buz alrı\ı
ya gelen yirmi dokuz yaşında Ali 
oğlu Sermetle kavga etmiş ve elin
deki buz desteresini kafasına at'a
rak yaralamıştır. 

Kiracısın ı Yaraladı 
Küçük Ayasofyada Kadırga limanı 

caddesinde 201 numaralı evde otu
ran arabacı Hüseyin oğlu Cemil ile 
kirncısı Ahmet oğlu Mustafa arasın
da Cemilin Mustafadan kira istemesi 
yüzünden kavga çıkmış, Cemil bı

çakla Mustafayı elind.en ve başın
dan yaralamıştır. 

iki Parmağı Koptu 

. Üniversiteliler Kampı 
Üniversite ve yüksek mektepler 

talebesinin Yedek subay okulunda
ki kamplarının ikinci devresi yarın 
sabah başlıyacaktır. Bu devrede hu
kuk ve iktısat fakülteleri talebesi
nin tamamı ile tıp fakültesinin 3-10 
sömestr talebesi, güzel sanatler a
kademisi kamp görecektir. * Üniversitede dört senedenberi 
umumi felsefe okutan, profesör Han.; 
Rayhinbah, Amerikanın Mişigan ü
niversitesi ile bir mukavele imzalıya
rak evvelki akşam Amerikaya hare
ket etmiştir. * Üniversite talebesi için tercü
me ettirilecek olan ders ve yardım
cı kitapların tercümesi işine yakın
da başlanacaktır. Eserler tesbit edil
mektedir. Tercüme işinde lisan bilen 
talebeden de istifade edilecektir. * Fatih Çarşambasında, 15 inci 
ilk okul karşısındaki arsada vücu
de getirilen park ve çocuk bahçesi
nin açılma resmi bugün saat 11 de 
yapılacaktır. * İlk tedrisat müfettişlerinin tef
tiş mıntakaları yeniden tesbit edil
mektedir. Her mıntakaya bir müfet
tiş verildikten sonra, bir de yedek 
müfettiş ve bir başmüfettiş buluna
caktır. * Fatih ve Üsküdarda birer ço
cuk kütüphanesi açılması kararlaş
tırılmıştır. 

--0--

Mısır Baro Reisi 
Mahkemeleri Gezdi 
Dün öğleden sonra Mısır sefiri Mu

hammet Müfti Elcezairli ile İstanbul
da bulunan Mısır baro reisi, adliyeye 
gelerek müddeiumumi Hikmet Onatı 
ziyaret etmişlerdir. Sefir ve misafir 
baro reisi ticaret, hukuk ve ceza 
mahkemelerini görmek istemişlerdir 

Müddeiumumi Feridunun rehberli
ğile bu mahkemeleri gezmişler ve 
bazı muhakemeleri dinlemişlerdir. 

Dönerlerkne her ikisi de müddei 
umumi Hikmet Onata memnuniyet
lerini söylemişlerdir. 

DENİZ ve LiMAN 
Deniz Tarifeler inde 

Değişiklik Y apdacak 

Vergileri indiren kanuni 
Haziran başından itibaren 
yete girmiş olmasına rağınerı 
çen senelerin ayni ayına n 
ran daha yüksek olarak el~ 
dilen bu netice çok ümit Y 

dir. Haziran gelirinin yükS 
ğine bakılırsa 1938 bütçesini• 
lir kısmı tahminin üstünde 
caktır. 

Şükrü Kaya Ankarodd 
Ankara, 12 (Tan muhabirinde-' 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bd 
bahki trenle Ankaraya gelmifı 
let ve parti erkanı tarafından 
şılanmıştır. 

Kaza nc; Vergisi lçill 
lzahname 

Ankara, 12 (Tan muhnbirindeııl 
Kazanç vergisi kanununun batı 
kUmlerini değiştiren 3470 nurtl 
kanunun vücude getirdiği dcği,' 
lere ait izahnamcyf Maliye Ve) 
alakadarlara eöndermiştir. 

İzmir, Bursa, İstanbul hattı d• 
ranportörlerle kuvvetlcndirjlec 

Şimdiki halde Sofya iizerindell 
pılmakta olan Atina, ScJô.nik ''' 
ğer Yunan şehirlerile muhabc 
vasıtasız yapılmasını temin ctıt'et 
çin, İstanbuldan Yunan hudtl 
bir hat uzatılacak ve ikinci bit 
re ilavesi ile Avrupa görüşmcteıl 
bir şekle konacaktır. Bu sureti• 
retler de ucuzlamış olacaktır. 

... .. • • .. 't ,; 

vctlendirilecektir. Bu hatta {iÇ 

bir devre ilave olunacak ve ' 
lerin beklemeden görüşmeleri te 
olunacaktır. 

Adana. Bursa. Zonguldak ve ı' 
~in lokal şebekeleri de bu yıl iÇ 

bitirilecketir. 

Yüksek Mekteplerd• 1 imtihanlar Nihayetle1td
1 Ankara, 12 (Tan muhabirindell 

Siyasal Bilgiler okulu ile huktl) ,4 
kliltesi imtihanları bitirilmiştir· 
nan neticeler geçen senekinden f 
dır. 

Telefon Hattı Payosd 
Kadar Uza+•ld ı 

Ankara, 12 (Tan muhabirindell 
Ankara ile Adana arasındaki tel 
hattının , Dörtyol, Ceyhan ve l'' 
kadar UT.atılması için yapılan ~ 
malar bitmiştir. Bu kasabalar at11 

Deniz ücret tarifelerini tesbit ede- ı pııf da telefon muhaberesi baş a 
cek olan komisyon 15 temmuzda De- Adana • Payas telefon hattının 5 ~ 
niz ticaret müdürlüğünde toplantı- yeye bağlanması üzerindeki çal•f 
larına başlıyacaktır. Komisv. on, İk- d la ra devam c ilmektedir. tJ 
tısat Vekaleti tarifeler müdürü Muh- 938 finans yılında Afyon • sııtor_ 
sinin reisliği altında, Denizbank iş- Bur dur • Denizli, Dinar, Nazilli 
letme muavini Hamdi Emin Çap, rinden İzmr hattı kurulacaktır· 
Deniz Ticaret müdürü Müfit Necdet, radan bir kol ayrılarak Öderııif' 
Ticaret odasından Suat Karaosmaıı, lanacaktır. 
Antalya anbarı müdürü Mehmet ve 

1 

___________ __ 
tütün tüccarı Sabri Tlitcnden mürek TAKViM 
kep olacaktır. ve 

Bu defa, tarifelerde mühim deği
şiklikler yapılacağı an }aşılmaktadır. 

Şirketin Yeni Vapuru 
Şirketi Hayriyenin 76 numaralı 

yeni vapuru 24 temmuz pazar günü 
seferlerine başlıyacaktır. Gemi bun
dan evvel yapılan 75 numaranın ti
pindedir ve Sarıyer adı verilmiştir. 
Yeni araba vapuru da ayni günde se
ferlerine başlıyacaktır. * Evvelki gün Karadcnizde bir 
Karaycl fırtınası çıkmış ve düne ka
dar devam etmiştir. Bu yüzden yel
kenli gemiler, Karadenize çıkama

mışlardır. * Şehrimizde bulunan gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Rana Tarhan, diin, 
öğleden evvel İnhisarlar idaresine 

13 Te mmuz 1938 
ÇARŞAM B _. 

. al 
7 inci ay · Gün: 31 }lıı~ıt· ~A 

R 1. ıs 
Arabi: 1354 uırı - . ~ 
Cema7.!y(llevvel: 14 Hazirıtfl· 1o 
tüneş: 4.39 - Öğle: !!'4t 
İkindi: 16.19 - Akşam: 

2
,24 

Yatsı: 21.fO - iıns5k: 

YURTTA HAVA V AZIYt:
11

,. 
Yeşllköy Meteoroloji lstasyonulldg.ıı !' 

lınan malOmata göre, hava, yurdU~ ıl 
radcnlz kıyılarında kapalı ve y:ığıŞ ti~ 
ğu kısmında orta Anadoluda bu:u ~ 
mevzii yağıelı, Trakya ve Kocaeli ıılLlıl 
!erile Egenin ~mal kısımlarında b ~ 
diğer yerlerde açık g<ıçmlş ruzgıirı.11;~, 
ya, Kocaeli, Ege ve Karadeniz k1)

1 Jile 
şimali, diğer yerlerde garbi lstıltll .,( 
orta kuvvette csmlljtir. f\ı 

Kemalistleri ezmek hususunda bir Bursa (TAN) - Koca Naip mahal 

Sardalyada n Zehirlendi 
Şehremininde Uzun Yusuf mahal

lesinde oturan Tahirin kızı 16 yaşın
da Zehra, Silivrikapıda bakkal Kur
bandan aldığı peynir ve seyyar satıcı 
Muzafferden aldığı bir kutu sardalya 
yı yemiş, fakat bir müddet sonra ze
hirlenmiş, Y cdikule hastanesine kal
dırılmıştır. 

tl'sküdarda Pazarbaşında Fıstıklı
ba~r sokağında oturan 13 yaşında 

Aram, Kapalıçarşıda kuyumcu Var
nigin dükkanındaki silindir makine
sini karıştırırken sağ elini makine
ye kaptırmış, iki parmağı kopmuş
tur. gelerek meşgul olmuştur. Dün İstanbulda hava nz bututl~c ~ 

miş, rüzgôr şimali şarkldcn sanı.re ittifak tekllfl yapılabilir. Yunan- lesinden Mehmet oğlu 50 yaşlarında 
lılann bugün Jçin böyle bir ittifa- Seyfeddin, berber Ahmet adında bi
le. kabul edecekleri çok fiiphelidir. risine uyku muskası yazdığı ve üfü
ônlar bu i§i kendi baılanna ba~- rükçülük iddiasile Adliyeye veril -
rabilecekleri kanaatindedirler. miftir. 

Destere ile Yaraladı 
Kurtuluş caddesindeki buzcu dük

kanında çıraklık eden on iki yaşın· 

* Paşabahçede Reşitpaşa yalısın
da oturan Bayram oğlu Mehmet iJe 
Saip Molla caddesinde oturan san
dalcı Şaban oğlu Mehmet, dut ağa
cından döşmüşler, yaralanmışlardır. 

* Evvelki gün Yugoslav bandıra
lı Kovccn vapurile şehrimize 120 sey 
yah gelmiş ve sehri gezdikten sonra 
ayni vapurla Köstcnceye gitmişler

dir. 

8 metre hızla esmiştir. c 
SRat 14 te ba~ometre 757,5 nıllirı'I ı;ı. ,( 

di. Hararet en ~ok gilncştc 59 9. ~!> Y' 
25.4 ve en az 19.5 ııantı~at oııırll 
dedilmiştir. 
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UGüN_I 
erginliğin 

•ElEK 
beb· 1 . 
: ôrner. Rıza DOCRU l 

ltere ı 
e ., 1 • talya anlaşmasının ger-

... o açma .. 
&Örii •• 81• şuphe yok ki, çok 
· h·· nur. Çönkü hu anlaşmanın 

Utii 
1 v f ~ anlaşamamazlıklan kal 
he ~ talya • İngiltere arasında 

11 
hiikUm süren an'anevi 

l'd ve riiven]iği sağlaması bek-
11'. •8 unun böyle bir netice 

111111 
sebebini, anlaşmanın 

,:• bulmak mümkiindür. İki 
, ,

111 
•nda mübadele olunan no-

1 •ş~~nın tatbikı için İspan-
tsının t . • . 

"1 esvıyesını şart ola-
ııştur, İngiltere BaşvekiJi de 

tog '-Ygı göstermeyi İngiliz par-
111118 taahhüt etmişti. İspan
tsi İse henüz tes\•İye olun

' Ya • tein nı oradaki yabancı giinül-
1 lllemiştir. 

Yetin b 
tı.1 u merkezde olduğu sı-
··11:~ anlaşmanın hemen tatbik 

\'e t ?0ması için istical göster
•tbıkın .... 

1111 suruncemede kalma-

h.•nınaya, sürüncemenin an-
ıç bir· 

ili s" ışe yaramaz bir hale 
0Yleıneye başlamıştır. 

•lan 'k' 
a 1 1 taraf itilifı imza et-
111lSınd i t ll'ta.nk a talya, spanya har-

\i, 0 tarafından kazanılacak 
tafer) . 

11 i e netacelenmek üzere ol 
iıa 118111

Yordu. Halbuki hadise-
•ncın y . d . ti. Çu • erın e olmadığını ıs-

\ llkü İspanya Cümhuriyeti 
eııdiıı· d 

lıarbi d 1 erleyip toplamış, ya. 
ıtııı8., e"am ettirmeye yete('ek 

lerj .tenıın etmiş, ve Franko 
'nııı kati bir zafer kazanma· 

lelnıeye muvaffak olmuş· 

tar,~ 
iı aııı 811 İtalya, İngiltere ile 
lc11~ •tına mucibince İspanyaya 

etltıft ~ler göndermemeyi taah· 
tıtı ~I 1lhıııuyor ve İngiltere ile 
t'-h.h.ııd~~ayı bozmamak için de 
tir, 11ii Yerine getirmek iste-

1~lya ~ 
~t -.. , da" başk• İngiltere ne e 1 .. _ 

eriıı· ... !ı. _ _ T :ı._ • • • 

Jltop8 
1 •ıaıtmış, arapça ile yap-

.\Jı.d,:~~da beşriyahnı tadil et
'•heru~- e İngiltere ile daha sıkı 

aL R'•ne eh · · · "'lif ı emmıyet \'ennışhr. 

~ di~raııy, meselesi bir engel 
fi f .nıekte devam ediyor. 

. llgıJt 
•lnı ere de ftah·anın bu va-
. •sına uk •. 

~}tasının 1; beabıl Millet!er Ce. 
~Yetı . • a ş meselesıne kar 

h ~rırıı tasrih etmeleri için 
llıttt.h. u~uyor. Fakat İngiltere-

lngiliz - Fransız - Italyan 
Gerginliği Devam Ediyor 

Bitmemesine Fransanın ispanya Dahili Harbinin 
Cümhuriyetçilere Yardımı Sebep Oluyormuş 

Londra, 12 (Huıuıİ)- İngiltere ile İtalya, İtalya ile Fransa ara 
ımda batgöıtermek istidadında olan gerginlik günün en mühim 
meselesi sayılabilir. İtalya, Franaanın İıpanya cümhuriyetçiler ine 
yardım ederek aon mukavemeti hazırladığına ve harbin bitmesine 
mani olduğuna kanidir. 
Diğer taraftan İtalya, İspanyaya ı K~aliyetçilerin ?rgam olan Action 

yeni kuvvetler göndermemek için Française gazetesı yazıyor: 
taahhütlerde bulunmuştur. Bu yüz- "Berlin - Roma mihverinin bir 
den İtalya, Frankonun. kati bir za- hakikat olduğunu kimse inkar ede
fer kazanmaması gibi bir vaziyette mez. Fransız • İngiliz itilafatının boş 
bulunduğu için ona yardım edeme- bir kelimeden ibaret olmadığını ne
mek, üstelik İspanyadaki gönüllüle- den bazı kimseler bilmiyorlar? Gar
rini geri almak gibi bir vaziyet kar- bi Akdenizdc İngiltereyi alakadar e
şısında bulunmaktadır. Diğer taraf- den her itilaf bizi de hem de en bü
tan İngiltere - İtalya anlaşmasının yük mikyasta alakadar eder. Bunun 
da tatbik mcvkiine konmaması İtal- Romada layıkı veçhile anlaşılmadı
yanın vaziyetten hissettiği tazyiki ğına hayret ediliyor. Hükumetin de 
ve tesiri kat kat artırmaktadır. bu noktanın anlaşılması için elinden 

Perth • Ciano mülakatı geleni yapmaması teessüfe şayan-

Havasın Roma muhabiri şu ma
h'.ımatı veriyor: 

Dün akşam Lord Perth ile Kont 
Ciano arasında yapılan mülakattan 
sonra öğrenildiğine göre İngiliz pla
nının bilhassa İspanyadaki ecnebi 
gönüllülerin geri alınması hakkın

daki ahkamını mevzuubahis eden İn 
giliz sefiri, Roma hükumetinin bu 
husustaki noktai nazarını ve İtalyan 
lejyonerlerinin memleketlerine dön 
meleri hakkında ne düşündüğünü öğ 
renmek istemiştir. Diğer cihetten söy 
lenildiğine göre Lord Perth, Kont 
Ciano'ya İngiliz - İtalyan itilaflan
nın tatbiki için Londra kabinesi ta
rafından yapılan bazı teklifleri bil
dirmiştir. 

F rann.z gazetelerinin 
mütaleaları 

Paris gazeteleri de ayni mevzu i
le meşgul olmıya devam ediyor. 

dır.,, 

Fransız - !ta1yan münasebetleri 
hakkında evvelki gün Stefani Ajan
sı tarafından neşredilen nota hakkın 
da tefsirlerde bulunan ayni gazete 
diyor ki: 

"Hariciye Nezaretinin kati bir 
tekzibini istilzam eden son derece
de ağır bir ittiham karşısında bulu
nuyonız." 

ÖVr gazetesinde Madam Tabuois im 
zaslle şu satırlar okunuyor: 

"İtalya, Fransaya gittikçe artan 
bir şiddetle hücum etmekted ir. Mus 
solini sözde Tunusa karşı hazırlan

dığı bir taarruz için hazırlık yaptı
ğını iftiharla, açıkça söyliyor. Tabii 
kimse bu sözleri ciddi telakki etmi
yor .. , 

OrdrP lt~7.~tesi sövle yazıyor: 
"Faşist devletlerin kullandığı bu 

derece tehditkar bir lisan karşısın
da insan cidden Fransanın İspanyol 

İngilterenin Roma elçisi Lord Perth 

hududunu kapamakta haklı olup ol
madığını düşünüyor. Her ne bahası
na olursa olsun Frankonıın muzaf-

fer olmasını temin etmek hususunda 
İtalya ve Almanya tarafından sarfe
dilen gayretlerin İngiltere için ne 
kadar tehlikeli olduğunu bizzat Çem-

berlayn de anlamıya başlamıştır. 

Rn§Vckil daha §imdiden hiç bir za
man Fransanın tek başına hareket 
etmesini talep etmemiş olduğunu be
yan etmektedir.,, 

-_ Bir Bakışta Dünga Haberleri 
ÇEKOSLOVAKY A 

Diller Kanunu 
ARJANTiN 
Şako ltilc2fı 

BULGARIST AN 
Yeni Tuna Statüsü hi 51Yıuet, Habe~ ilhakını 

"tesviy · · d d e ıçın e tanımaktır. 
\ ba~ lltaksat, İspanya mesele

etrnektir. 
fere h'·k 

u fimeti bu esastan ayni 

Prag, 12 (A.A.) - Geçen hafta dil
lcı' hakkındaki kanunu tetkik eden 
ve milliyetler statüsü üzerinde ça
lışan, koalisyonun altı azasından mü 
rekkep komisyon mesaisi hakkında 

Gönüllüleri 
Çekme Projesi 
Döğüşen iki 
Tarafa Verildi 

ltalyan Tayyareleri 
ispanyaya 1500 Ton 
Bomba Atmıılar 

Londra, 12 (Hususi) - İspanya 
Cümhuriyeti kabinesi bugün toplana 
rak yabancı gönüllüleri İspanyadan 
çekmeye ait İngiliz planını tetkike 
başlamıştır. Kabine bu tetkikleri ta
mamlamak için birkaç kere toplana
caktır. İspanya hükümeti bu işi bitir
dikten sonra kararını birer nota ile 
İngiltere ile Fransaya bildirecektir. 

Plan, Burgos hükumetine de tak
dim olunmuş ise de Burgos hüküme
tinin aldığı tedbirler hakkında bir 
haber alınamamıştır. 

Kortecan tekrar bombardıman 
edüdi 

Frankistlerin tayyareleri bugün 
Şarki İspanyayi, bilhassa hükümetin 
deniz üssü olan Kartecenayı bombar
dıman etmiştir. Bundan başka Alme
ria ile birtakım kasabal:tr bombardı
man edilmiş, Sagonte civarındaki şo
se mitralyöz ateşine tutulmuştur. 
Frankistlerin Sagonteye ilerilemek i
çin yaptıkları hareket en şiddetli mu
kavemetle karşılanmaktadır. 

Dün sabah Cümhuriyet avcı tayya
releri Valans'ı bombardıman etmek 
teşebbüsünde bulunan üç motörlü beş 
Frankist tayyaresini kaçırmıslardır. 
i ta/yan tayyarelerinin faaliyeti 

İtalyan gazeteleri, İtalyan tayyare
lerinin İspanyada neler yaptıklanna 
dair birçok malUmat vermektedir. Bu 
ma!Umata göre İtalyan tayyareleri 
harbin başlangıcından beri 7000 uçuş 
yapmış, 1500 ton ağırlığında bomba
lar atmıştır. Resmi bir tebliğe göre 
harbin başlangıcından beri İspanyada 

ölen İtalyan t yyarecilerinin sayısı 
120 dir ve İtalyan tayyareleri 600 
kadar hükumet tayyaresi düşürmüş
tür. 

Ucuz Otel· 
Pahah Otel 

l' az.an: B. FELEK 
Eskiden söylenmiı bir söz vardır: 

- Deve bir akçeye, deve bin ak· 
çeye! derler. 

Yani ayni mal bir yerde bir ak~e 
ederken bir başka yerde bin akçe e
der manasına bir sözdür. 

Bugün dünya piyasasında belli baş
lı maddelerin (buğday, kömür, petrol, 
şeker falan gibi) ayni fiyatta satıl
ması yukandaki sözün hiç değilse bir 
kısım mevzularda artık tesirsiz ol
masını mucip olmuştur. 

A~ağı yukan otel ve lokanta fiyat
lan bu kısımdandır. B~n de bunu e
sas olarak alıp üstünde işliyeceğim. 

Bana bu satırlan yazmak ihtiyacı
nı, (Vi-Nu) arkadaşımızın iki gün ev
velki Akşam'da Fransada otellerin 
pek ucuz olduğu hakkındaki bir ben
di verdi. 

Avrupada otel işi bizim memleket
te mevcut olmıyan geniş, zengin, gi. 
rift bir endüstri halindedir. Hususi 
sebepler olmadıkça oralarda otelcilik ' 
rekabetin kap ettirdiği "en ucuz" fi. 
yata yaklaşmak i~in herşeyi yapar ve 
yüzde doksan muvafiak ta olur. O
limpiyat oyunları, beynelmilel sergi
ler, tedavi sezonlan gibi inzi sebep
lerle artsa b ile ekııeri fiyatlar her ke
seye uygun seviyede durur. 

Yalnız bu arada para farkı bilyü. 

cek bir rol oynar. Parası pahalı olan 

memleketlerin otelleri, parası ucuz o

lanlara nazaran biraz daha tıızluca

dır. Onun için otel fiyatlan mukaye

se edilen memleketlerin biribirine na 

saran para nisbetleri de tetkik edil

mek gerektir. 

Bizde İstanbul otellerinin birinci 
sınıf denilen kısmı pahalıdır. Bunun 
üzerinde münakaşa ~tmeye bile dey
mez. Bu otellerin fiyatları aşaiı yu
karı Parisin ve IA>ndranın yüksek o
telleri fiyatına muadil iken derece
ler i onlardan düşüktür. 

Lakin burada söylememeyi haksızlık 
telakki ettiğim l: alovadaki otel Ter
malin fiatlarile Avrupanın hiç bir su 

f.!!~~~!f!i!i~i!!ii!!!!ii!!!!l!l!!!!!!!!!!!!i!!i!!iii!!!!!!!!!!!!ijJ i' şehri oteli rekabet edemez. Bunu göl· 

Tayyare ile 
Devri alem 

'Amerikalı Tayyare
ciler Sibiryoyo 
Vôsıl Oldular 

stimü gere gere söyliyebilirim. 

.,_na IÖsterdiği için İtalyanın 
bıa eye başladığı göze çarpıyor. 
~-~~in~~hl,bu~n~============================== ~'>'et,.· t 

1 
.''ltnı ,ı spanyanın mukaveme 

Buenoı-Aires, 12 (A.A.) - Şako 
ıulh konferansı, Bolivya ile Paragu
ay Şako itiltif ını kabul ettikleri ttılc
dirde hakemlik vazifesini deru.hde 
edip etmiyeceklerini tavcuıut eden 
altı memleketin 1'eisine sonnU§tur. Başvekile izahat vermiştir. 

Sofya, 12 (A.A.) - Yeni Tuna sta
tüsü hakkında Bulgar hükumetinin 
bazı erkanı ile görüşmek üzere Al
man hükumeti tarafından gönderilen 
bir mümessil dün Sofyaya gelmi~ 
tir. 

INGILTERE 

Zehirlenme 

Londra. 12 (Hususi) ~ Tay
yareci Hugheı gece yarı.fından 
dört beş saat evvel Siberyadaki 
Onısk'a varmt§tır. Geçen bütün 
zaman ::2 saattir. 

Ben Avrupada çok su şehri görmüı 

değilim. Fakat hunlann en mühimle

rinden biri ve be lki birincisi olan Vi
şide bir mevsim geçirdim. Orada d5rt, 
beş sınıf otel vardır. Benim kaldığım 

otel şehrin yan sokaklarından birinde 
evden bozma bir ot~) idi. Sabah kah. 
valtısı hariç, yatmak ve iki yemek 
iı;in o zaman 38 frank veriyordum. Ya 
ni o Zflmanki piyaHya göre bizim pa
ra ile tam 4 lira. Bunda yüzde 10 
hizmet dahil değildi. 

Biraz daha yukan çıkınca 50 • 80 
75 franklık oteller olduğu gibi 100 
franklık palaslar da vardı. Otel Ter. 
maide kahvaltıyle beraber üç yemek 
ve yatak beş liradır. Birinci sınıf lo
kantadan haşka mükemmel bir uz 
\'ardır. Tıbbi müşahede ve nezaret be
davadır. ve banyolar otelin içinde
dir. 

~anı ası ve harbin aylarca daha 
bıa ası ihtimalidir. Acaba İtal
aı. Sob teşebblisü ve arada ger
ıe..:etlerinin belirmesi üzeri-

' ... l'aziyetini değiştirir ve "İs .... ~ ...... 
~ ~•~ın tesviyesi" hakkın· 
er . )'e11ıde11 tefsir lüzumunu 
~ 'flıı?. 
L~ t &fi t 
ı:'Yle b~ er Chamberlain daha ev-
""" lt •r teklifi reddetmiş ve an
• lef~·~t Ciyano ile İngilterenin 
~ •lı Perth 
vq Ilı Ut. arasında vuku bn· 
'°lttıf ikatta İngiltere hüklimeti ı 
e her 

1 
bllazan üzerinde ısrar et- ı 

. batı at er anlaş01.anın tatbikına 
1 de b eldiflerde bulunmuştur. 
k u teklifi · İ 

ı '41Jy811 .. .~rın esası, spanya-
~•\u1t1 gonullüJerini çıkarmak 

, 11tı de •ştırınaktır. 
~ ha,~talyanın İngiliz plinını 
'it . •masa \'e g" ··ıı··ı . . ·~in· i onu u erını 
t '•t ı leri götünn . İ ·ı 

bı aPan esı ngı -
tt •hi>'tt' Ya meselesinin tesviye
~ deliş- •nde sayılır ve o zaman va 
-~-t .... . 
h hu ciheti 
tılı.11.. er henüz anlaşılma-.. yor. 

Fransa Çekoslovakya 
için Taahhüdünü 
Mutlaka Tutacak 

Fransız · Başvekilinin Mühim Nutku~ 
Pariı, 12 (A.A.) - Batvekil Daladiye bu akf&Jll söylediii 

bir nutukta Merkezi Avrupa hidiıelerini mevzuu bahıederek 
ezcümle demitt ir ki: 

"- Bir harp çıkarabilecek 

mahiyetteki muvazene bozul
masının önüne bütün hüsnü
niyct]erin birleşmiş olması sa
yesinde geçilebilmiştir. İngilte
re ve Fransanın sulh arzuları 
diger milletlerin ve bilhassa Al
manyanın sulh arzusuyla buluş
muştur. Bu sahada Fransa, Hit
lerin alenen ve daima ileri sür
müş olduğu sulh emellerine iti-

mat etmiştir. 

"Ancak şunu hatırlatmak is
terim ki Fransızların Çekoslo
vakyaya karşı yapmış oldukları 
taahhütler katidir ve mukad
destir. Ne Fransız hükumeti ne 
de Fransız milleti bu taahhüt-

!eri yerine getirmek mecburi

yetinde kalmağı asla arzu et

mezler. Maamafih Fransa ver

diği sözde durmağa da azmet
miştir.,, 

Daladiye, meselenin dostça 

ve devamlı bir tarzda halli için 
Çekoslovak hükumeti tarafın-

dan sarfedilen gayretleri tak· 

dirle yadetmiş ve yapılan tec
rübelerin istikbale emniyetle 
bakılmağa müsait olduğunu 'Ve 
fakat her ne suretle olursa ol
sun, hükumetin Çekoslovak 
tamamiyetini muhafaza edece 
ğini söyliyerek sözlerini bitir
miştir. 

Lontira, 12 ( A.A.) - Blakfriars ci
varında bir fabrikada çalışan 400 iş
çi kadın bu sabah bir amonyak bo
nuunun patlaması üzerine çıkan gaz ' 
Zardan zehirlenmiştir. Bunlardan o
tuz taneıi hastaneye kaldırılmt§tır. 

içlerinden bazılannın vaziyeti vahim 
dir. 

MEKSiKA 
Kabinede Tadilat 

Meksiko, İ2 (A.A.) - Reisicüm
hur Kardenas, bütün eyaletler genel 
valilerini bugün için bir toplantıya 

çağırmıştır. Bu toplantıya büyük e
hemmiyet verilmektedir. Kabinede 
bazı değişiklikler yapılacağı da söy
lenmektedir. 

Moskova, 12 (Hususi) - Dev
rialem seyahetine çıkan A meri
kalı tayyareci llughes, Giriniç 
ayarile 8,15 te buraya varmış, 
Paris - Moskova seferini 7 sa-
at 49 dakikada yapmt§ ve saat 
13,31 de Omsk yolunda uçmuş
tur. 

Tayyarecinin Nevyorktaki 
mümesıili tarafından verilen 
malümata göre şu yolu ta1tip 
edecektir. 

Moskova - Krasnoyarsk -
Siberya - 3670 kilometre. Ya
kutsk - Siberya 2060 kilomet
re. Fairbanks ve nihayet Nev
york 5440 kilometre. 

Bu seyahat esnasında tayya
re takriben 65 saat uçacak ve 
10- 15 saat benzin veıaire al
mak için yere konacaktır. 

Alman • Leh 
Münasebetleri 
Gerginleşiyor 

Hughes bu ıuretle perşembe 

' akşamı veya cuma sabahı Nev
yorkta bulunacaktır. 

Varşova, 12 (A.A.) - Bazı Alman 
gazetelerinde Polonya aleyhinde çı
kan şiddetli makalelerle Polonyacia
ki muhtelif nazi teşekküllerinin faa
liyeti hakkında Polonya parlamento
sundaki istizahlar, Berlin ve Varşo
vada diplomatik müdahaleler yapıl
masını intaç etmiştir. Varşovadııki 

Almanya sefiri cuma ve cumartesi 
günleri biribiri arkasından Zembek 
ve Beki ziyaret etmiştir. 

Tayyarecinin dün Parise mu
ı vasalatı üzerine zedelenmiş o

lan tayyaresi tamir olunmuş ve 
tayyareci diii1 radyo mikrofonu 
önii.nde söz söyliyerek kendisini 
hararetle karşılıyan Parislilere 
teşekii.r etmiş, daha sonra tay
yare uçuş meydanına getiril
miş, gece yarısından beş daki
ka sonra motörler işlemeğe baş
lamış ve tayyarenin müretteba
tını teşkil eden beş kişi dostla
rının ellerini sıktıktan sonra uç- 1 
muşlardır. 

Eğer daha ucuz istersE>niz Yalova
nın eskiden en iyi oteli olan Büyük 
Otele çıkarsınız. Orada tam pansiyon 
iiç liradır. 

Ren daima pahalılıktan şikayet et
tiğim için ucuz bulduğum şeyleri yaz 
mayı bir vicdan borcu sayıyorum . 

Başka otellerimizi bilmem ve on
lar için bir iddiada bulunamam. L&. 
kin birinci sınıf otel, birinci sınıf )0 • 

kanta. glizel bir müzik, bedna dok
tor, otel içinde banyo beş lira başka 
bir su şehri gösterirlerse gitmeden j. 
nanmayın! 

Her yerde su şehri otelleri daha 
pahalı iken Yalovadaki bu ucuzluk şe 
hir otellerimize biı·er nümune olsa ge. 
rektir. 

U. R. s. s. 
lsveç Hava Postaları 

Moskova, 12 (A.A.) - Tass ajan
sı bildiriyor: 

Sovyetler birliği ile fsvec ara
sında muntazam bir hava servlsi te
atisi hakkındaki Sovyet - fsve<; iti
lafı dün Stokholmda imza edilmi~
tir. Moskova - Stokholm hattı 18 tem 
muzda açılacaktır. 



TAN 

A11.ah.kemelercle 
. ' 

Oz Kardeşini Bıçakla 
öldüren bahçivanHasan 

Seni Evvelce Yurdum, Gebermedin, Şimdi 

Canını Cehenneme Gönderirim 

Uç ay evvel, Suadiyede, Cami sokağında 4 numaralı evde bü
yük kurdeti emlak tellalı Enveri bıçakla öldürdüğü için tevkif edi
len bahc;ıvan Huanın muhakemesine dün Ağırcezada devam 
edildi 

Dün hadlsenln :Sezaı, musara, .Ke-,armış ve 'kardeştnın üstüne yilrüye
mal, Mehmet, Nüzhet, ve Refik ismin rek haykırmış: 
de altı amme ve müdafaa §ahidi din- - Ulan senin başını şu taşla sovan 
lenccekti. Bunlardan ancak ikisi gel- gibi ezeyim de bir daha benim işime 
mişlerdi. Şahitlerin anlattıklarına ve karışma." demiş. Yere yatırarak vur
kararnameye göre hadise şöyle olmuş maya !hazırlanırken Hasan cebinden 
tur: çıkardığı çakıyı ağabeysine batırma-

Dellal Enver çok rakı içermiş. Bun ya başlamış, kendi başını taştan kur
dan ailesi gibi, konu komşuları da mü tarmş, fakat ağabeysini de cansız ye
teessirlermiş. Hadise gecesi, Enver yi re sermiştir. 
ne kafayı tuttuktan sonra Suad iye Dün dinlenen iki şahitten polis Mus 
Cami kahvehanesine gelmiş. Şuna bu tafa hadiseyi görmediğini, yalnız ih
na çatmaya başlamış, Sezaiye de kü- bar üzerine Hasanı yaknladığını söy
:fürler savurmuş. O sırada kahvcha- ledi. Suadiyedc Solak İsmail sokağın 
nede bulunan küçüpk kardeşi Hasan dan on iki numaralı evde oturan şa
yanına giderek: hit Refik te hadiseyi yukarıda yazıl-

- Ağabey, çok rahatsız olmuşsun. dığı şekilde anlattı ve: 
Şuna buna çatıyorsun, yine bir hadi- "- Bunlar benim komşumdur. ö. 
se çıkarakcaksın .• LCıtfen kolunu ver, len Enver şarhoşluğuyla tanınmış bir 
seni eve götüreyim." demiş. Hasan adamdı. O gece kahvehanedeki kavga 
bu teklifi birkaç defa tekrarlamış ve larını dinledim, gece de evlerinden bo 
aldığı cevap şu olmuştur: ğuşma sesleri geldi ve nihayet birisi-

- Ulan seni evvelce vurdum, ge- nin "yandım" dediğini duydum. Fa· 
bermedin. Bu defa vurursam canını kat gidip görmedim." dedi. 
cehenneme gönderirim." Muhakeme gelmiyen şahitlerin ça· 

Geç vakit iki kardeş eve dönmüş- ğınlması için 12 Ağustos saat dokuz 
ler. Enver evde eline kocaman bir taş buçuğa bırakıldı. 

SUiiSTiMAL : 

Ziraat Bankasının 
Deposunu 

SAHTEKARLIK: 

Frengili Adam 
itfaiyeci 
Olabilir mi? 

Bir Kadın Diğer 
Bir Kadını 

Bıçakla Yaraladı 

Hayganoş, kocası ve çocuklarile 
beraber 

Pangaltıda Bilezikçi sokağında 23'.! 
numaralı evde oturan duvarcı Nehe
betin 28 yaşında karısı Hayganoş, ki
racıları duvarcı Haçiğin kansı 25 ya 
şında Annayı bıçakla iki yerinden 
yaralamıştır. 

Annanın üç, Hayganuşun da iki 
çocuğu vardır. Anna çamaşırcılık ya
par, çamaşır yıkamıya giderken de 
çocuklarını evde bırakırmış. 

Evvelki gün Anna, yine çocukla
rını evde bırakarak çamaşır yıkamı
ya gitmiş, çocukların yaramazlığın

dan bizar olan Hayganoş ta avdet 
ettiği zaman Anna ile kavgaya tu
tuşmuştur. Bu arada da eline geçir
diği ekmek. bıçağını Annanın boğa· 
zına saplamıştır. 

Anna bıçağı Hayganoşun elinden 

Müddeiumumilik, dün, Ziraat Ban Mehmet Şener isminde bir genç, almak isterken eli de kesilmiştir. Ya-
kası İstanbul levazım 1Ubesinde ya- 936 senesinde itfaiye mesle&ine &ir~ ralı derhal imdadı sıhhi otomobili i
pıldığı iddia edlicn birçok şuiistimal- mek için itfaiye müdürlüğüne oi-"r"'a--r_....,..,,........,........,,_.,..,...""'"~m:rtarn::.uıc- 'ha'\Qu'r\a-

Boşaltmişlar 

ı~rin tahkikatile meşgul oldu. Hadise zuhalle mürtıcaat etmiştir. Kendisi rak tedavi altına alınmış, Hayganoş 
1 · · c h h t h · ta yakalanarak hakkında kanuni ta-nin suçluları bankanın evazım mü- muayene ıçın erra paşa as a asme -

dürlüğü muhasibi Safmle Zühtü Kı- gönderilmiştir. kibata başlanılmıştır. 
nalı ticarethanesinin sahibi Sadık Ör Hastahane Mehmet Şener - Anna, hastanede kendislle görüsen 

d F · h t l - t b't ım· h bir arkadaşımıza vakayı şöyle anlat-
nek, Horasanciyan ticarethanesinin e re~gı as a,•~ı es ı e ış ve a 
sahibi Aram Horasanciyan ve mücel- zırladıgı raporu ıstdasına bağlıyarak mıştır: 
lit Yanidir. kendisine vermiştir MehmetŞener her .. _ Duvarcılık yapan kocam çok 

~ "if · g·r · k f az para kazanıyor, 3 çocuğumuz var. 
İdd" ·· b nk k. d şeye ragmen , ı aıyeye ı meyı a ?. 

ıaya gore, a anın es ı epo Bu az para ile beş can gcçinemiyo-
H 

.. · 
1936 

. H . sına koyduğu için, rapordaki "hizme-
memuru useyın senesı azı- . . . d ğ 1 k" .. 1 ruz. Bunun için çamaşırcılık yap-

. . .. .. te gırmesı o ru o amıyaca cum e 
ranının yırmı altısında olmuş ve de- sindeki "olamıyacak" kelimesini las- mak suretile eve yardım ediyorum. 
po işleri de mutemet sıfatile muhasip tikle silerek "olacak" şekline sokmuş Evvelki gün yine çamaşır yıkamıya 
Saime verilmiştir. ve müdiriyete vermiştir. İşin derhal gitmiştim. Tabii çocukları da evd~ 

bırakmıştım. Çamaşırdan bir buçuk 
Saim vazifeye başladıktan sonra, farkına varılmış ve Mehmet Şener 

Tayyare Piyangosunda 
Kazanan Numaralar 
50000 Lirahk Büyük ikramiye 
Dün 24937 Numaraya isabet Etti 

Tayyare piyangosunun üçüncü ke ı 7911 8200 8341 8844 9472 9514 
şidesi dün bitmiştir. Dünkü keşide- 9633 993110103 10219 10888 10944 
de kazanan numaralar şunlardır: 11084 11378 11576 11714 1172111950 

50 bin 1ira 1195112169 12197 12230 12282 12597 
12623 13163 1320113277 13425 13510 

ı.t937 13513 13722 13945 14069 14081 14524 
Bu numaranın en son rakamları 1467114926 15315 15339 15359 15550 

olan 37 ile biten bütiın numaralarm 15714 15856 15930 16142 16366 16448 
ikişer lira amorti alması icap eder- 16662 16951 17689 18001 18172 18176 
di. Fakat (37} rakamlarına dün a- 18365 18652 19175 19121 19678 19705 
morti çıkmış olduğu için ikinci a- 19833 19856 20039 20168 20434 20526 
morti 12 bin lira kazanan 24884 ııu 20635 20781 20809 20816 20837 21040 
maranın son rakamları olan "84,, 21465 21643 21951 22047 22394 22405 

ile biten biletlere verilecektir. 22427 22640 23315 23542 24118 24137 
10 hin lira 24284 24453 24457 24530 24803 24866 

21168 25474 257112587026085 26107 26223 

3 hin Jira 

23827 

Bin lira kazananlar 

17381 35745 

500 lira knzannnlar 

103 131 355 375 575 1344 
1632 1718 1848 2750 4019 4881 
5062 6902 7169 7760 9118 10051 

10598 10700 11342 11590 12028 12455 
12539 15464 17409 17782 18107 19438 
19598 21110 21260 ~3414 23973 24322 
25888 27039 27237 27259 27668 23308 

28389 29776 29814 30347 30654 32018 1 
32378 32800 33315 34008 34819 36035 
36597 37139 37581 38228 38621 388<!1 
39729 

200 lira kazanımlar 

6486 8972 10557 11727 12086 125:ll 
14146 14917 16185 17039 17570 17943 
18070 18661 20347 24651 24.695 26233 
27617 29288 30908 32290 35639 36972 
38541 3fl900 

100 lirn kazananlar 

2397 3896 5430 5499 6199 7273 
7657 7839 8879 9704 9781 10534 

10667 11504 13942 14476 14791 15267 
15939 15940 16269 17052 17912 19542 
20219 20339 23475 24126 24610 25023 
25326 25Q90 26319 2853~ 29!'\67 ,30(\2.ti 
30058 30605 30610 30664 31072 32019 
33190 33232 33824 35520 358:>6 37256 
37713 38336 39088 

50 lira kazananlar 

72 118 877 1111 1129 1184 
1213 1340 1606 1702 2231 2402 
2515 2587 2695 3005 4327 4337 
433? 4428 4608 5469 5594 5662 
5742 5798 5846 5907 6210 6422 
6572 6606 6976 7726 7844 7845 

Yarının Mektepleri 

27253 27680 27703 27950 27964 28155 
28626 28802 28879 28931 28939 29162 
29300 29663 29850 30698 30781 30861 
31316 31378 31660 31885 31920 31963 
31988 32082 32141 32403 32484 32836 
33323 33887 33902 33967 33982 34052 
341103453134597347693478935087 
35219 35227 35747 35758 35908 36203 
36531 37019 37218 37650 37851 37872 
37949 38044 38324 38347 38-101 38670 
38762 38965 39249 395G5 39571 39979 

:ıo lira kaı.nnnular 
8 55 70 377 862 936 

1467 2005 222B 2341 2372 2387 
2435 2768 2822 ~912 2981 3018 
3129 321G 3274 3317 3335 3786 
3841 3901 3913 3955 4154 4306 
4639 4658 4783 4787 5071 5503 
5503 5680 5881 6235 6282 6526 
7007 7103 7339 7:l50 7376 7571 
7954 8090 8128 8138 8142 8313 
8492 8651 8717 9250 9262 9275 
9302 9329 9629 9671 9793 10167 

10498 10582 10595 10637 10659 10737 
11087 11249 1156111873 ll8ll3 11884 
12116 12156 12235 12295 12343 12344 
12403 12588 12619 12628 12676 12697 
12738 12846 12898 13141 13215 13329 
13576 13683 13708 13920 13932 14001 
14027 14159 14251143521539114502 
15435 14685 14835 15222 15240 15318 
1 ı:;-:ıo'> 1.c.t 1.4 1 ı:;,t ':1A.-1r.r.nn 1.&~rn'> 1 ı:;QnQ 

1583115990 16026 16571 16631 16706 

ÖGLE NEŞRIVA 1 

Saat 12.30 Plfıkla Türk 111 
Havadis l3.05 Pltıkla Tirit ııı ~ 
Muhtelit pltık neşriyatı 14 sO 1 
AKŞAM NEŞRi'V'.A 

Saat 18.30 Konferans: :EJlllfl 
namına: Sami Karayel (fcUlı1 
ne kadar fstanbulcla spoıı) 19· 
sım ve arkadaşları tarafındıı!\ 
kisi (U&ak, Hüz.zam ve hallt 
Borsa haberleri 20 Sant nyıırı 
sathancsinden naklen. Şchır 

mil Dölcner idare inde: 1 -
Baver - Uvcrtilr - Suppc. 2 "" 
siyen - süvlt ı. 2. 3. 3. • y,ul 
pnlomn - Sercnad 4 - Vifler 
Vııls - Straus. 5 - Graf ZcPıııı 
Toyğc 20.45 Hava raporu 20.481' 
Doğrul tarafından arapçn sö1 
ayarı: Bedriye Tuziln. Şan • S 
tr:ısı rcfakatıle 21.30 Tahsin 
arkadaşları tnmfındnn Ttırlt 
(Sultani ycgtıh fuslı) 22.10 ?w{ 

yete: Tepcbası Belediye bah 
len 22.50 Son haberler ve et 
programı 23 Snat ayarı: SON· 
ı\nknra Radvosıı 

ÖGLE NEŞR!YA1' 1 

Sant 12.30 Konşık pl. k rı 

PlAkln dans musikisi ve b11i1' 
13.15 Ajans haberleri 

1 AKŞAM NEŞRIYA 
Saat 18.30 T'lfıkla dans rııu: 

TOrk mu iki~i ve halk şarkıl 
Rıza) 20 Saat ayım vı: arrırt.' 
20.15 Türk musikisi (Amııtöt 
Şaıı pl~kbrı 21.15 Stüdyo satoıı 
1 - Lulglnl: Bnllet F.giptıcrı ' 
Engel - Berger: T .iebe lcıd 9 "' 
l\lrılvezzi: Fior d'AndRluııla ' 
Brancuccl: Adieu D'Amour 5 
Sulte du Ballct Lcs r.'lilli rı• 
No. 3 Reconcllintlon 22 AJ.ıll 
22. 15 Son ve 1stlklrıl mnr ı. 

14 temmuzda yııüan<.'1 rrı~ 
killtür munııscbetıerl idame ti 

yet "Voks., cctııiyetiylc S. s. C. 
komitesi Mo ko\ adan komirıtc 
tasyonu llc "dalga tulii ı 744 , '.['il 
tertip edilen bir radyo ltoıı~crl 
lcrdir. Konser, Türkiye snatl ıı• 
lıyacnktır. 

Konserin programı !iUdur: 
1 - "Stalin şarkısı,. Alch '.ıll 

tesl, "Şlmcndlıferciler mnrsı" 
kinin bestesi, "I<olsomnt ıoıcof!I 
bnlovskinin bestesi, "Calyn kıı 
kı"ı, "Çang:ıla" gbrcu şaı kı ı, 

dm" Ükr, nvo ş.ırkısı, "Knrn ' 
dn" Snt'.' •ıroçka opcr..t!lıııd.:ın 1' 
sokovun be tcsi. Bu kı mı i 
ler şarkı \ c ral.s heyl.'tı tarııf 
S. C. n. h::ılk nrtiı;ti Al<'ksand 

' . 
ccktiı:. 

2 - Bu kısım Av.erb:ıycnn 

den ibaret olac..-ıktır. "$. h s:ın 

sınd:ın lıir ilvcrti.ir l\Iur:omnYC~ 
A7crbnycnn şark çıılrncılnrı h 
fındıın "Yndımn dil<:tu" gazeli 5-
h:ırk artisti Bnynn Mamcdo\ ıı 11 

"Bainii Sıraz" Azı>.rlJnycaıı rı. 
ncsynn idaresi altındn halk ş 

yeti tarnrındnn ve "Kalbin ş r..ııı 
yev'ln bl!llte 1, Hasıınovun ıc!:ı.f"'"· 
ki koro ve ork<.> lm tıırat'ındııtl

llAf'İF KON EUI...ER: 
7.10 Bcrlln kısa dnlgnsı'. N 

ki (8.15 devamı) 8.50 Paris 
Plak 8.50 Kczn 9.15: Kczn ıo.S 
kezn 12 Bcrlln kısn dalgnsı: 

4 
yn muc;ikisi 13 Hatif muıılki tl 
vamı) 13.15 Paris Mondiyııl: !( 

lt 
y 

t 

lira alırım, eve dönerken pazara uğ 
bankanın deposuna yanlış teslim edil- Müddeiumumiliğe teslim edilmistir. 

I' radım, yağ, yoğurt ve saire satın n-
diği ileri sürülerek, ve değiştirme ba Dün Ağır ceza mahkemesinde bu da- !arak eve döndüm, fakat daha eve 
hanesile, bı"rçok eşya çıkarılmış ve sa va neticelendirildi. Müddeiumumi d d-

tılmıştır. Ayni zamanda da, bankaca 

satın alınan eşya depoya noksan ola
rak kabul edilmiş ve tiım parası ve
rlmiştir. Mesela, depoya giren 25 lira 
kıymetindeki 40 top kağıt çizgililerile 
değiştirileceği bnhanesile Zühtü Kı
nalı müessesesine gönderilmiş, yeri
;ne başkası gelmemiştir. 

öner onmez Hayganoş, ağıza alın-
Ahmet Remzi iddiasını söyliyerek: maz küfürler savurarak üstüme sal-

En son terbiye sistemlerinin Amc
rikada tatbik şekillerini gösteren 
meşhur pedagoji alimi Jon De\•vcy'
in bu eseri prof. Sadrettin Celal An
tel tnrafmclan terclime edilmiş ve 
Kanaat Kitabevi tarafından neşredıl 
miştir. 

16730 169261G9751722017313 17614 
174701790717907179541810618123 
18456 18471 19486 18631 18808 18853 
18950 18986 19017 19029 19033 19090 
19249 19309 19439 19638 19671 19817 
19893 19909 19962 19980 20008 20462 
20644 20649 20688 20976 21081 21113 
21217 21246 21262 21273 21336 21414 
21424 21936 21985 22032 22439 22471 
22522 22532 22586 22595 22662 23442 
23771 23920 24033 24069 24297 24599 
24604 24734 24838 25212 25249 25574 
256n 25760 26068 26142 26176 26251 
2657:l 26760 26792 26808 27210 27704 
27900 28384 28522 28532 28707 28801 
29121 29130 29155 29488 29494 29732 
29708 29842 29880 29982 30085 30140 
30231 305·13 30651 30G90 30716 30827 
30854 30865 3111931128 31133 31358 
31363 31771 31801 31896 32034 32133 
32158 32382 32443 3246!) 32511 32639 
32642 32679 32679 33155 33194 33287 
33308 33402 33704 33744 33871 34093 
34183 34Hl3 34308 34372 34409 34940 
84984 35051 35081 35182 35281 35369 
35649 36081 36176 36651 36983 37103 
37180 37366 37901 38036 384n 38681 
38750 39513 39576 39792 39856 39966 

il 13.2'i BUkreş: Plfıkla ö it 
(14.30 dc\•amı) 14 P ıris ıvıorıd ~ 
ser nnkli 17.45 B<.'rlln kısn d ~ 
ınu konseıi (18.50 devıımı) 18 

Mı.iddeiumumilik tahkikatını bitir
dikten sonra suçlulan alakadar mah
kemeye verecektir. 

AGffiCEZADA: 

Üsküdar Adliyesini 

Yakan Nurettin 
Üsküdar Adliye binasını yaktığı id 

dia edilen BeY.kozlu Nurettlnin du--ruşmasına dün Ağır Ceza mahkeme 
Rinde devam edildi. Gösterdiği Vedat 
ve Ali ismindeki iki müdafaa şahidi 
dinlendi. İkisi de şu şekilde şahadet et 
tiler: 

- Biz Üsküdar Adliye binası yan
dığı gece saat yirmi üçte Nurettini 
zil zurna sarhoş olarak Beylerbeyin
de evine giderken gördük. 

Bundan sonra suçlu söz alarak de~ 
diki: 

- Bay Reis, ben Bakırköy hasta

hanesinde tedavi aH:ndaydım. Bel ke 

miğimden su alarak muayene ettiler. 

Neticenin muhakememe müessir ola
cağını sanıyorum. Oradaki raporu
mun getirtilmesini isterim." 

Muhakeme, bu raporun getirtilme
:;i icin baska bir 2üne bırakıldı. 

- Suçlu gerçi "olamıyacak" keli- dırdı ve suratıma bir yumruk attı 
mesini "olacak" şekline sokmak sure- Ben de kendisine bir tokatla muka
tile raporu tahrif etmiştir. Fakat, ra bele ettim. Bu sırada boğazıma bir 
porun başlangıcında kendisinde fren bıçak saplandı, bıcağı tutayım, der
gi hastalığı bulunduğu ve sonunda da, ken elim de kesildi. 
Ayasofyada Frengi dispanserinde te-- Ben şimdi çalışamıyacak vaziyet
davl ettirilmesi kayıtları bulunduğu teyim, coluğuma, çocuğuma ben has
için, tahrif derhal göze çarpıyor. Şu ta iken kim bakacak, onu düşünü

halde hndiscde kanunun kasdettiği yorum.,, 
Hayganoş ta yaptığı işten mütees· 

ve aradığı kandırma unsuru yoktur. 
sirdir. Fakat hiddetinin mağlubu ol-

Beraetini isterim, dedi. duğunu söylemekte ve: 
Muhakeme karar için başka bir gü- " - Bir iştir oldu, yürek ti.iketmi-

ne bırakıldı. 

HAKARET: 

Kadına Tecavüz 

Eden Müteahhit 
Dün, Asliye üçüncü ceza mahke

mesinde, bir hakaret davası tetkik e
dildi. Suçlu Cihangirde, Şimşirci soka 
ğında, on numaralı evde oturan mii
teahhit Emindi. İddiaya göre, Emin 
geççn sene, sarhoş olduğu halde Os
manbeyde bir kadına ve hüdiseye mü 
dahale eden polise tecavüz etmiştir. 
Bu suçlardan dolayı evvelc:e muhake
mesi yapılmış ve mahkum da olmuş
tur. Yalnız, Temyiz mahkemesi bu 
kararı, kcenlemyekün sayarak, yeni
den bakılması şartile bozmuş ve gön
derm.;~ir. Dün muhakeme Temyizin 
bu bozma kararına uyarak işe yeni
den başladı. Muhakeme şahitlerin ça 
ğıı:.ılması için başka bir güne bırakıl
dı. 

ye hacet yok. Elimizden bir kaza 
çıkmış, ne olduğunu ben de bilmiyo
rum., demektedir. 

Hadise, adliyeye !ntikal etmiştir. 
Tahkikata ve takibata devam edil
mektedir. 

---<>-

Amcasını Öldüren 
Abdullah 

Antakyada amcasını öldürdüğü id
dia edilen Abdullahın muhakemesi
ne diin a~ı::.- cezada devam edildi. 
Mahkemenin geçen celsede Antakya 
Ağır ceza mahkemesinden sorduğu 

suallere cevap gelmemişti. Bunun i
çin muhakeme başka bir güne bıral:ıl 
dı. 

Meyvah Ağacı Kesmiıler 
Dün, Asliye birinci ceza mahkeme

sinde, bir meyvalı ağaç kesme iddia
sı tetkik edildi. Davacı Miha1 ismin
de bir bahçıvandı. Suclular da kom
şularından Tahsin ile İhsandı. Suçlu
lar mahkemeye gelmemişlerdi. Muha 
keme, ihzarları için başka bir güne 
bırakıldı. 

Son terbiye cereyanlannda mühim 
bir tesiri olan Jon Devvey'in bu ese
ri de kendisi kadar şöhret kazanmıı;. 
ve onun S. Celal Antcl gibi salahi
yettar bir terbiyccimiz tarafında:ı. 

tercüme edilmiş olması eserin ehem
miyetini arttırmıştır. 

Bilhassa ilkokul öğretmenlerine 
tavsiye ederiz. 

Kapah Yüzme Havuzu 
ve Gazino 

Ankarada Çocuk Sarayı Caddesinde yeni yapılan Çocuk Esirgeme Kuru
muna aid Sinema binasının altındaki 25 metre uzunluğunda, 9 metre ge
nişliğinde ve 170 ila 3,5 metre derinliğindeki kapalı yüzme havuzu "P.i'-

sin" ile etrafındaki gazino ve müştemilatı açık arttırma ile kiraya veri
lecektir. İhalesi 25 Temmuz 1938 Pazartesi günü saat 10,5 "on buçukta" 
"Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin Kurum Hesap işleri direktörlüğüne müracaat etme
leri. (4406) 

Askerf Fabrikalar Umum Müdürlüğiit 
Ticaret Şubesinden : 

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

atlı teklülerini 21 Temmuz 1938 Perşembe günü saat 14 de kadar verme
leri. Şartname her gün 13,30 iliı 15,30 arasında Ankara'da Askeri Fabrika
lar Ticaret Şubesinden, İstanbul'da Fındıklıda Askeri Fabrikalar Yollama 
Müdürlüği.inden alınabilir. "4335,, 

' 
Akeri Hesap ve Muamele Memuru Okuluna 

Talebe Ahnacak : 
Kara deniz ve Hava Birliklerinde istihdam edilmek üzere bu yıl hesap ve 

muamele memuru okuluna 100 yedek subay alınacaktır. İsteklilerin Tem
muz ayı içinde bulunduğu yerin askerlik şubesine müracaat ederek kabul 
şartlarını anlaması lazımdır. (95) (4358) 

fi! musiki 18 Pnris MondlYııl' 
nakli 18.30 Pcştc· O,rkcstrıı (U 
R:ıpsodiler) 19.15 Hükreş: Dil •10 
yanın bllyUk ork<' tra pli.ikJarı Ç 
salon orkestrası 19.4~ Pc~tc: 
kestraııı 20.25 Pr.:ıg: Bando o!IC 
Bnino: Dvorak'ın P..serlerinden 
Viyana: Neşeli plak musikisi :l d 
tlslovn: Dcbussy'nin altı preltl 
Bilkrcş: Konser naldl 23.30 Vı1 
yann mıısikisl • 

OPERAI.AR, OPERETLEJl: 
9.45 Bertin kısa dalgası: O~ 

kisi 20 Bcrlin kısa dalgası: ~"~ııı 
ra musikisi 21 .25 Peşte: Mozat• 
fnn tutt<',, opcrnsı. 

ODA MUSİKİSİ: 
. . 

RESİTALI4ER: il 
10,45 Berlin k1sa dalgosı: N~cl" 

na hnvıılnrı ( 17 ayni progrıırıı1 tı 
lR.30 Bcrlin kısa dıılgn ı: PiY ~ 
Vlynna hnvalnrı 18,30 BcrJin I> 4 
sı : Kemanla Norveç c erleri JS 
Oboe \'C piyano konscı i ıs.40 t3 
goslav ve Çek hm alnrı, 19.15 
Piyano - Keman (Mozart) 20 V, 
sa dalgası; Şarkılar (20.45: 
konseri) 21.20 Bükreş yıyoJO 
ıcrl 

Or. İhı;an Snml ~ 

ÖKSOROK şuRU9 ,; 
<1ksürük ve nerı>s d"r ~,tf 
maca ve kızamık öksilr ~ 
'"'Ck tesirli ilaçtır. Her eı;,,fl 

•ve ecza denolannrla l 1' 

SATILIK KAGJR e,~ 
Kodıköyündc Hıhtım c::ıddeır'°' 

Efendi 60kağında 24 No. lı fsJ<t' • ~ 

klkn mesafede nc1..nrctıl 9 o<'' ıc 
mutfak, elektrik, hnvaııazl. ııır r;tı1 
kuyu, tnatası bulun•n ev .. uıı 
dekllere müracaat. 
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TAN 
GiindeDk Gazete 

i\ ...... ·-~-~- .._,: Halterd., tlklrd., her• 
lıartıa temı.. dUrUat, •mlmt olmak. 

Paetaal olmıya talıtmaktır. 

ABONE BEDELi 
~7e l'.cnabl 
, 50 :· ı Serte 2800 ıtr, 
40o • 8 ki 11100 Kr, 
ıso kr, 1 A7 800 Kr, 

km kr, 1 A7 300 Kr, 
lllıy etlerara.ı Po«ta lttfha41ına dahil ol
dır. ~enıleketıer için ıo, ıe, o, a,a Ura 
1lrrrı e bedeli peşindir: Adres detil
J.ra e~ 25 kuruştur. Cevap lçfn mektup 

..._, O kuruşluk pul Ulvesl llzundır. 

GuNUN MESELELERi 1 

U111umi 
kiitüphanemiz 
Oln11yacak mı ? 
>'ctzcrn: M. Zekeriya SERTEL 

.. :tanbulda kütüphanelerde mevcut 
>1lk P~~ aaynuılar. İstanbulun en bil 
ttl ütiiphanesi sayılan ~yazıt kü
tfl:hanea~nde 36,500, Fatih Millet kü
ttl ~~de 27 ,800, Süleymaııiye kil 
..,,P b anesınde ('3) bin kitap varmış 
letl 6.tiln kütüphanelerde mevcut e-
~?in Yekunu ı 65 binmiş. 

.. h n bu rakamlara inanmadım. Çiln 
"iaı. q rakama inanmak icap edene 

Bu"'ak ve atlamak llzımdır. qrtt!fin İstanbul kütüphanelerinde, 
"-k ilçü eski ve müzelik kitap ol
laaae ilaere, 165 bin eser vana, kütüp-

t lllia Yok demektir. 
..,, akat maalesef bu bir hakikattir 
~~ bir hakikattir. 

b11a e\'Jork Kolombia 'Üniversitesinin 
,_;:ı kütüphanesinde 500 binden 

ller vardı. 
~ nıllletlerin milli kütüphane
~ b her birinde mevcut eser mik-

2'. ir hlilyonu geçer. 
~ biıı kitap illin adamlanmn ev 
~hile bulunabilir. 

' ha kadar ıeni!leditl, bir mil ' 
~ hat senelik nevtyatuwı 30 bini 
la 1ılr 1lh bir devirde, Z0-30 bin kitap. 
•tı loyt-'ttıphaneye sahip olduiumu
ıa... enıel<, sadece bu acı haltikati ... , r" t' oatermekten bqka bir ife ya-

ıı!!: hiiyilk bir !u kütüphane Ia-
ö . 

ili b~le bir kütüphane ki, eski ve ye
do)u tUıı ilimlere ait zengin eserlerle 
lele ~lsun. Yalnız herhangi bir me
hlt d akkında etilt yapmak istlyen 
ı_ a anı defll, boş vaktiai okumak-
1»11 htlrınek isteyen halk için 8e ka-
~ •çık olsun. 

~lifi kahvehanelerden, sokak
tlJ'o fena itiyatlardan korumak ls-
0~1· Onlara okuyacak kitap, ve 
~ ak yer vermedil\çe gençlere 
lltt :ehane kapılanm nuıl bpayabi-

ı .. 

.!'lli•ersfte talebesinin çofu lmti
"-~ı kahvehanelerde ve parklar 
'l1lra Zll'lıyorlar. Çünkü ıük6n içinde 
ttl h P çab,ablleeek zengin bir kü-

p anecten 111ahrumdurlar. 
~!azıt klltUphaneslne bir defa uğ 
-~ buranın acıklı ve feci halini 
._::eye lifidir. Masalar ldrli, san
lllE eler kırık, kitaplar eski ve kan
...;:•1Drıl bir ihmal ve ıefalet kar-

• iaaan okuyabilir mi? 

* ı~abııı nıflnevverler için defli, halk 
.\ de kUttıphaneye muhtacız. 

4e \rıupada kütüphaneler daha ziya 
...:8nenerlerin ihtlyaçlanna göre 
fa lltlannuştır. Halbuki Amerika-
41, ::unıı kütüphaneler ayni zaman
d~k lkın okuma ihtlyacmı tatmin e-

lı lllrette organize edilmiştir. 
..._:unıı kUttıphanenin tehrin, hatta 
~....:ketin her tarafında ıubeleri 
.._.1 • Raik bu fubelerin geniş ve te 
tllat, ':10nlarında her kitabı bulduiu 
detıe tediği kitabı on beş ıün miid
·~ •e bedava olarak evine ıötilrüp 

8-. ~hakkına maliktir. 
~ olaylık halkı okunmaya ahşhr 
' Genç, ihtiyar, kadın, erkek 
..... iattf lriitUphanelerin bu hizmetin-

Ora •de eder. 
... le~ kUtnphane, haDnn kendlsi
det, esını beklemez, eve kadar gi 

4-8: hlri İstanbulda, diğeri Ankara
"11ıt Yle b&yllk ve zengin iki büyük 

2e ktltUphane lazımdır. 
'-at~ bir milli kütüphanesi ol
~ hlillet kültür hayatına henüz 

hlit demekür. 

TAN 

lngiliz - Italyan 
Anlaşmasında 
Filistinin Rolü 

'ı ngiltre ile ltalya araam-
da yapılan t 8 Nisan 

1938 anl&fmaaında, gerçi Fi
liatine dair yazılı hiçbir feY 
yoktur. Fakat, her iki devletin 
konutma programmda FiliStin 
meaeleainin mühim bir yer tut
tuiuna fÜphe edilemez. O hal
de, İtalya, Habet lmparatorlu
junu tasdik ettirmek için, ln
gilterenin Filiatine ait arzula
nnı, aeaaizce kabul etmiftir, 
denilebilir. 

Esas itibarile, İtalya ile İngilte
re arasında, Filistinden dolayı na
sıl bir ihtilaf çıkabileceği, haklı o
larak hatıra gelir. Bu sualin cevabı 
ayni zamanda, iki devlet arasında, 
1935 tenberi çıkan hAkimiyet ve 
kudret yarışını kısmen aydınlatmı 
ya yarar. Bu mücadele, muvakkat 
te olsa, yukarda sözü geçen anlaş
ma ile doğu Akdenizde yatışmış gö 
rünüyor. Bunun için geriye doğru 
bakarak yakın zamanlara ait bazı 
vakalan ve biribirlerine olan mü
nasebetleri tesbit edeceğiz. 

İngilterenin Filistindeki alaka ve 
menfaatleri daha ziyade askeri ve 
sevkülceyşidir. Büyük Britanya, 
İmparatorluk siyasetinin icabı. o
larak Hindistana, Avustu Salyaya 
ve doju Afrikaya giden hava (kara) 
ve deniz yollarını, sevkülceyiş ma 
myette temıne mecburdur. Yakın 
§ark siyaseti de ona ayni vazüeyi 
yükletir. Bir de İngiltere için de
nizlerdeki mevcudiyeti ve yakın 
şar kpolitikası ile yakından alaka-
lı mühim ve hayati bir mesele teş
kil eden, Irak ve cenubi İran pet
rol havzaları ile daimi ve güveni
lebilir bir irtibat temin etmek me
selesi vardır. İşte bu yolların, İn
giliz noktainazannca, emniyeti Fi
listin, Arabistan ve Yemen kıyıla
rını takip eden denizyolu ile keza 
Filistin, Şeria ardı (Trans yordan) 
ve Irak topraklarından geçen hava 
(kara) yolu üstünde, dürüstçe his 
ler besliyen bir devletler zinciri 
vücude getirmiye bağlıdır. Görü -
lüyor ki, İngiliz Impara -
torluğunu korumak için fev
bllde mühim olan bu 
yollann temini bahsinde Fllistinin 
adı iki defa geçer; yani bu mem -
leket, İngiliz İmparatorluğunun 
hem deniz ve hem de hava (kara) 
§ahdamarlan üzerindedir ve yal -
nız bu kadarı bile P'ilistinin Bü -
yıik Britanya için fevkalade ehem
miyetli olmamasına yeter. 

B u suretle Filistinin, Ingil
giltere için olan kıymet ve e

hemmiyeti yalnız Süvey§ kanalı 
için mühim bir sevkülceyi§ mevzii 
teşkil etmekle ve Irak petrol ku
yularının yanıcı mayilerine sahi
linde (Hayfada) bir mahreç ver-
mttJde kalmıyor; ayni zamanda, İn 
gilterenin cenubi Asya büyük hava 
yoluna mühim bir siyasi üs vafifesi 
görmüş oluyor. Bundan başka Fi
listin, (Mısır - Kıbrıs. Filistin) sev 
kiılceyşi deniz ve hava istinat nok 
talan sistemine dahildir. Bunlar
dan her biri diğerini tamamlar ve 
hepsi birden, İngiltereye, doğu Ak 
denizde ve dolayısile yakın doğuda 
hakimiyet temin ederler. Onun i
çin İngiltere 1933 sonunda, Hay
fayı birinci derecede bir harp li
manı yapmıya başlamıştır. Hayfa 
yalnız Maltaya, icabında, bir ihti 
yat mevzi olmakla kalmaz, ayni 
zamanda Süveyş kanalına müvazi 
bir sevkülceyşt yoldur da. Eğ~r In-
ğiltere, Süveyş kanalını kullan -
maktan menedilecek olursa, Hayfa 
dan, Transyordan üzerinden Aka
beye inebilecektir. Hayfa limanı, 
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ayni zamanda, Transyordanm şi
malinden ve Iraktan Acem deni
zine giden Hint yolunun kapısıdır. 

Bu tafsilattan anlaplır ki, İngil
terenin Filistindeki menfaat ve a
lakası birinci derecede ehemmiyet 

li ve askeridir. Bu sebeple İngilte
re mecbur olmadıkça Filistini elin 
den bırakamaz ve orada, ne olur
sa olsun kati hakimiyet temin et
mek ister. Ehemmiyeti bu kadar çe 
şitli ve şümullü olan bir memleket 

Hayattan Zevk Almıyor musunuz 7 

Hayattan azami derecede istifa
de ediyor musunuz? Edemiyonanız 
bunun yolunu bilmiyorsunuz de
mektir. ·insan hayata bir defa ge· 
lir. Yaşadığımız müddetçe hayat· 
tan azami derecede zevk almasını 
bilmek llzımdır. Abi takdirde bil 
tün hayatımız manasız geçiyor de· 
mektir. 

Hayattan ne nisbette istifade et
tiğiniıd anlamak için evveli kendi 
kendinize bugünkü vazlyetinizi bir 
defa tahlil etmelisiniz? Bu tahllli 
yapmak için aşafıya bir liste ko
yuyorum. Bu listede eorulan ıualle 
re cevap veriniz. Vereceğiniz ce· 
vap hayattan memnun veya gayri 
memnun oluşunuzu tesbite yaraya· 
caktır. Yalnız cevap verirken, bu
günkü vaziyetinizl ıöaönilnde bu
landurmalınnız. Sizin için eritll· 
mesi muhal olan hayat seviyesini 
dikkate alarak cevap vermeyiniz. 

İŞ - En çok hoıunuza ~den it 
nedir?. Bu bakımdan burünkil işi
nizden memnun musunuz? 

EV - Yaıadıtınız şehir, semt ve 
mahalleden memnun musunuz? f. 
çinde yaşadıfuuz ev veya apartı· 
mandan memnun musunuz? 

AtLE - Beraber yaıadıfınıs ve
yahut hayatlanndan mesul oldufu 
nuz kimselerden memnun musu· 
nuz?. 

SIHHAT - Yapdıtmız hayat I· 
tibarile sıhhatlnlzden memnun mu 
sunuz?. 

KAZANCINIZ - Buıünkfl ka· 
zancuuzdan memnun musunuz! 

DOSTLAR - Sık sık söriiştiliil 
nüz dostlaruıızdan momııun mwıu
nuz!. 

Bu suallerin her birine numara 
koyunuz. Asaml numara ondur. E
ler elll numarayı doldurabiliyona 
nız, hayattan zevk alıyorsunuz de· 
mektir. 

* Efer aldıtınız numara yekOnu el 
ilden apl'ı ise sizin için takip edile 
eek iki yol vardır: Ya hayatının 
değiştirmek, yahut bunu ıslah et
mek. 

Hayale kapılmayın. Bayat •izim 
elimtzde bir oyuncak delildir. Ona 

lıtedltlmiz tekli nrmek bldm eli· 
mizde ollaydı, herkes hayatın en 
yüksek seviyesine çıkar, aptılarda 
kinıte kalmadı. 

Fakat hayat bir eereyandır. Biz 
de bu akıntıya tutuhnut lnsanlarıs. 
Yapabileeetlmls teYı botuhnamalı:: 
için kendimize bir ul, bir undal te 
ndn etmekten ibarettir. 

Ne kadar lnHnlar vardır ld, m11· 
1Udflnu olmak isterler. Fakat ha· 
yat onlan milbendlı yapar. Ne ka· 
dar inunlar vaı.tır ld milbendtt ol 
mak istedikleri ve onun için Jluır· 
landıklan halde mailim olmuşlar 
dır. 

Mevldinial ve hayatınım deiittir 
mek iatedijinis uman realiat olu· 
nuz. Bu deiifikliii ne dereceye ka· 
dar yapmaya muktedir olduianu· 
zu evvelden kararlqtırum. Muiye 
dejil, Jaale bakınız. Eter bu,uakil 
halinizi yeni bir .. kle blbedebi
lineniz yeni bir hayat MVİy•ine 
yiikselebilirsiniz. 

Onun için bir defa daha 7Ukan· 
daki listeyi okayunıuı. Nobanlan
nızı teabit ediniz ve onlan ulalua ça 
bşınıs.. PSiKOLOG 

te ise asayiş olmak gerektir. 

Ş imdi de, Italyanm Fillstinde
kl parmağına gelelim. Mus

solini Italyasının eski Roma impa
Tatorluğunu yeniden kunnıya ça
lıştıiı herkesçe malCimdur. Buna, 
mani olan da İngilteredir. 

ltalya, yeni imperium siyasetinin 
hedeflerini tahakkuk ettirmek için 
İngiltereyi birkaç noktada balla • 
maıı lAzımdı. Bu ısebeple, yakın 

doluda Ingtlizlerin en hassu nokta 
lannı arıyordu. O ancak bu tarzda 
v İngiltere üzerinde müessir ola
cak vasıtalarla prld Afrika plln
lannı tatbike cüret edebilirdi. 

Daha 1933 - 34 aenelerinde, 
tbniaauut devleti ile Yemen a
raamda çıkan muharebede ltal
yanm parmaiı prüldü. O za
man lnıiltere ile Arap ilemi
nin arası açıktı. ltalya bundan 
iatif ade ederek, Araptan, pro
paaanda yollan ile lnıiltere a
leyhinde itlemiye bqladı. Ha
betiatan aeferinden az enel, 
sefer eanuında ve az sonra 
ltalyanm bu buauata bütün 
gayretini aarfettiği fark olu
nuyordu. ltalya, türlü vasıta
lar kullanarak ve arapça Bari 
münileainden pek ustaca iati
f ade ederek muvaffak oldu: 

Araplar, İngilizlere gittikçe düş
man oluyorlardı. B. Musolini, da
ha sonra, Buyük Libya seyahati 
münasebetile, kendini İsllmiyetin 
hamisi ilan etmekle İngilterenin ü
zerinde son bir tesir yapmak iste
mişti. 

İngiltere, İtalyanın mütemadi • 
yen körüklediği Arap aleyhtarlı
ğına karp müessir hiçbir teY ya
pamıyordu; bu sebeple mil§klil bir 
vaziyette idi. Fakat İngiltereyi 
müşkül duruma dütüren, yalnız 

ikinciteşrin 1937 Balfur beyanna -
mesi ile Filistinde Yahudilere b ir 
yurt vait ve taahhüdü değildi. İn
giltere, ayni zamanda, İngiliz düt
manı Arapların Akdeniz kıyılann
da muhkem yerleşmelerini istemi
yordu. Bu suretle İngflterenln Bal
fur beyannamesi ile, bir tafla iki 
kut vurmak istediğini anlıyoruz; 

evveli, Büyük Harpte, dünya ve 
bilhassa Amerika Yahudi para11-
nın yardımını temin etmek ve son
ra da Araplara karşı Akdenlzin do 
ğu kıyılarında bir set vücude getir 
mek! 

F akat bütün bunlar, ayni za. 
manda, İngiltere aleyhin

de bir propaganda vasıtası olarak 
B. Musolininin fevkalAde l§lne ya 
ramıştı. Filistlndeki kargaplıklar, 
zaman zaman artarak bugüne ka
dar kanlı bir şekilde devam etti. 
İngilizl"r buraya kuvvetle bera -
ber kraliyet komisyonları da gön
derdiler. Fakat asayiş bir türlü ia
de edilemediği aibi Filistinin tak
slmJ projes ihtlAlci ve tethişçt A· 
raplara daha fazla hız verdi. Ge-
~n sene, Kudüs civarındaki Lid
cla lngiliz hava üssünün isi Arap-

lar tarafından basılıp yakılması ve 
Irak petrol yolunun milteaddid de 
falar tahrip edilmesi, nihayet İngl 
liz ukeri mahfellemide ve impa
ratorluk Erkaniharbiyesinde bü
yük bir hiddet uyandırdı. Arap -
lar, İngilizlerin en hassas ild ye
rine vurmuşlardı: Petrol ve hava 
kuvveti. 

İşte son İngiliz - İtalyan anlat -
muının imzasından evvel Filiı -
tinde vaziyet takriben böyle idi. 
Ve bu şartlar içinde İngilizlerin 
Filistini tekrar ve sımsıkı ele geçir 
mek için, diğer meselelerde tavi
ze hazır olmalan tabiiydi. 
İngiltere Filistinde artık kati 

ukeri tedbirler almıya karar 
vermit ve hatti tatbikata ıeç
mit bulunuyor. Her şeyden ev
vel, Filiıtinin timal (Surye) 
ammnı tamamiyle kapatmakla 
Arap tedhit çetelerinin bura
dan Filiatine girip çıkmalannı 
menetmek istiyorlar. Çünkü 
Arap çeteleri, timdiye kadar, 
buı tctdhit hareketleri için, 
Suryeclen Fililtine ıeçiJGr ve 

(Arkası: sayfa '1, sütun 8 da) 

Y acın: Sabiha Z•lıeriya Sertel 
On üç yaşındaki şirin Hayriyeyi 

(resmi çok şirin) 40 yaşında bir ma
raqoza nişanlamışlar. Bu mesut iz
divaca bakıp, şimdiye kadar kafam
da yer eden aile mefhumu, aile fonk
siyonlan, ailenin içtimai mlnası si· 
lindi. İçtimaiyatcılar ne diye oturup 
uzun uzun aile üzerinde tetkikler ya 
parlar, tarihini yazarlar? Aile her za
man ve her devirde en iptidai şeklini 
muhafaza edebiliyor. Bunu tetkik i
çin uzaklara ıitmeye ne lüzum var ? 
On U~ yaıındaki mahliika biz çocuk 
deriz. Fisyoloji, sosyoloji, bu yaşta
ki insanı çocuk olarak kabul etmiş
tir. Hukuk sahasında çocukluk kaç 
7apna kadar devam eder, bilmiyo
rum. Çocuğun evlendirilmesi ise, tıb
bın, aosyolojlnin, pılkolojinin, peda
gojinin kanunluına aılnuyan bir ha· 
disedir • 

• On Uç yapndaki tfrin Hayriye, bu 
kırk yaşında, babası olacak adama 

varmak istememiş. Kimbilir yavru

cü, daha evlenmek, doturmak, neall 

çoğaltmak gibi kadınlıjının, ona ver. 
diti cinsi temayülleri daha düşünme

ye vakit bulmadan, kiraz atacından 

indirilip, kırk yaşındaki kıllı, sert ke· 

mikli adamın koynuna atılışını, nasıl 

tiksinerek karıdamş, ruhu, insana 
karşı nasıl bir vahşet, korku, ve it• 

renme tesiri altında isyan etmiş ki, 
şartsız ve kayıtsız, niklhsız satıldıtı 

evden kaçmış. Bu hadisenin çocufun 
ruhu üzerinde yapacağı tesiri bir ru
hiyatçı, bir terbiyeci ne kadar iyi an· 
lar. 

Bu hôdisenin sıra~ la bir ~ürü me· 

aulleri vardır. Marangoz ni,anlı, kızı 

nlklhıns aldıtı ve cebren kaçırdıiı 
için kanun nazannda mesuldür. Fa

kat hilei şer'iyesini bulup, kızın on 

yaşını on beşe çıkarıp nikihlasaydı. 

meauliyetten kurtulay.or muydu? On 

ya,ıa, kırk Y•t araaıadakl t.u mun
zam f asdayı, kanunen menedecek bir 
hudut var mıdır?. 40 yaşında bir a

damın on bet yaıında bir kız~a evlen 
meaiaia kanuni mesuliyeti yoktur, fa

kat evlenme, 7alnız bir kanun iti de
tti, içtimai, fizyolojik, lktnadl, ruhi 
bir hldisedir. Bu lzdiva~lann cemi
yete yapacajı zararlan da ıöz önlln

de tutmak lizıın. 

Bu vakanın ikinci meıulü de Ja. 
mn anası ve üvey babasıdır. Ba llD• 

ne daha, kızı nikihııa, cebren, ll1'f 
maddi bir menfaat endişesile, ve da

ha on üç yaşında iken bu adama ver

dikleri için kanun nazarında da me

ıuldürler. On bet yatında bir kum 
evlenme hakkı oldujıma ıöre 13 ya
şında ni,anlanması da gayet tabiidir. 

Fakat bu hadisede bise aykın plen 
Dipabnıa celtren erkeğin evine gö

türülmesi, hiç ş8phesiz bir menfaat 

mukabili ba adama verilme&idir. Bu 

itibarla bwuı beyaz çocuk ıicared di
yebiliriz. 

• Fakat kUçUk yatta evlenme gibi iç-
timai bir meeele ile kartı karşıyayıs. 
Adliye Vekllett, mahkemelerdeki ıla 
taıhihlerlnin çoklutunu gözönüne ı 
drerek, evlenme çatını ıs e indirdi.; 
Şimdi ltlttllimize göre mahkemeler 
on üç yaşındaki çocukların ainlertaİ 
tubih için, ayni kesafeti muhafaza e
diyorlar. Bu gldı,ıe, bir zaman anne
lerimizden dinlediğimiz gibi çocuklan 
memede iken nişanlamak, on. on bir 
yaıında evlendirmek, devrine dönece 
ğiz. Ailenin cemiyette çok büyük iç
timai bir fonksiyonu olduğuna ıöre 
bu ht..:!iseyi çok esasla, icap edene 
baştan tetkik edelim, fikirlerimizi sa
mimi ve memleketin, milletin, cemi
yetin menfaatlerini dü ünerek açık 
söyliyellm. Kanunlar, içtimai zaruret 
terden dotar, fakat bizi geri~e ıötil· 
recek zaruretleri, içtimai terakkinin 
seyrine ıöre müvaznelestirmemis li
zımdır. Geri unsurlar terakki yolunda 
eteğimizi çekerlerse, biz onları kendi• 
mize çekmeye çalışalım. içtimai 
rakkinln en büyük kanunu, kitlele 
terakkinin, tekamülün seyrine uydur
maktır. 
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i 1940 Olimpiyatları 
Nerede Yapllacak? 

A. Hisar Klübüne 
Yarış Teknesi 
Yerilmelidir 

Su sporları federasyonu • tarafın
dan Galatasaray ve Beykoz klüp -

Yollar Niçin Yanm 

Y apllıyormuı ? 
Şehremininde oturan Suphl 

Mercan ıönderditi bir mektup
ta diyor ki: 

1936 olimpiyadında sürat ko
şularından biri başlarken 

Dünkü telgrat haberleri Japonya
nın 1940 olimpiyatlarını tertip et -
mekten vazgeçmeyi ciddi surette der 
piş etmekte olduğunu bildiriyor. 

Olimpiyat işlerini ve milletlerin 
Tokyo olimpiyadına karşı almağa 
hazırlandıkları vaziyetleri bilenler 
bu habere hayret etmemişlerdir. 

Çünkü, Tokyo olimpiyatları zaten 
oldum bittim bir itiraz havası için
de doğmuştu. • 

Faşistlik, antifaşistlik gibi politi -
ka mülihazaları bertaraf, bu memle
ketin Avrupa ve Amerika ya olan u
zak mesafesi müsabıkların aleyhine 
ciddi bir mahzur sayılıyordu. A vru
pa milletlerinden en yakınının yir
mi günden evvel kesemiyeceği bir yol 
culuk esnasında atletlerin formları -
nı kaybedecekleri ve gemide deniz 
tutması, karada tren sarsması yüzün 
den bunların hastalanmaları ihtimali 
asıl sporcuların Tokyo olimpiyatla
rını hoş görmemelerine sebep oluyor 
du. Uldn maalesef spardan _,... 
politika yapan beynelmilel olimpi -
yat komitesl bu karan vermiş bulun
du. 

Fakat bu karardan sonra dünyada 
olimpiyatların Akıbetine tesir ede -
bilecek bir takım hadUıeler doğdu. 

Modem olimpiyatların müessisi 
Baron de Coubertin bu oyunları, es
Jd Yunanlılar devrindeki olimpiyat
lar mevsiminde nasıl her yerde sul
bü selimet teessüs ediyorsa şimdi de 
ayni şekilde bu oyunların milletler 
arasında sulh ve kardeşlik vesilesi 
olmasını dü§ilnmüı ve ondan dola
J'l bu fikir alem§ilmul bir kabule 
mazhar olmUflu. 

Japonya bir senedenberi Çinle 
hup halindedir. Bu harbin ne za -
man biteceji de belli dejildir. Zaten 
1"1 '0)'Ulllara iftirakte teknik güçlük
lek gören milletler bir de olimpiyat 
fikrinin temel tap olan aulhün mev-

cut olmadığı bir memlekette olimpi 
yatlar yapılamıyacağını ileri sürdü -
ler. Bu arada Iskand·nav memleket-

lerine deniz sporlarına olan faz- "Koskada baılayıp Aksa-
la alakalarından ve gösterdikleri mu rayda Valde camiinin önüne ka· 
vaffakıyetlerden dolayı birer (dört- dar uzanan bulvar, tehrin en 
lük sikif) hediye edildiği malümdu_~· ı güzel cad~elerinden biridir. 

Sporcuları teşvik bakımından bu- Fakat bu bulvann Abany ka 
yük kıymeti haiz olan bu hareketi ı rakoluna kadar uzaması Jizım
tasvip etmemek ve federasyonun çok 1 dır. Bu kısım yapılmamıştır. 
yerinde olan bu düşüncesini takdir , , Yüz metre kadar bir yer bu 
etmemek kabil değildir. 1 güzel cadde üzerinde bir yara 

Fakat bu teşvik hareketini alkış -, ıibi durmaktadır. 
larken diğer taraftan gadre uğramış Valde camiinin önündeki kal 
olan bir teşekkülden ve federasyo- dırımın da yarısı yapllmış, ya-
nun böyle bir yardımı sayesinde ye- nsı yapılmamıştır. Ben böyle 
niden b•r denizcilik şubesi kuracak iki güzel eserin lift bile edile-
olan bir gençlikten bahsetmemek miy~ek kadar küçük kalan bi· 
büyük bir haksızlık olur. rer parçasının natamam bırakı-

Türkiyenin en eski klüplerinden lıfındaki sır ve hikmeti anb-
olan ve parlak bir maziye sahip bu- ı yamadım. Acaba bu da beledi: 
lunan (Anadoluhisar idman yurdu) ıı yenin bir nevi nazarlık telil
evvelce su sporları federasyonuna ve ı kisi mi? diye düfilnüyordum, 
spor kurumu umumi merkezine yap belediye itlerinde vukufu olau 
tığı münferit müracatlarla yeniden bir zat benim bu bahisteki ceh-
bir denizcilik şubesi açmak istediği - limi giderdi, dedi kl: 
ni ve bunun için de elinde mütead- "- Yapılmıf olan kısımlar E-
dit yelkenli vasıtalar bulunduğunu minönü kaymakamlıtı hududu 
yalmz kürek sporuna başlamak için ıl dahilindedir. Eminönü kayma -
kendilerine bir dörtlük sikif veril - 1 !eri ve lsviçre1'ler gibi bir kısım mil kamlıtı caddeyi Fatih kayma-

letler ademi iştirak kararı vermeye mesini rica etmiştir. kamlıiının hududuna kadar aç-
1 Muhtelf kanallardan müsbet vait-kadar gittiler. mış, Fatih kaymakamlıtının bu 

.. . d D"ğ !er alan Hisarlı sporcular denizciliğe J Japonya bunları gortiyor u. ı er J dudu dahilinde kalan yüz met-
b lek · daha fazla ehemmiyet vermeğe baş-taraftan hali harpte ir mem etın relik kısmı bırakmııtır. Kaldı- I 

olimpiyat oyunları yapması gülünç ıa1mışklaMr ve t~u ara~a. Türkiyaeğdae ~~ 1 I nmın da kendi hududu dahilin-
1 ğ d k ·1· "d k ed" d o ara ono ıp şarpıyı yapm - d k" o aca ını a pe a a ı ra ıyor u. da s or • , e ı kısmını yapmış, Fatih bu-

Zaten beynelmilel olimpiyat komite vaffak olduklarından dolayı p d il d hil" d k 1 15 t 
si ayni fikirde idı. ları federasyon tarafından kupa ile : 1 r: ulu a ın e a an tme rei; 

t ltü d"l · ı d' ı smı yapmamı,tır. tin ~ 
940 olimpiyadıın tarihine daha iki ' a . e ı m. ş er ~rl. f d yüzü budur 

Hısarlı ıdarecı er e erasyonun .,. 
senden fazla zaman vardır. Bu oyun- d"l .1 1 b k d 1:.,_ Bana söylenilenler doa-. i-ken ı erı e o an u ya ın an a -a- ... 11 

lar Japonyada yapılmadığı halde o- b .. .. k b" h .. .. . t .1 k ı se telikkl cidden acıdır ve biz-
sını uyu ır usnunıye ı e arş 

nun tertibini deruhte edecek olan 
1 1 

· ı k k "' k t . . . . amış ar ve vcrı ece ure vası a -
memlekete en az ıkı senelik bır za- h 

1
. .

1 
kit · ~ 

sının aya ı ı e va geçırmege ve 
man bırakmak lazımdır. kendilerine müracaat eden sporcu -

de imar lşlennin ne irin t am 
yapalmadıtını söstermesi iti • 1 

ı 11 barile de şayanı dikkattir.,, 1 
İşte bütün bunlardan dolayı .Ta- lara sikifin ~t?zon l>aşında klübe ge

ponlar, 940 olimpiyatlarını yapmak- leceg~ini vaat etmişlerdir .. 
k k b Saçlan kesmeli tan vazgeçme karan verere a a- Fakat dörtlük sikiflerin bu nevi -

Okuyucularımızdan A. Deveci otlu Yltı dayılıgı kendilerine bırakmak iste- den mutasavver teknelere sahip o -
ı zıyor: 

yecek erdir. lan diğer klüplere hediye edildiğini "Mesleğim fırıncılıkbr. Ekmek, lnsanla-
Eğer, YafUl 1~ o1'1l telgraf- öjrenince bü7\ik bi.ıt inkisara uğra - nn birinci aıdaaıdır. Mesleklerin içinde de lar ba fUtl'lmm\ ~ ıl •- ...-,.._... _________ "".._ ... •• _... __ 

limpiyatlarının tertibi han,gi memle- tında büyük b;r gayret gösteren fa- herhanıri bir amele, her zaman !~ hele 
1\1 aıcak S(lnlerde ter dökmektedir. rakat, 

kete verilir? kat, veuitsizlikte nbu gayretleri tam fırınlarda çaheanlann ekserisi beklr oldu-
Bunun için Japonyadan başka İ- semere vermiyen Anadoluhisarlı ğundan kendilerine iyi bakamazlar. Hem 

talya, Finlandiya ve İngiltere nam- gençleri tatmin etmek teşkilatın baş- kendi sıhhaUerl için hem de halkı dOşü-
zetliklerini koymuştular. Fakat İtal- lıca vazifesidir. nerek fırın amelesinin, umumiyetle saçla-

b . ş T nnı dibinden kestlmıiye mecbur ttJf..qlar, ya namzetliğini - Japonyaya ır ce- . . 
çok yerinde bir iş ıörülmilş olur. Bu hu-

mile olsun diye - çekmişti. Geri ka- susta allkadarların nazarı dikkatini cel-
lanlardan, İngiltere, eğer beynelmi- Eski Yüzme Antrenörü betmenl:ıi rica.ederim . ., 
lel komitede dostları ve dominyonla-
rı vasıtasile tesir yapmazsa, bı.i işin Mı11ra Gitti 
Finlandiyaya verilmesi ihtimali var
dır ve böyle olursa karar çok daha 
sportif olur. 

Gedizliler Galip 
Gediz, (TAN) - Simavlı gençler

den mürekkep futbol takımı buraya 
gelmiş, bir maç yapmıştır. Müsaba
kayı Gediz gençleri sıfıra karşı iki sa
yı ile kazanmışlardır. Maçı, Kütahya 
valisi Nafiz Ergin de seyretmiştir. 

Su sporları federasyonu tarafın

dan angaje edilerek dört senedenbe
ri Türk yüzücülerini çalıştırmakta o
lan Macar antrenör Frensvi'nin bir 
ay mukaddem kontratı feshedilerek 
memleketine avdet ettiğini bildirmiş 
tik. 
Şimdiye kadar Türkiyeye gelmiş 

olan antrenörler içinde en faali olan 

t~;tş~~ 
'~~""~' Tütün Paralan 
Betiktaı askerlik fl.1besinden: 
Salı: MalOl subay ve erat 
Cuma: Şehit yetimleri. 
B~ktae askerlik fl.1beGnde kayıttı ma-

101 subaylar ile erat temmuzun 12 tncl 
eününden. 

Su Sporları Programı 
Yeniden Tanzim Edildi 

ve çalıştığı şubede en verimli netice
ler elde edilen Frensvi, haber aldığı
mıza göre Mısır w sporlan federas· 
'yonu tarafından dört sene müddetle 
ve yüksek bir ücretle angaje edilm!ş
tlr. Kendisi yakında Peıteden Mıaı
ra hareket edecektir. 

Profesyonel Gireıçiler 
Haldu•da Takibat Yapllıyor 

Şehit ailelerinin temmuzun 15 lnd ıo
nünden IUbaren beine ikramiyelerinin 
tevziatına bqlanacaktır. Bu f(lnlerde nü
tus cüzdanı hilvi;ret varakalarile Betfktaş 
MRlmQdürlillüne müracaattan llln olu
nur. 

Davet 
EmlnlmO askerlik l'lbealnden: 
Apfıda laimleri 7uılı subaylann pı

beye müracaattan: 

T. s. K. lstanbul bo"1geai IU apor
Jan ajanlıjuıdan: 

1 - Muhtelif 1ebeplerle bugüne 
bela? yapılamıyan 1938 1e11esi prog
amının aju.ltol ayı içinde yapılacak 
tleniz bayramı ve Festival müsabaka 
lan da nazarı dikkate alınarak ap
ildaki tekilde tadiline zaruret hasıl 
olmUftur. 

apğıda isimleri yazılı zevatm muay

yen günlerde Y&rlf yerlerinde hazır 

bulunmaları ehemmiyetle rica olu -
nur. 

2 - Bu müabakalara matbu prog 
ramda yazılı saatlerde bqlanacak -
tir. 

Başhakem: Ahmet Fetgeri A,enl, 

hakem Rıza Sueri, Şazi Tezcan, Ne
dim Ulbatur, Ziya Kaptan, Hüsamet 
tin Güreli, Ali Rıza Sözeralp, Is -
mail Dalyancı, Nuri Bosut, Harun, 
Naci, Mühendis Hiısamettin, Yüzba
fl Sıtkı Eryar, Bekir, Macur, Suat, 
Ahmet, Behçet. 3 - Hakem olarak intihap edilen 

18 Temmuz 

17 " 
23 " 
24 " 
30 " 
31 " 

'1 Aiustos 
14 " 
20 " 
21 " 
21 " 
27 " 
28 " 
28 " 

4 ZyW 

Tadil edilen program 
Yüzme Teşvik 
Yelken Tetvik 
Yüzme Seçme 
Kürek TefVik 
Yüzme Seçme 
Yelken Tef\'lk 
Kürek Teşvik 
Deniz bayramı 

Yüzme Şampiyona 

Yüzme 
Yelken 
Yüzme 
Kürek 

Yüzme 
Kürek 

" Festival kupası 
Şampiyona 

Festival 
Mukavemet 

Beşiktaı havuzu 
Moda 
Moda 
Beykoz 
Moda 
Moda 
Yenikapı 

Moda 
Moda 
Moda 
Moda 
Boğazı geçme 
Yenlkapı 

Bebek-Salacak 
Beykoz-Moda 

İzmir, (TAN) - İzmirde yapılaca
ğı evvelce ilin edilen bir müsabaka
ya sudan bahaneler icat ederek i§ti
rak etmiyen ve bu yüzden statta bir 
çok hadiselere sebebiyet veren pro
fesyonel güreşçiler hakkmda Dahili
ye V eklletine vlld olan tikiyet üze
rine haldannda takibat yapılma.sına 
karar verilmiftir. 

Halkı, bir takım profesöonel hile
lerle aldatarak paralarını çeken bu 
kabil gür• organizatörlerinden ba
dema kati surette bir teminat parası 
alı~dan müsabaka tertip etmeleri
ne müsaade edilmiyecektir. 

Faarclald Spor 
Harekefferl 

İzmir, (TAN) - Futbol federasyo
nu tarafından İzmlrde daimi antrenör 
lüğe tayin edilen Hores tehrimize gel 
miştir. Antrenör, İzmir Enternasyo
nal Fuannın açık bulunacağı 20 A
ğustos - 20 EylQl ıünlerinde birçok 
temsilt müsabakalar yapacak olan İz
mir muhtelitini çalıftırmağa baflıya
caktır. 

Bu sene İzmir muhtellti Fuar mü
sabakalanna iki tıkım ile girecektir. 
Futbol ajanı bu iki takıma namzet o-

Deniz f(lverte utelmenl Salih otlu Ss
Uh Necdet, Sultanahmet (31830-'7) 

Deniz ıüverte ;rüzbqw Sıtkı otlu Ze
ki, tatanbul (1495) 

Hekim aatetmen. 7\lzbqa Huan Flkrt 
ojlu Ahmet Fethi 313 (14815) 

Demlryol. yanıuba7 Salih otlu Mehmet 
Muzaffer, Yemen. 312 (13315) 

tstihkAm yarsubayı Mustafa ottu 310 
Mehmet Sabri (375) 
. Eczacı astetmen İbrahim otlu 31'7 Meb
ınet Ali (38950) 

Baytar :rüzbalı Simon ottu 306 Artln 
(330-2) 

larak 32 futbolcü ayırmı§tır. Antre
nör bu futbolcüler içinden esas takı
ma girecekleri seçecektir. 

Muhtelit takmılar kadrosuna fim
dilik aynlan futbolcüler fUnlardır: 

Alaancaktan Hilmi, Ali, Enver, Ra 
sim, Jı'ethi, Necmi, İlyu, Hakkı, Sab
ri, Salihattin, Münir. 

Uçoktan: Hakkı, Necdet, Adil, Ke
mal, Şait, Namık, Fehmi, Namık. 

Ate§ten: Muzaffer, Şeref, Muam
mer, Cemal, Ömer. 

Doğanapordan: Salt, Fuat, Mehmet. 
Yamanlardan: Hikmet, Süleyman, 

Hidayet, Ahmet. 
Demirspordan: Orhan. 
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ESRARLI BİR VAK'A 
- Yazan : Mlh. Zoıçenko - Çeviren : B. Tok 
W;f ........... IRlnNllr • 

Volodya amca büyük bir ciddi -
yetle: 

- Şimdi artık benim için her 
şey anlaşılmış demektir: Hırsız 

kıymetli bir şey çalmak dü.şunce
sile ahınn kilidini kırmış, fakat o
rada kıçıkınk bir keçi görünce ye
re kocaman bir tükürük atarak, 
kısmetini başka yerde aramıya git 
miştir. İşte hırsızın ayak izleri de 
burada .... Tüü .. Allah belasını ver
sin .. Bunlar benim kendi ayak izle 
rim .. Onunkiler de bunlar olsa ge
rek .. Neyse .. Minka da ubahieyın 
buradan geçerken ahınn açık dur
duğunu görmüş ve içeri girerek 
hayvana lihana yaprağı yedirmiş .. 
İşte Minkanın da ayak iıleri bun
lar .. Keçi kapının açık olduğum., 

görünce şöyle biraz hava almak 
düşüncesile avluya çıkmış .. Bu sı
rada gözüne damın üstündeki 
otlar ilişmiş.. Keçi, cins tiibarile 
dağ keçisi olduğu için hiç zahmet 
çekmeden bu tahtalann üstünden 
dama tırmanıvermiş .. İşte onun bu 
noktayı andıran küçücük ayak iz
leri.. Sabahleyin avluya çıkan ev 
sahibi kilidi kınk ve kapısı açık a
hın görmüş .. Hemen bize koşup gel 
nUa_l.ta QQµa..dTc ır•\ iJler~hn ... 
rada... Şimdi artl er es va anın 
nasıl cereyan ettiğini öğrenmiş bu 
lunuyor. Keçinizi damdan indiri 
niz! .. Bizde rahat rahat Leningra
da giderek oradaki daha mühim ve 
daha karışık vakalann halli ile uğ
raşalım... Biz buradaki vazifemizi 
tamamen yapmış bulunuyoruz. 

V olodya amca bunları söyle-
dikten sonra başından şap

kasını çıkararak oradaki ahaliyi se 
lamlamak istedi. Bu sırada damda 
ki keçi yeniden: 

- Be e e e diye bağırdı .. 
Makasçı da: 

- Durun gitmeyin, diye yalvar 
dı. Benim cins keçimi damdan na
sıl indireceğimi bana söylemeden 

buradan gitmeyiniz!. Bahuaua bi
zim evin damı çok diktir. Şayet da 
ma çıkacak oluraam ya keçiyi dü-

türürilm, ve yahut kendim yere 
düşer bin parea olurum .. Şayet ke 
çiyi qalı indirecek olursanız size 
bir bardak sütle iki funt ekmek 
verirtm. 

Bu arada halkın arasındakiler -
den biri ilerledi: 

- Ben, dedi, rnal61 bir adam ol
mama rağmen sizin keçiniz! dam
dan indirebilirim. Sadece bana bir 
ip tedarik etmeniz lizımdır. Çünkü 
dam çok diktir. Kendimi bacaya 
bağlıyacağım.. Sizin salak keçiniz 
yüzünden damdan düşmeye hiç ni 
yetim yok .. 

Adama, istediği ipi verdiler .. O 
da merdiveni dıııma dayadı ve ora 
da biriken halkın alkışlan arasın
da dama çıktı .. f pin bir ucunu ken 
disine, diğer ucunu da bacaya bağ 

·1adı. Bu vaziyette keçiye doğru yak 
laprııya batladı.. Keçi ise itimatla 
i§in sonunu bekliyordu. 

Bu esnada ip gerildi. Eski ve ha 
rap olan baca büyük bir gürültü 
ile devrildi. 

Bereket versin, maltlle hiçbir şey 
olmadı. Adamcağız damın bir u
cuna yapıpnak açıkgözlillüjiinü 

ıösterdi fakat bacadan kopan bir 
parça avluya yuvarlanarak Volod
ya amcaya çarptı. Zavallı Volod
ya amca bir kelime bile söylemek
sizin prkkadak düştü bayıldı. 

Mal61, keçiyi yakaladı ve keçi ile 

• 411 IUNllHlltnllll-

beraber, umumi bir alkış tufanı r 
rasında yere indi. 

Makasçı malule yaklaşarak: 
- Keçiyi indirdiğine çok teşek• 

kür ederim, dedi. Fakat topal bad 
ğınla bacamı tahl'ip ettiğin için "6-
dettiğim mükafatı, yani sütle d • 
meği sana vermiyeceğim. 

Malul adam bu sözlere fena ıı-1 
de içerledi: 

- Şu halde, dedi, şimdi ben te' 
nin keçini tekrar dama çıkarayı.Jll 
da sen gör!. 

Makasçı yumuşadı: 

- Pek:i peki, dedi, veririm .. y,ı 
nız sen şu pis ellerini bir daha ~ 
. .. " çıme surme ... 

Makasçı keçisini kucaklayıp ö9' 
tü ve ahıra götürdü. 

B acanın sükutundan başı 1' 
rılmış olan Volodya aıııd 

gitmiye davrandı. Fakat maka,çl 
bırakmadı: 

- Yaptığınız büyük hizmete t-' 
şılık size ufak bir ikramda buluJI'" 
mak istiyorum .. Biraz bekleyiniı ~ 
size keçi sütü ile taze ekmek geti
reyim .. 

Biz bir sıranın üzerine otura~~ beltrennye Dllfı11aı.K. voıoaya ~ 

Minkayı yanına çağırarak: 

- Seni yaramaz çocuk, ·dedL 
gördüğün hayvanın üç ayaklı ol
duğunu söylemekle memurlan tJJI 
diye yanlış bir yola sev kettin?. 

Şaşıran Minka: 
- Amca, dedi, ben sizi yanbf 

bir yola sevketmedim .. Ben anc,
üçe kadar saymasını bilirim. onuO 
için .keçinin üç ayaklı olduğuııO 
söyledim.. Yirmiye kadar sayııır 
sını bileydim "yirmi ayaklı,, det
dim. 
Minkanın bu sözleri üzerine hl' 

kes gülmiye başladı. Ve makatÇI" 
nın sokak ltapısını açıp bütün 1• -
bancılann dışan çıkmasını balı" 
bağıra söylemesine rağmen ktııd' 
yerinden kımıldamadL 

Neyse, makasçı büyük bir gaJ
retle yabancılan kapı dıtarı et~ 
ten sonra eline bir klse alarak kr 
çiyi sağmak üzere ahıra girdi. ra -
kat kısa bir zaman sonra, boş kAI' 
ile ve sapsan bir halde geri geldi: 

- Keçide bir damla bile süt ytJll. 
diye inledi.. Birisi keçiyi sağınıtlf· 
Gel de pirincin taşını avıkla~: • ...1 

Volodya amcanın gene gozıtı:P 

parladı: 

- Ben esasen meselenin böyle o 
lacajını tahmin ediyordum, dedi .. 
Vaziyet benim nazarımda taııı• • 
men aydınlanmıştır. Hınız ahırd' 
pahada ağır hiçbir şey bulamayııt" 
ca keçiyi sağmış, bu suretle kaJ111'° 
nı doyurarak çekilip ıttmlttir. 

Bu esnada makasçının kamı 1' 
nımıza yaklaştı: 

- Yok yahu, dedi. hırsızın ,0-
nahına girmeyiniz!. Kocam ahalifi 
kovmakla meşgulken ben de kr 
çiyi sağdım .. 

Kadının bu sözleri herkesi gOl
dürdü. Büyük bir iştahla süt ,.
mek yemiye başladık. Bunu da bi
tirdikten sonra ıkramcı ev sahibi" 
nin bize seslendiğini duyduk. tt 
sahibi bize: 

- Biliyor musunuz ne oımuş. 
di?. Benim ahırdaki eski keçe çlf 
melerimi qırmıılar!. 

Volodya amca gene ıayrete ~ 
dl: 
~Ben esasen bunun böyle otd1J 

tunu tahmin ediyordum. dedi ';; 
[Ark881: Sa7fa 8. .Otun 1 
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, ÜGONKO HiNDiSTAN: 

l llindistanda Köylülerin 
1 Sefaleti Niçin Artıyor? 
~e J Ugiinkü Hindistanın loP-

! ~f . takta yaşıyan halkmın 
~ te~·letıne ıehep olan amilleri 
~ ık ettikten ıonra insan on-§ § tu suretle hulaaa edebilir: 

= A.razi sistenıi Hindistanda yere gö = r~ <ie~· . 
~ t gtşır, fakat başlıca iki şekil al· 

~ :llda görünür. Birincisi, zemindari 

! ~1.lHi. Yani büyük arazi sahipleri 
i buPr~klarını kira ile köylüye verir; 
i ta. sıstenı. dahilinde köylünün top
S 'to.~1 Yoktur. İkincisi, Ryotari siste

J toı. Yani toprağa köylü sahiptir ve J'M 
! rtak unı.u.ıniyctle küçük parçala- ;w;, 
,: <iisttaksirn edilmiştir. Şimali Hin- ).'. fi 

'to.ı a~.' hudut vilayetinin bir kıs- , ' 
bid·lllustesna, Zenıindari usulüne ta \ ~ 

ır. Ve k " I" .. ~ ' #"..: kira . . oy uyu ~ 
~a ıl: ışlediği ve 
ha §adıgı topraktan ., ~ 

a ltıi: Yer~erde, Ze- 1.~ l;: 
lıı dar, ısterse ko- ~ 
1tı lldan tutup at
~Ya hakkı vardır. 
Ris~l~t toprak ver-

trıı z . 
ela ernındar-
lı ıı alır. :Su, Çar
tolt devrindeki Rus 
tırak . . h sıstemıne 
ayli benzer. 

..... ·f!:'<tl:; ······-
... ~ ... -

Bir Hintli kadın, şu garip 
musiki aleti. ile köy şarkıları 

çalıyor 

:~ ................ ....... 
Y abancı fatihler tabii olarak 

e le t Ze:rnindar sistemini kuvvet 
itli." Utmuş ve himaye etmiştir. Çün

: YAZAN: 
i : 

bile altıda birden· çok fazla, hatta 
bir hayli yerde yarısı olduğunu gö 
rüyoruz. Müslümanların tarihleri, 
kayıtları çok muntazamdır. o.~la
rın rejiminde yer yer yarım, uçt_e 
bir ve dörtte bir olarak bu vergı
nin alındığını görüyoruz. 

t 

, eVv l' 
gi t e a bu sistem basittir ve ver 
bir ot tılatnak için nisbeten büyük 

eşlf 1· · · Yeıı ı ata ıhtiyacı yoktur. Sanı-
ke11~.fatihier tabii olarak araziyi 

\.iller· 
Vel'?lı. ıne taraftar Zemindarlara 
Ze,,_. 'Şler, bu suretle yepyeni bir 

··•ında 
kiltıe 1 r sınıfı yaratmışlar. Tet-
da.r r, !lgilizlerden evvelki Zemin 
lta81~~tııf1nın hakikatte çiftçi taba
lti esk·an olduğunu gösteriyor, ya
bağlı ~ ~ernindarın hayatı toprağa 
doğru ırnış Ve köylü ile doğrudan 
dem ,~a temasta bulunurmuş. Bu 
b el\tir k· k . l .. 
ıııd ı, endı menfaat erı ıca-

Verj an olarak köylünün refah ve 
~ad rrı seviyesini mümkün olduğu 

ar Y"k 
de k u ·sek tutmak mecburiyetin 
s011r almışlar. İngiliz istilasından 
tı 1~ teşekkül eden Zemindar sını e,..ser· 
?)ııy .1Yetıe toprakla alakası ol-
l3ı.ın~n tnsaniardan müteşekkilmiş. 
tarakar ~erlerini parça parça ayı
)a · Yıne toprakla alakası olmı
Ci ~.ada:rnıara kiralamışlar. Bu ikin 
Çal ıracılar da tekrar toprağı par-

arnış li" 1· z · d · · t ?ni ·.. u asa cmın arı sıs e-
Rir Ç?k karışık ve garip bir şekle 
?n rn:ş. Arazi nihayetsiz bir taksi
lü e Ugranıış. Vaktile devlet ile köy
tı arasında bir tek Zemindar sını
•u "~rtnış, bugün tabaka tabaka bir 
d lli biribirine zincirleme Zemin
tfar~ar hasıl olmuş. o kadar ki ista
lt~tıklere göre bazı yerde devletle 
\> 

0
Ylü. arasında 280 k11dar vasıta 

a.rdır h • b' · t ?'ak · .ou vasıtalann lııç ırı op-
li la alakadar değildir. Araziyi iş-

Yen Yalnız k" l"d" O kendin-den . oy u ur. . 
\> . hır derece yukarıdakine kıra 
erır O . 

8 ••• da daha yukardakıne ... ve ayısı .. .. d ı h . Yuzu geçen Zemin ar arın 
ı;~~ı toprağı işleten en fakir kö_y
lab~n sırtında geçinir. Bu taksım 
d 

11 
olarak zamanla Zemindarlan 

~ a to~raktan birşey alamaz vaziye
ta.ıgetırrniştir. En aşağı tabakanın se 

ett :1.ı . • ~ b .. 
laraJt' U\. ncının yoksuzlugu ta ıı o-
.... )Ukardakilere de yavaş yaY!l~ • • 
Çal sırayet etmiş. Şimdi toprakta 
atn ~Qanların fakrine, yoksuzluğu na 
la ll olan sebepleri birer birer hü-

sa edelim: 

J ~ Ara7.i bol, çiflçt ve emek 
lar k çı az olduğu zaman tabii o
k:atı t~~rak kirası ucuzlamış. Fa
arı ngılız idaresinden sonra nüfus 
?l'\i~1 _1Ş. bir buçuk asır zRrfında iki 

"ı ol 
350 rn·ı nıuş, Yani 150 milyondan 
tak .h

1
.Y0 na kadar çıkmış. Ve top-

ı tıy ·ı 
l'ılışt · acı e beraber kirası da art 
lıtn: ·~:urada biraz istidrad yapa
hııııt .. fus artması her zaman bir 
~llgi,jıçın.sıhhat, refah ifade etmez. 
~at n .hıldiğirniz birşey varsa ha-
L sevıve · ~ . 
•ıassa · 51 aşagı olan yerlerde. bıl 
l\ırı Şehirlerde en fıkara -abaka
hass:ayısı süratle artmasıdır. Bil
~eı Şehirlerde en fıkara -tabaka-
ı.. e nıuıı·t· - ı ç· l\"İr m 1 ı çoga ır. ın kadar fa 

etıı.leket voktur. orada insan-

Halide Edip 
'····················· .... 
lar tavşan gibi ürer. Herhalde Hin-
distanda da köylünün sefaleti de
recesinde sayısı da çoğalmıştır. Bu~ 
nun bazı ikinci derecede sebeplerı 
de vardır. Mesela kalıtların, sari 
hastalıkların bir dereceye kadar ö
nü alınması, dahili sulh, Hindista
nın İngiliz istilasından sonra kendi 
başına harbe girmemesi ves~~re. 

2 - Hindistanın sanay~.ı, ya
ni en mühim olanı koy sa

nayii imiş. Makine eşyası pazarlara 
dökülünce köylüler el sanayii paza
rını kaybetmişler ve tabii olarak 
bununla beraber bir kısım kazanç
larını da kaybetmişler. Zamanla ar 
tan sefaletleri onların yalnız pazar
lar için değil, kendi ihtiyaçları için 
bile el sanayii yapacak hale getir
miş. O hade vaktile 150 milyonun 
bugüne nisbeten iki misli toprağı 
varmış, yarı misli kira verirmiş, pa 
zara çıkardığı el işlerinden de ay
rıca kazanırmış ve bütün bunlar o
nun hayat seviyesini oldukça yük
sek bir halde muhafaza edermiş. 

Bu gün ayni toprakta 350 milyon 
yaşıyor, iki misli kira veriyor ve 
el sanayiinden birşey kazanamıyor. 
Ancak toprak kirası ve tohum pa
rası için bile faizcilere müracaat e
diyor. Gerçi hariçten gelen ve kıs
men yerli sermaye ile kurulan ma · 
kine sanayii bir küçük sınıf Hintli
ye refah ve iş getirmiştir. Fakat bu 
tamamen köylünün zararına olmuş 
tur. 

Sir H. Maicrie bir eserinde (1) di 
yor ki: 

'"Hindistana en faydnh olan 
hükônıet idaresi daima köylü
nün faydası için çalışan, köylü
yü idare sisteminin temeli diye 
tanıyanlardır.'' 

Acaba Hindistanda köylüyü ida
renin temelini tanıyan hükumet ol
muş mu?. Bu suali cevapsız bıraka 
1ım da Ziraat ve Köylü meselesinin 
başka bir safhasına g~lelim: O da, 
Hindu, Müslüman ve Ingiliz rejim
leri altında arazi vergisinin nasıl 
toplandığı. 

T oprak vergisinin Hindistan
da esası Hinduların mukad

des kitabından alınmıştır. Bunu 
Müslüman fatihler esas olarak ka
bul etmiş, İngilizler de bazı tadilat
la ayni esası muhafaza etmişlerdir. 
Esas şudur: 

Köylü toprağı sürer, mahsulü
nün altıda birini hükümdar hissesi 
olarak ayırır. Ve hükümdar hisse
si orada arazi vergisinin tarihi baş-

langıcıdır. . . 
}Iindu zamanında kıta~ta b~ h~s

se altıda bir olarak tesbıt edılmış-

t . H'nduların tarihi kayıtları ve ır. ı 

sicilleri eksik ve karışık olmasına 
v bu mikdarın o zamanlarda ra'1'men 

İngilizler toprak vergisini !~rım 
olarak tesbit etmişlerdir. İngılız re 
jiminde toprak kirasının artması

na sanayi pazarının kaybolmasına 
na~aran köylü için bu mikdarın ne 
kadar müthiş olduğunu herkes an-
laya bilir. 

Vera Anesty '"Nüfus, Fıkaralık 
ve Kuraklık" ismindeki makalesin
de (2) H int köylüsünün gıda mik
darını 1919 • ı 920 senelerine göre 
şöyle tesbit ediyor. Bütün Hindis
tanda fert başına isabet eden gıda 
kaht devirlerinde yardım cemiyet
lerinin tevzi ettiği mikdardır. Ta
bii muharrir, bu seneleri normal ol 
duğu için alıyor. Kurak mevsim, 
yahut fena tevzii hesaba katmıyor. 
Ben Hindistanı kaht olmıyan birse 
nede ziyaret ettim. Fakat etvzi ~e
selesinin çok fena olduğunu gor
düm. Hudut köyleri toktu, re
fah içinde idi, sonra patlayıncaya 
kadar yiyen bir ekalliyet vardı: ~e 
mek ki, bir kısım, V. Anesty nı~ 
tesbit ettiği mikdardan daha az yı-

yor. . . d 

Z emindari sıstemı bu ka a~ 
fena olunca belki Ryotan 

sistemi, yani arazi sahibi kö~lün~~ 
vaziyeti belki daha iyid.ir •. dıye du-

.. d ··m· Fakat bu ikincı sıstem Ce-şun u . .. "k 
nuptadır, ben Cenubun çok kuçu 
bir kısmını gördüm. Bana anlattık 
larından ve okuduğum kitaplar
dan anlıyorum ki sefalet orada da 
ayni derecededir. Sebebi nüfusun 
çokluğudur. Bir dönüm yerde ha
zan kırk nüfus geçinmeye mecbur. 

Bugünkü Hindistanda toprakta 
ve toprak harici yaşıyan eme~ sa
hibi nüfusun bütün nüfusa nısbe-
ten sayısı şudur: . 

1 _ Bütün nüfusun yüzde (55) ı 

ya sahip, yahut kiracı olarak top
rakta işler ve yaşar. 

2 - Bütün nüfusun yüzde 30 u 
topraksız çiftçi, iptidai işçi ve di
lencilerden ibarettir. 

3 _Bütün nüfusun yüzde 1 O unu 
sanayi işçileri ve hamallar teşkil 
eder. 

Bu rakamlara nazaran, bugünkü 
Hindistanda nüfusun yüzde 5 i yüz 
de 95 inin sırtında geçiniyor, onla
rın ihtişam ve debdebeleri için halk 
çalışıyor. 

* "Laktıav"dan çıkarken. girerken 
hissettiğim neşeden eser kalmamış-
tı. 

(1) _ Village Communities in 
the East and West. (Şarkta ve 
garpta köy cemaatleri). . 

(2) - Bu makale ştt eserdedır: 
Modern Tndia: A cooperative stt1· 
dy. Muharriri: Sir G. Cremming; 
Ozfori!.. U. Pre::.s 1!H2. 

., 

Eroin, Türkiyeye En Çok 
Bulgaristandan Sokulur 
Hududumuzun Çok Yakınlarında B~ B.!Y~Z Zehiri 
i ı·h al Eden Beş Fabrikanın Mahsulu Turlu Kaçak 5 1 

~asıtalarla Memleketimize Sokulmaktadır 
Ik yazımda, eroinin şe~riJ mize nereden, nasıl, kim

ler tarafından getirldiğini üşa e-
deceğhni bildirmiştim. . 

Derhal söyliyelim ki, eroın şe~-
. . en ziyade - Karadenız nmıze -

llarile Bulgarstandan gelmek
yo .. k" 
tedir. Diyeceksmız l. 

"- Uyuşturucu maddeler ha~
daki mevcut mukavelede, bı

k.ın ·mzamızın yanı başında, kom-
zım ı . d 
şum uz Bulgaristanın ımzası a 

d rı» . yok mu u · .. • 
V d Fakat Bulgaristan hüku-ar ır. .. 
t . bu zehir ihracatına goz yum-

~~ ah b~ mayı menfaatine d a uygu.n 

lur. 

u anda, hududumuzu~ çok 
Ş yakınlarında, zehir istıhsal 

fabrikanın dumanı buram 
eden beş R .. • ların 
buram tu··trnektedir. uzgar • 

ehirli dumanları, yurdumuz.a 
~~d:r savurabildiğini iddia edebı-
lirim. .1• t rdı-. hiç bir teşkı a ın ya Benım, . d·~ · b 

.. meden ögrenebıl ıgım u 
mını gor . hük · _ 
zehirli haki~ati Bulgarıstan u 

" ? meti bilmez mı . • . ık 

. h ld ·dana çıkarılan eroin istihsaline yarıyan aletler Istan u a me) 

....._....._,, ........... .....,"""~~ -
~ YAZAN: -Elbette bilir. Hatta, bır kaç aç 

.. Bulgarın ve bazı yerli Alman goz , .
1 

. 
Musevilerinin sermayelerı ı e ı ş-

ı . bu fabrikalarda islihsal olu-ıyen T 

~ ; 

. ~ NACİ ~ 
~ ; 

suretle asan beyaz zehirin Istanbu
la sokul~ası ise, işten bile değil
dir. Çünkü hep biliriz ki , Edirne 
ve K~klareli ile Istanbul arasın
da işliyen nakil vasıtalan , lst:rn
bul tramvayları .kadar serbc~ttir. 

Oralardan bu nakil vasıtarilc Is
tanbula gelenler, - tıpk1 Adalara, 
Modalara, Floryaya, veya Bosta":
cıya .gezmeye giden y~lcu.l ar ~~
:>i _ hiç bir kontrole, hıç_ bı~ :v·ok
lamaya, aramaya tabi dcgıldırler. 

nan zehirin miktarına da, mı ıgra-
mına kadar vakıftır. 

Ş imdi sanırsınız ki, bu fab
rikaların saçtıkları zehir

ler, içinde bulundukları mcml~k~
tin bünyesini ve şuurunu da çuru
tebilir, uyuşturabilir! 

Bu zannınızı: 
_ Asla! kelimesinin ihtiva et

tiği katiyetle tekzibe uğratırsam 

hiç şaşmayın. 
Çünkü Bulgar hükum~ti, bu 

fabrikaların zehirli istihsalatından 
bir tek gramının bile Bulgar~t.~n 
hudutları iç:nde piyasaya ~.uru!
memesi için, çok ciddi ve muessır 
tedbirler almış bulunuyor. 

Ne yazık ki, neslimizi y~mak, 
ve servetimizi kapmak gayesıle ya
pılan bu gizli ve sinsi ti~aret: tam 
dör yıldanberi. büyük btr, . arıza
ya uğramadan devam edebılmek
tedir. 
Şimdi de sanırsın1z ~i,. Bulgar

lar, bu zehiri memleketımıze saça-

------~=' -- ı 

Müzelerdeki ı 1 

Şaheserler 

(22) 

Resmini koyduğumuz bu sc.-rcadc 
Türk ve İslam eserleri miizesin.d~ te~ 
hir edilmektedir. Konya Ladıkmdc 

yapılmıştır. Konya ve h~v~IM öted~n 
beri iyi hali dokumakla ıştı~ar etmış. 
tir. Mihrap bordii1erindekı tenev· 
viilcrle beraber hazan baş, bm~a~ a: 
yak uçlarındaki ha~lrnş rc!<İmler1 .1,a 
dik halılarının ayrılmaz bir hususıye 
tidir. 

~ Sadullah ; 
~ ".,. ..... .,.,...,,...,""' ............... ,,.,.,. "" 

bilmek için, çok büyük külfetlere 
katlanmışlardır. 

H albuki, açık göz komşuları~ 
mız kendilerine maddı 

manevi ka; tem·n eden bu ci~aye:i, 
maddi manevi h iç bir tchlıkeyı 

göze almadan işlemektedirler. Ne 
tec:kilatları vardır, ne de kaçakç~-
1 ık gibi korkulu teşebbüslere girı
ş irler! 

Ne mi yaparlar! 
Gayet basit: Zehirli malları~ı, 

kendi hudutları içinde, ve pcşın 
para ile aç•kça satarlar!.. . 

Hatta orada, ekmek, peyrur sat
mak bile, eroin satmaktan z?:dur 
diyebil•rim. Ve bunda mübalagaya 
saptığımı sanırsanız, yanılırsınız! 

* Şimdi de zihninizin takıldığı su-
al şudur: 

- Eroin, memleketimize nasıl 

giriyor? ~ .. 
S ze eroin kaçakçılıgı teşkılatı

nm Is;anbulda temerküz ettiğini 
bildirmiştim. Bır muazzam t~c~
rethanc intizamile tıkır tıkır ışlı

ven bu teşkilatın. Kırklarelinde, ve 
Edirnede şubeleri vardır. 

"Şarkın en büyük ticaret ( ! ) ~~
essesesi" diyebileceğim bu teşk tla~ 
tın yerlerini söylediğim şubelerı 

ayrı birer grup halinde çalışırlar!.. 

B u şubeleri idare .ed~~ler, 
sütçülükle, peyn . rcılıkle, 

kömürcülükle meşgul görünürler. 
Ve daima, hudut yakınlann~aki 

köylerle. çiftliklerle alış verı~ ~
derler. Bu ellerden geçen zehırın 

huduttan içeri girmesini temin e
denler de, bazı köylüler, ve bil
hassa çobanlardır. 

vakıa, kaçakçı grupları, hudu
dun bazı kısımlannda tehlike ko
kusu duymuyor değillerdir. Fakat 
hududun çok yakınında , ve bilhas
sa üzerinde bulunan köylerde bir 

kaç eleman satın almak, bu zor

luklardan ve tehlikelerden kurtul

maya da kafi gelmektedir. ~ünkü 
bu köylerdeki bazı kimselerın ya 
bahçeleri ya tarlaları yahut t~ ~v
leri bizim hududumuzun ıçıne 

girmektedir. 

Bir ayağı Bulgaristanda, bir a
yağı Türkiyede bulunan bu evler, 
bahçeler, veya tarlalar ise, kaçak
çılara emin, gizli ve tehli~esiz bir 
köprü vazifesi görrncktedır. 

V c i şte yurdumuza bu köprü
lerden akan zehirler, ka

çakçtların ellerine - maalese.f -
günü gününe yetişti~ilmektedır. 

Hudutta en çetin engel1eri bu 

Bu itibarla. eroin kaak~ısı, kol
tuçğundaki zehir paketlerini I~ 
tanbula taşırken, akşam üzeri evı
ne erzakını götüren ma!'ö um b ir •· 
ile babası kadar emin ve mustc-
rihtir 

Anlattığım kolaylıklar yii:r.iin
dendir ki , kaakçılcır, ckse

rçiyetle deniz yolunu tercih et
mektedirler. Fakat buna bcıkıp t ~, 

beyaz zehir;n Istanbula, ~·alnız h ır 

koldan aktığını sanmayın! .. 
Beyaz zehirin memlekete deniz 

ve hava yollarile nasıl sokulduğu
nu da anlatırken, kaçakçıların baf 
vurdukları akıl durdurucu hil<'le
ri, ve atlattıkları hayret verici ma
ceraları da yazacagını. 

O üçüncü yaz1 size. kaç-ı:ıkt:ılı~ 
kimlerin yaptığını da açıkça ifŞA 
edecektir. 

İngiliz-ltalgan 
Anlaşmasında 
Filistinin Rolü 

(BOJ t 5 incirle) 

yapacaklarını yaptıktan sonra 
Suryeye kaçarak lngiFz taki
binden kurtuluyorlardı. 

Bunun için Filistinin şiına.l hıı 
dudu boyunca, miikemmel hesap
lanmış bir plana göre, her biri 
2 metre yükseklik ve yine 2 metre 
derinlikte üç kuvvetli dikenli t"l 
mani hattı tesis olunmakta \'€ arıı 
ları dikenli tel çitlerle kapa.tılma:. 
tadır. Huduttan gcC'mck cıncak hPr 
beş kilometrede bir . bırakılacak 
ve muhafazaları için birer Rlok
haus inşa edilecek geçitlerden müm 

kün olacaktır. Bu Blokhauslı:ırda 
birer muhafız kuvvetle ağır ma-

kineli tüfekler bulunacaktır Şi -

mal hudut bölgesinin emrine ha

fif zırhlı arabalar, müteharrik ışıl 
daklar <projektör), birkaç uçak ve 

telsiz istasyonları verilecektir. 

Bu yeni Çin seddi, İngilizl~ri n, 
Filistin araplarım yenmek kin ta
srırladıkları ve yapmıya ba7ladık
ları birtakım askeri tedbirlerin b ı r 
kısmıdır. Bu çeşit askeri tedbir
lerle Filistin araplarını nıhav<'t 
sindirmek belki kabil olacaktır . 
Fakat Filistinde isknen dPvamıt 
ve esaslı süJnin temin olunahile · 
ee.k rni? Bu, şimdilik ~io"ıelid : r. 



TAN 

IZMIRDE: 

Gece Yarısı 
Bir Kadını 
Bıçakladllar 
İzmir (TAN) - Geceleyin, Tepe

ciltte sürmeli sokağin ortasında u
mumi bir kadın yaralanmıştır. 

Hüsniyenin evinde çalışan Hami
de Türkan ismindeki kadın. izinli 
olduğu için sokağa çıkmış, Bumova
da Demir sokağında oturan rençber 
Hasanın oğlu 23 yaşında Ali ile ka
sap Salih oğlu Yusufa rastgelmiştlr. 

Mi, beraber gezmek teklifini ka -
bul etmiyen Hamide Türkanı bıçak 
la dört yerinden yaralamış ve yaka-

SöKE DiKiŞ YURDUNDA: 

lanmıştır. Diki~ ve nakış yurdunun kuruluşunun ikinci yıldönümü kuUanmışhr. 
Fuarın Filmi Yukarıdaki resimde, bu merasimde bulunanlar &örülüyor 

izmir, (TAN) - Avrupada tahııili- ============================ 
ni yeni bitiren bir Türk sanatkarı 
Belediyeye müracaatle 938 :fuannın 
açılı§ törenini, İzmir §ehrinin turis
tik ve ekonomik filimlerini almıya 
talip olmuştur. Teklü tetkik edilmek 
tedir. 

Çekoslovakyada bir sirk kumpan
panyası, 938 furaına i§tfrflk husu • 
sunda teklifte bulunmuştur. 

Bir Genç Vuruldu 
İzmir (TAN) - Kemalpaşa kaza

sında, gece, bir kaza olmuştur.So -
ğukpınar mahallesinde bakkal Hayri 
Merttürkiın dükkanında, evinden al 
dığı tabancayı muayene eden Ber
ber Kemal oğlu İbrahim, yanlışlık
la silahı patlatmıştır. Çıkan kurşıın, 
İzmirde güzel yalıda oturan l 8 ya
şında Hüseyini göbeğinden ağır su 
rette yaralamıştır. 

Motörlü Tayyare Mektebi 
İzmir (TAN) - Türk Hava Kuru-

mu tarafından Türkkuşu teşkilntı 

namına burada bir motörlü tayyarf! 
mektebi açılacaktır. Mektebe 100 ta 
lebc alınması ve önümiizdeki ders se 
nesinde faaliyete geçilmesi muhte -
meldir. 

Millf Kıyafet Sergisi 
İzmir (TAN) - Halkevi, bir "eski 

ve yeni milli kı,-•dt:llerimiz sergisi,. 

açmıya karar vermiştir. Sergi ağus
tosun yirmisinden itibaren bir ay sii 
recektir. Fuar münasebetile yüz bin 
lerce kişi tarafından ziyaret edile
cek olan bu serginin çok zengin ol -
masına çalışılmaktadır. 

Donanmamız Bekleniyor 
İzmir (TAN) - Fuarın a~ılması 

günlerinde donanmammn İzmirde 
bulunması, alakadar makamlardan 
rica edilmiştir. * İzmir, - C. H. Partisi namına. 
temmuzun 26 ıncı salı günü deniz yo 
luyla İstanbula ve oradan da Edirne 
ye kadar bir gezi tertip edilmiştir. * İzmir, lT AN) - Ordu maluller 
birliği İzmir şube.si idare heyetinden 
istifa eden Naci Barlasın yerine bir 
lik genel merkezinin tasviblle iş böl 
gesi amiri B. Fnris Ulubay intihap 
edilmiştir. * İzmir, (TAN) - Belediye, gazi 
nolarda' ucuzluğu temin için tetkik
ler yapmaktadır. Bugünkü listeler
den yüzde on, on beş nisbetinde ten 
zilat yapılması muhtemeldir. 

SöKEDE: 

Yurdun Yıldönümü 
Söke (TAN) - Direktörü Bayan 

Nuriye Değerin çalışmalarile sanat 
kar ve bilgili yavrular yetiştiren di 
kiş ve naJyş yurdu, kuruluşunun ikin 
el yıldönümünü merasimle kutla -
mıştır. 

---0-

SIVASTA: 

Su Sıkıntısı Çeken 

Köyler 
Avanos, (TAN) - Sıvas vilayeti 

içindeki Avanos nahiyesinin Su şeh
ri köyünün derdi sudur. Suşehrindcn 
Avanos nahiyesine kadar uzanan a
razide 50 kadar köy vardır. Fakat, 
bütün bu köyler suı;uzluk yiizünclen 
pek bakımsız ve :Cııkir bir halıledir. 

On binlerce köylü ümitsiz bir halde 
çalışıyor. Bu araziyi sulamak imkfin 
dahilindedir. Nitekim altı sene evvel 
bu işe teşebbüs edilmişti. Fakat, ya
rım kaldı. Bu araziden Çobanlı ırma
ğı geçiyor. Bu mühim suyun hiç ol
mazsa beşte biri az bir masrafla bu 
arariyi ııuhyablllr. 

KOZANDA: 

Yılan, Yarım 
Saat Ustünde 
Kaldı 
Kozan (TAN) - Kadirli çarşısın 

da bir vaka olmuştur. Nereden gel
diği anlaşılamıyan 3 metre uzunlu
ğunda bir yılan ansızın meydana çık 
mış, gelene geçene hiicuma başla -
mıştır. Nihayet Çiğşar köyünden bir 
zavallının pantolonuna sıçramış ve 
orada asılı kalmıştır. Köylü, 200 met 
re kadar koştuğu halde yılanı üze
rinden düşürüp atamamıştır. Niha -
yet çarşı halkı sopalarla yılana vur
mıya başlamışlar ve ya~ım saat uğ
raşıldıktan sonrn bu zehirli hayvanı 
öldürmiişlerdir. 

Halkevi A~ılacak 
Kozan (TAN) - 937 martının be

şinde kurulan C. H. Partisinin hima 
yesinde olan gençler birliği, temsil 
ve spor sahalarında muvaffakıyet -
ler göstermektedir. Bir yılda üç tem 
sil verlmiş v~ bunlarda muvaffakı -
yet kazanılmıştır. Spor kolu, komtu 

kazalar gençlerin~ ciddi bir rakip o
lacak dereceye gelmiştir. Gençler bir 
liğinin kütüphanesi de günden güne 
zenginleşmekte ve halk bundan isti
fade etmektedir. 

Önümiizdeki yıl gençler birliğine 
bir de köycülük şubesi ilave edile
cektir. Ve birliğin, Halkevine kalp o
lunması da çok muhtemeldir. 

Bunu öğrenen gençler, çok sevin -
mişlerdir. 

BURSADA: 

Bir Bekçi, Evli 
Bir Kadına 
Tecavüz Etti 
Bursa (TAN) - 54 üncü daire bek 

çisi Emin oğlu İnegöllü Ömer, çirkin 

bir iddia ile meşhut suçlar mahke -

mesine verilmiştir. İddia şudur: 

Gece gezmiye cıkmış olan Fatma 

adında bir kadın karakola müracaat

la peşine erkeklerin takıldığını şika

yet ve evine kadar götürülmesini ri
ca etmiştir. Fatma. refakatine veri
len bekci Ömerle evine 'kadar git
miş, teşekkür ederek evine girmiş

tir. Sabahleyin saat 4 sıralarında bek 

çi Ömer, Fatmanm evine gitmş. ka
pıyı bıçakla açmış. Fatmanın kocası 

ile beraber yatmakta oldukları oda -
ya girmiş ve Fatmayı okşamıya baş
lamı.ı;tır. Bu nüvaziı;ir. kocası tarafın 
dan va~d olduğunu zanneden Fat
ma gözlerini açınca resmi elbiseli 
bekçi Ömerle karşılnsmış, seslen -
mek istemisse de bekçi Ömer ağzım 
kapamış, tabancasını çekerek kendi
sini tehditle beraber diğer odaya geç 
melerini tekli! etmiştir. Bu arada 
Fatmanın kocası Mazhar uyanmış ve 
ne aradığını sorduğu bekçinin: 

- Ben polisim. Cürmümeşhut ya 
pıyorum. Karakola.. Emrile karşı -
]aşmıştır. 

Mazhar giyinmek isterken dışarı 

ya çıkmış olan bekçi, komşulardan 
yaptığı tahkikat neticesinde, Fatma 
ile Mazharın nikahlı bulunduklarını 
anlayınca kaçmışsa da yakalanmış, 

ciirmümeşhut zabıt varaka.sile mah
kemeye verilmiı, tevkif edilmiştir. 

MUŞTA: 

Trahom Salgın 
Bir Halde 
Devam Ediyor 
Muş (TAN) - Trahom hastalığı 

salgın halinde devam edip gidiyor. 
Bu hastalığa karşı mücadele heye -
tinden ve teşkilatından mahrum olan 
Muşta trahom mütehassısı bir dok -
torda yoktur. Bu yüı.den, trahoma tu 
tulanlar az zaman içinde kör oluyor 
lar. 

Gazete satarak ailesini geçlndir -

miye çalışan Ahmet isminde biri de 

trahoma tutulmus. bir gözü tama -
men kör olmuş, öteki gözü de nurun 

dan onda sekizini kaybetmiştir. Bu 

vaziyette bile ekmek parası kazan -

mıya uğraşan Ahmet, sattığı gaze-

telerden trahomun sirayet edebile

ceği pek haklı olarak düşünülüp ga
zete satmaktan menolunmuştur. An 
cak böyle tedbirler hastalığı mene ka 
fi değildir. Buraya biran evvel mü
cadele heyeti göndermek lazımd1r, 

(Hikayeden Mabaat) 

Esrarlı Bir Vak'a 
(Başı 6 ncıda) 

çiyi alıp götürmeyi mahzurlu sa -
yan hırsız, eline geçirdiği eski ke
çe çizmeleri yürütüvermiş!. 

Bundan sonra da, biz kati olarak 
veda ederek oradan hareket ettik. 

Altı ay sonra da, kışın bu me
selenin esrarını kati olarak 

çöımiye muvaffak olduk. 

Bu vakadan altı ay sonra makas 
çı, bir gün Ligovo sokaklarından 

birinde bir adamla karşılaşmış. Bu 
adamın ayağında çalınan keçe çiz 
melerini görmüş.. Derhal herifin 
yakasına yapışarak bu adamı ka
rakola sürüklemiş .. Adam karakol 
da her şeyi itiraf etmiş!. Un çal -
mnk maksadile ahıra girdiğini, fa. 
kat un çuvalını bulamayınca, eli 
boş dönmemek için keçe çizmele
ri alıp götürdüğünü ikrar etmiş .. 

Hırsızı altı aya mnhkum ettiler .. 
Volodya amca bunu haber alınca: 

- Vaziyet benim nazarımda ta
mamen sarahat kesbetmiştir, de -

di. Hırsız ahırda un bulunduğunu 
duymuş .. Onun keçi ile değiştirildi 
ğini bilmediği için unu çalmıya 

gelmiş. Fakat un çuvalını bulama 
yınca çizmeleri aşırmış.. Şimdi de 
bundan ötürü altı aya mahkum ol 
muştur. 

Hırsız hapishanede bulunduğu 
müddetçe cins keçi, iki yavru do
ğurdu. Makasçı bu işe .:pek sevindi. 
Bu cins keçi, daha uzun seneler ma 
kasçıya hizmet etti .. Enva türlü O· 

yunlarilc, sıçramalarile herkese 
parmak ısırttı .. Fakat her neden
se dama bir daha çıkmadı .. 

Minka da artık büyüdü. Şimdi o 
maden enstitüsünde tdebedir. Te
sadtifcn benim bu hikfıyeyi kale -
me aldıi!ımı duyunca geçenlerde 
bana uğradı ve bütün okuyuculara 
kendisinden selfım yazmamı ve ar 
tık değil yalnız üçe kadnr, fakat 
triliyonlara kadar sayn:asını öğ -
rendiğini bildirmemi rka etti. 
Okuyucularımı Minka namına, 

Volodya amca namına ve kendi n1 
mıma hararetle selamlarım. 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Üsküdar Atlamataşında 4 No. da bak 
kal Şevket Bayraktara borçlu Üskü
darda Altuni zade Rauf paşa soka
ğında 1 No. da Eyübün muhaddesa
tı mulk zemini haremeyin Yuvas 
vakfından Üsküdarda Altuni zade 
mahallesinde eski Raufbey yeni Rauf 
paşa sokağında eski 1,1,1, yeni 1,1,1, 
kapı sayılı taraftarları Şükriye vere
sesi Bağ ve Yağlıkçı ayazmasına mü
rur eden tarih ve Menemenli Mus -
tafapaşanın zevcesi vcreseleri bağı 
ve Ragıppaşa sokağ1 ile mahdus ta
sarruf kanununun neşrinden evvel 
muhaddes fazla bahçesi müştemil ve 
tamamı 4920 lira kıymeti muhammi
nesi borçlu hissesi 2460 liradır. İki 
bin dört yüz altmış liradır. İki bap 
hanenin zemini ebniyesinin borçlu 
Eyübe ait nısıf hissesinin umumi 
şart dairesinde açık arttırma ile sa -
tılmasına karar verilmiştir. 

1 - İşbu gayri menkulün artırma 
kararnamesi 17 Temmuz 938 çarşam 
ba tarihinden itibaren 937 / 7218 dos
ya ile Üsküdar icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin görebil -
mesi içln açıktır. İlanda yazılı olan
lardan fazla malumat almnk istiyen
ler işbu şartnameyi 937 /7218 ile me
muriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Gayrimenkul 17-Ağustos-
938 çarşamba günü saat 10 dan 12 
ye kadar Üsküdarda Şerif Bey çeş
mesi sokağında 16 No. lu adliye bi
nasında Üsküdar icra memurluğu 
odasında üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
% de yetmiş beşini bulamaz veya sa
tış istiyenin alacağına rüçhanı olan 
diğer alacaklılar bulunursa bedel 
bunların o gayrimenkul ile temin e -
dilmiş alacaklarını mecmuundan faz 
la çıkmazsa en çok artıramn taah -
hiidü baki kalmak üzere artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırana 
15 gün daha temdit edilerek 1-Ey -
lül-938 perşembe günü saat 10-12 
ye kadar Üskiidarda İhsaniye mahal
lesinde Şerif Bey çeşmesi sokağında 
16 No. lu adliye binasında icra me
murluğu odasında yapılacak artır -
ma bedeli satış istiyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alacaklıların bu 
gayrimenkul ile temin edilmiş ala -
caklıların alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak suretilc en çok artı -
ranlata ihale edilir. Böyfo bir bedel 
elde edilmezse satış talebi düşer. 

3 - Artırma bedeli peşindir. Ar· 
tırmaya iştirak icin yukarıda yazılı 
kıymetin yüzde 7 buçuk nisbetinde 
pey akçası veya milli bir bankanın te
minat mektubu tevdi edilecektir. 

4 - Gayri menkul kenrusine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
fesholunarak kendilerinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimseye ar
zetmiş olduğu bedelle almaya razı o
lursa ona razı olmazsa veya bulun-
mazsa hemen 15 gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde 5 den hesap 
olunacak faiz ve di ğer masraflar hiik 
me hacet kalmaksızın memuriye-
timizce aıbcıdan tahsil olunur. 

5 - İpotek sahibi alacaklılarla di 
ğer alacaklıların irtifak hakkı sahip 
lerinin gayrimenkul üzerindeki hak
larının hususile faiz ve masraf dahil 
olan iddialarına gayri menkul üzerin
deki haklarının ilim tarihinden iti -
haren 20 gün içinde evrakı miisbite
lerile birlikte memuriyetimize bildir 
meleri icap eder. Aksi halde hakla rı 
nı tnpu sicilli ile sabit olmadıkca sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

6 - Alıcı artırma bedlıli haricin
de olarak ihale karar pullarını tanu 
ferağ harcını ve 20 senelik taviz be
dellerini vermeye mecburdur. Gayri 
menkulün nefsinden doğan mütera -
kim vergiler tanzifat ve tenviriye ve 
tellfıliye rlisumu vakıf icaresi borçlu 
ya aittir. 

7 - Gösterilen günden artırmaya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş lüzumlu malUmatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunur. Yukarıda göst<'rilen 
gayrimenkul işbu ilan ve gösterilen 
artırma sartnamesi dairesinde satıla· 
cağı ilim" olunur. 

İstanbul dördünüc icra memur1u -
ğundan: Dairemizin 1938/709 numa 
ralı dosyasile 15-7- 938 cuma ve 
1-8-938 pazartesi günleri saat 14 
ten 16 ya k:ıdar açık arttırma ile pa
raya çevrilmesi mukarrer Galatada 
Kemankeş mahallesinin topçular (Ne 
catibey) ve Yüksekkaldırım cadde -
sinde eski 31, 33, 35, 37 ve yeni ·25, 
27, 29, 119, 119/ l numaralı gayri -
menkul hisselerinin yaz tatili miina
sebetile ayni gün ve tarihlerde 12 den 
14 e kadar icra kılınacağı tavzihan 
ilfın olunur. 

KAYIP: Boğaziçi lisesinden 8-4 
-38 de aldığım 158 numaralı tas
diknameyi kaybettim. Yenisini ala -
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
161 Mehmet Emin. 

lstanbul 4 üncü icra memurluğun
dan: Paraya çevrilmesine karar veri
len muhtelifülcins sabunun ikinci a
çık arttırmasının Istanbulda Tahmis 
sokak Cebeli Attar hanında 14- 7-
938 perşembe günii saat 13 ten iti -
haren icra olunacağı ilan olunur. 

Muhammen bedeli ve muvakkat teminat ile islmleri aşağıda yaııll 
C .. .. t 11 d• muhteviyatı muhtelü malzeme 22-7-1938 uma gunu saa 

zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat 

nunun tayin ettiği vesikaları, Nafia müteahhitlik vesikası ve tel< 
ayni gün ·saat 10 na kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazırndıt· 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, ll• 
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4235) 

Muhammen 

Liste 
No. 

1 
2 

3 
4 
5 

İsmi 

Muhtelif karfiçe çivileri 
Döşemeci, camcı ve modelci 
çivileri 
Demir perçinler 
Hırdavat 

Musluklar 

*** 

bedel 
Lira 

8845.50 
862.50 

4861.50 
12530.00 

2812.25 

Muhammen bedeli 6500 lira olan idare monuğramını havi 2000 d 
perdelik kumaş 25-7-938 Pazartesi günü saat 12 de HaydarpaŞS 

1 .. ııe 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usu u 
alınacaktır. .. 1i 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tı-tyin ettiği vesaik ile 48 1 

kuruşluk muvakkat teminat ve resmi gazetenin 1.7.37 T . 3645 ntl 

nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış ehliyet \ 
larını muhtevi teklif zarflannı eksiltme günü saat 11 e kadar kO!!I P 
reisliğine vermeleri liızımdır. k 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satına1fll' 
misyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4318) 

M. M. VekCiletinden: 
1485 sayılı kıınuna gore savaş sakatlariyle şehit öksüzlerine ait 1 

lı ikramiyelerinin tevziine l:aşlamak üzere havaleleri Ziraat Bs~ 
ikramiye tev7J! komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Bu yıl 5' 
katlariyle şehit öksüzlerine ısabet eden para mikdarı ~şağıda göstet 
tir: (417f>) 
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 şehidin öksrııl 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cüm_huriyeti Ziraat Bankasınd 

1. - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu ynÜsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yi.ik5J 

sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk Fakültesinden veya bil 
yabancı memleketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak ltıurıtdıt 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eyllıl 1938 günlerinde Ankara ve lstat1b t 

C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinie\..,-e 
de sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikleritıİ 
mak üzere ayrılan müfettiş namzetleri askerlikten avdetlerine kadj! 
aşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik irrıti1' 
tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi e 
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da t 
lük hakkını haizdirler." 

5. - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An1'8t" 
tanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tJ 
suretlerini bir mektupla Ankarada Türkiye Cümhuriyeti Ziraat J39 

1 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müraC89 

melidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikaların en gec; 24-8-1938 t9 

de Teftiş Heyeti Reisliğine gelmiş olması meşruttur. (2397) (4402) 

Kırklareli Valiliğinden : 
6728 lira 33 kuruş bedeli keşifli Kırklareli Spor sahasının koşu P151 

ile futbol sahasının drenaj hendekleri biokajlı tesviye ve silindirııJı 
toprak imlası münakasaya çıkarılmıştır. 22-7-938 gi.inü saat on beşte 
lesi yapılacaktır. Taliplerin proje ve şartnameleri 5?Örmek üzere I{ır:ıtl 
valiliğine müracaatları ilan olunur. (4343) 

YALOVA KAPLICALARINDA 
Musiki, Tiyatro ve Sinema geceleri 

MÜNÜR NURETTiN ve HAzır.4 
Yal ova kaplıcalarına gidecek olanlar, istirahat; tede."İ '~ 

bütün konfor ihtiyaçlarını karşılayan tertibattan maada 111e~ 
Ieketimizin en güzide ıan'atkarlarmı da dinlemek ve serre 
mek fırsatını bulacaklardır. 

11 
Yalova kaplıcalarında yeniden yapılan Tiyatro ve Sineıt' 

binasında. 

PERŞEMBE GÜNU AKŞAMI 

:.~~:~.'.nız MÜNÜR NURETTİN'in h~~·,~.~~ğı ıunsE• 
PAZAR GÜNÜ 

.,,ıı 

Şehir Tiyatrosunun H A- Z 1 M ve Arkadaşle.r1 
Güzide artisti T emıilİ· 

DIGER GÜNLER : Sesli fi/imlerinin en iyileri 
gösterilecektir. 

Gelecek hafta proaramı ayrıca ilan edilecektir. 
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. Ya.zan: ZIYA ŞAKlR 

ki Sarayın Arası, Artık 
Adamakıllı Açılmıştı 

IJıaasa dokt · . 
Çok . . or Kapılyon ıle a

ıyı iın' 
doktor ış. Hatta bu İtal-
iş ki· onu o kadar takdir e-

l3u kal! 
oldu· anın bir Avrupalı ka 

8una y · . emın edeceğim ge-

fltıiı. 
~lllan v · 
ara elıaht olan Efendimi 
,.
1 

vke saire gibi şeyler lazım 
l 'e se . 

}> .. ,.. rıya Sultan Azizin val 
"•Levn· 

ı i<ind ~Yal kadına, bu Nakşi
erırrniş 

t g:~ Nakşif~nd yine bir mü
Çın Be "k 

\tald şı taş sarayına git-
Oııu e Sultan meşgul olduğu 
aia.r beklemek lazımgelmiş. 
ba' Nakşifendin beklediği o

Şlna topl Serb anmışlar; onun ser 
e b est anlattığı şeyleri din

u aşlarnışlar. 
lırada V Nakşilent, Sultan MeciJin kalfalarından idi 

· tiaktife a~de Sultanın işi bit 
ielen ndın bulunduğu oda

ar gel sesleri işitmiş. Oraya 
erek k 

eıtıı,. re onuşulan şeyleri 

Tabiidir ki, böyle bir şikayet ve 
iddia, kolayca geçiştirilemezdi. Bu 
na binaen Abdıilhamit bu mesele
nin tahkikini Mithat Paşaya irade O Ça na halde hiddetlenmiş; 

daıı Çı~aron karıyı derhal sa- etmiş; onun rey ve tensibi ile; vü-
le •darıı~rın. ~ir daha buraya keliıdan damat Mahmut Celalettin 

• ~llrat '!ar gondermemesi için paşa, eski serasker Rıza Paşa, Na-
.,.: fendiye haber yolla _ mık paşa ve saireden mürekkep 
vıye ~lr bir komisyon teşekkül etmiş; bü-
b "ermiş. yük bir ehemmiyetle tahkikata gi-
0 '1 1'1tıa rişilmişti. 

ııa h l'llele Nakşifendin fe- Herhalde bizim kapı yoldaşlann 
o •- · •ide g- .. •t · . d "'tilı~ ucune gı mış; ış- dan gizlice baZ't muhbirler de teda-
•rıa ~ rı itibaren, Pertevniyal 

Lhesıe,:. kalbinde sönmez bir 
"Re "-~ ış. 

fe11 ' "U kin d 
d onu olayısiledir ki,..Nak 

1111 ve ~e gelene Pertevniyal 
da, 

0111 
Ultan Azizi çekiştirir. 

Cereya ar aley'.hinde kuvvetli 

rik etmiş olacaklar ki, bu tahkikat 
neticesinde, Sultan Azizin takımı
nın elmaslarından birçoklannın, 
bizimkilerin elinde bulunduğu an 
laşılmış; bunlar kamilen istirdat e
dilmişti. lşte, bu mesele de, Sultan 
Hamit aleyhinde başlıyan cereya
nın artmasına sebebiyet v~rmiş. Ar 
tık bizim takım. yeni padişaha kıp 
kızıl düşman kesilmişlerdi. 

bir şeyden mi şüphelendi, 
Demişti. 

Üç ay evvel cereyan eden bu ha
dise, şimdi büsbütün başka bir şek 
le girmişti. Hiç şüphesiz ki, bizden 
ayrılıp yeni hükümdann tarafına 
geçenlerle, hariçten göze girmek is 
tiyenlerin - kimbilir ne §ekildeki 
ifşaatları dolayısile - Sarayda, giz 
liden gizliye yeni bir tahkikat baş
göstermişti. B u tahkikat, en ziyade Seyit 

Bey ile Nuri Paşa üzerinde 
ce;eyan etmiş; sonradan haber al-
dığımıza göre: (Devamı var) 

1 E 
İHRACAT: 

Ti/ tikler de 
Birkaç Tipe 
AlJrılıgor 

K 

Dün sabah ticaret odasında tiftik 
mevzuu etrafında görüşmelere de
vam edilmiştir. Dünkü toplantıya ec
nebi ihracat şirketlerinin müdürle
ri de gelmişlerdir. Tiftikl.:!rin tali 
cinsleri etrafında başlıyan görüşme
ler nihayet bulmuş ve kalite: hakkın
da icap eden esaslar tesbit edilmiştir. 
Esas tiplere gelince: Oğlak cinsleri 

için iki saat süren görüşmelerde bu 

cinse girebilecek neviler üı.erinde bir 

çok mütalaalar serdedildikten son

ra, oğlak tiftiklerinin parlaklığı do

layısile kıymetin yüksek olması ve 

bu cinse diğer cinslerin karıştınlma

ması esas itibarile kabul olunmuş

tur. 
Müzakereler sırasında oğlak cin

sinin de birkaç tipe tefrik edilmesi 

ileri sürülmüştür. Kontrol bakımın

dan tiplerin artırılması muvafık gö

rülmekte ise de henüz buna dair bir 
karar verilmemiştir. Bugün saat on

da tekrar toplanılacaktır. 

İÇ TİCARET: 

Bu Yıl Meyva 

Olacak 

Ucuz 

Şehrimizde meyva çoğalmıya baş
lamıştır. Muntazaman, kaysı, armut 
ve erik gelmektedir. Karpuz çok gel
diği için fiyatlar düşmüştür. Orta 
boy karpuzlar 10-20 kuruşa satılmak 
tadır. 

Kaysının perakende fiyatı 30-80, 
armut 25-40 kuruşa satılıyor. Zerda
li l 5 kuruşadır. Erikler de 15-25 ku
ruşadır. Bu yıl karpuz ve kavunun 
bol olacağı anlaşılmaktadır. 

Cereyan: ~Usule getirmişti. Ve 
\tefat lilbi olanlar, Sultan A

duYrn ında nasıl gizli bir se
l'opk Uşlarsa , Valde Sultanın 

apı 
lld sarayının kasvetli o-

ıl. a ÇeJtr ~· 
~~ed ıgı azap ve ıztıraba 

Artık, aradaki dedikodular, alev 
lenmişti. Hatta, Sultan Hamidin 
tahta yerleştiğini hisseden kapı yol 
daşlanmızdan bazıları, onun tara
fına geçmişler, göze girmek için bu 
dedikodu alevlerini körüklemiş -
lerdi. 

BOYUNA, BOSUNA GÖRE ... 
~ Orııa e sevinmekte1erdi. 

t l{ r, Vaktile bize az yapma 
b o, onla d . 

)e h. 
1 

r a çeksınler. 
b 1tı

1

ernıskerini söylemekten bile 
-~lbuk. e telerdi. 

lldan~e~ultan Hamit, ~üçük 
le"ern/ Pertevniyal kadını 
~dııı ış. Ona, analığı (Peres

İrrn ~fendiden fazla hürmet 
~it ış. Buna binaen· tahta çı 

llıaı d ' 'l'0pk' erhal Pertevniyal ka 
~'" apı sarayındaki muzta-

.. atını h t 
"ıdi . a ırlamış. Gerek ka-

Sk· Yı gerek maiyetindekile 
t· oy sar ı ll'el'ek ay arından birine nak 
t~ı. lonı~d~rnlar gondermiş; ha 
"1te· S unu alrnış 
' \.. ' Ultn If .d'. "lfta N anu ın bu hareke-
bııırn l{ akşifend kalfa ve hat
\ Uıe adınefendi de dahil ol-
llley~~ • Sultan Aziz takımı -

tıa git ınde bulunanların boş -
t.... lt~da l'llernişti. Onun için, yeni 
~ c r aleyh· d S erey

8 1 
ıne e ilk muhale-

~•ltarıat ;rı . başgostermişti. 
\; birJtaç .. eğışrnesinin üzerin -
ı... daJıa ~n. geçer geçmez, bun-
""llu.. l'tıUhırn b" h. . 
~ • etrnı ı· ır adıse daha 
,.suıı811 ~ı ... Sultan Aziz takı -

· arntde müracaat ede-

~ trendi . 
~- · • hiıı rnıı tahttan indirildiği 
~dıı apar to 
ııı_ llt-. :a· . par saraydan çı-
~t<tııar. ~ı:e bır çöp bile aldır -
g,t Uıı eşyaı aslarırnız, paralarımız, 
ite al'da.ıı karımız sarayda kaldı. 

'b çı arke d ·· 'ltt 1 1flarırn n e, uzerlerimi:r. 
lt~ı •t-. lliı· ı:da ne var ne yoksa 
b '°Yarı . ~eta, dağbaşında eş

~llJ 1l'e Şik .gıbı soydular. 
)~ 1'1t Aıı:ret etmişlerdi. Hatta, 
tııı ~"atınd n hal'i günü bir he
~lo lece ~~. ~ühürlenen odala
)a~ ardaki k uhurleri açılarak bu tt' l't!\ Ya~ ıyrnetli elmas ve eş
ttı. ~ ~dar rna edildi~ini iddia e-

cesaret göstermişler _ 

Bu dedikoduların en mühimmi, 
(Nisbetiye köşkü) meselesi idi. Ak 
lımda kaldığına göre, efendimizin 
culüsunun üçüncü günü idi. Yeni 
(Valde Sultan) olmak heyecanile, 
hareketlerinin ve sözlerinin mu
vazenesini kaybetmiş olan bizim 
kadıncfendi, - kimbilir kimin teş
":ikile - o_rt~y~ bir fikir atıvermiş
tı. Efendımızın mabeyincisi Seyit 
Beyle damat Nuri paşayı çağırta -
rak: 

- Hamit Efendi, Sultan Aziz 
taraftandır. Olabilir ki, onu tekrar 
icliıs etmek için, Aslanımın aley
hinde bir harekete kıyam edebi
lir. Varın paşalara gizlice söyle
y in. Hamit Efendi ile diğer şehza
delere, (Nisbetiye) köşkünde (1) bir 
ziyafet versinler. Ne yapıp yapa -
rak, böyle bir tehlikenin onune 
geçsinler. Ben o ziyafete, aslanı
mı da gönderirim. 
Demişti. Bizim bildiğimiz sadece 

bundan ibaretti. Hatta o gün; 
- Efendimiz, kardeşlerine ziya

fet veriyormuş; kendi de gidecek-
miş. 

Diye, köşke sofra takımları bile 
gönderilmişti. 

Fakat o günün akşamı Seyit Bey, 
Kadınefendiye gelmiş; 

- Her nedense, Hamit Efendi 
bu daveti kabul etmedi. "Birader, 
henüz daha sefirleri ve saircyi hu 
zurlarına kabul etmediler. Salta
nat icabı olan merasim bitsin de, 
sıra ondan sonra ziyafetlere gel -
sin.,, dedi. Ben bu cevaptan bir şey 
anlamadım. Acaba, Hamit Efendi. 

(1 J Bu köşk (Bebek) sırtında, 
yüksek fıstık ağaçlannın ara.!ında, 
ıatoya andıran iki katlı bir bina
dır. 

Tiroit guddesi fazlaca işliyen -
)erin boyu uzunca ve endamı güzel 
olur. Fakat pek iri dev gibi vücut 
ipofizin fazlalıiına, kısacık, elice 
gibi boy da onun eksikJiğine ala
mettir. 

Vücut miitenasip olunca, bu pek 
uzunluğu veya kısalığı - pek uzun· 
larla cikelcr miisesna • mutlaka hor 
mon bozukluğuna delalet etmez. 
Bunu anlamak kin, daha ziyade vü 
cudiin kısımlan araınnda tena· 
slip bulunmamasına dikkat etmeli
dir. Kimisi, tahtadan bacaklar üze
rinde yürüyen canbazlar gibi, göv 
desi kısa ve hacaklan pek uzun o
lur. Hadım ağalıuına bakınca bu-
nun manasını anlarsınız. 

Kimisi de, gövdeıııi yüksek veba 
cakları nishetsh derecede kısa o
lur. Bu da. aksini, kadınlık veya er 
keklik hormonunun fazlalığını gös 
terir. 

Kemiklt"rin iri. adalelrrin kalın 
olması, pehJivan tipi, böbrek Us • 
tündeki guddelerin islek oldul"tt· 
na nlamettir. kadında da. Erkekte 
de. Ôevşek adale, kanburu çıkını~ 
bir boy ipofiz t"ksikliğini. küçücük 
adaleler böbrek üstündeki gudde
nin eksikliğini gösterir .• 

İsterseniz endamınızı, yukardan 

aşağı kat kat tetkik ediniz: Köp -

rUcilk kemiğinin üstil dolgun olur-

sa tiroit eksikliği var demektir. Gö 

ğüs pek dar ve uzun olursa ayni 
gudde fazla işliyor, pek geniş, bi
raz da biçimsiz, röiüs kemikleri fi. 
zerinde tesbih tftnf'leri ıribi çıkıntı
lar hulununu eksik işliyor mina
ıı çıkar. 

Kadınlık guddesi iyi itleyince 
memeler küçük olur, fakat çocuia 
çok süt verir. Onlar çok büyük ve 
yağlarla şitıımiş olunca ıruddenin i· 
yi işlemediiini ,.öıterlr .. Erkekler 
de de hiiyiik mf!mt" olttnt"a erkf'k • 
lik guddesinin dahili ifraz işini iyi 
görmediğine alamettir. Tiroit gud 

desi pek eksik işliyen erkeklerde 
de böyle olur. 

Kano pek geniş, yayılmış, yağlı 
olunca tiroit guddesinin eksikliği
ni, çok dar, düşiik ve dermansız ol 
maıı böbrek üstündeki guddenin 
işlemediğini. küç_ikük ve düşük ol 
masa da ipofizin eksikliğini göste -
rir. 

Kalça kemiklerinin dar veya ge 
niş olmasındaki mana kadına ve 
erkeğe göre değişir. Kadın kalçası 
erkeğinki gibi dar, erkeğinki de ka 
dındaki gibi genis olunca kadınlık 
veya erkeklik guddesi yolunda iş
lemiyor demektir. Kadınla erkek 
arasında karışık insanlarda da böy 
le olur. 

Tiroit guddesinin fazlalığı veya 
eksikliği bac@kları pek ıızun veya 
pek kısa yapmazsa da, çıkardığı hor 
monıın derecesine göre. az çok u
zunluk veya kısalık verir ... Cildin 

hali de yine o ,uddeye baR'hdır: Faz 
la i$leyinr.e cilt ince. nazik. hazıla
nnda şeffaf olur, altındaki kara
kan damarları göriiniir. Ek<ıik işle
yince deri kalın ve kuru olur. 

Vücut üzerinde kdlann az veya 
çok olması. kadınlarda da erkek
lerde de, kadınlık veya erkeklik 
guddt"..sine bağlıdır. Fakat biribiri 
nin aksine. Kadınlık guddesi fazla 
kıllan döker. erkeklik guddesi de 
aksne tesir eder. 
Bazılannda cilt altında yai par 

çalan toplanır. Bu da tiroit ve ipo

fiz guddelerinin eksik şilediklerini 

gösterir. Ayni guddeler fazla i~le

yince zayıflık gelir. 

Şişmanlık bütün vücutta umu
mi olunca, çok defa tiroit gudde
sinin eksikliğinden, yalnız kannda 
olursa ipofiz eksikliğinden, en zi
yade göğüste, kalçalarda, bacak -
larda ve kollarda olunca kadınlık 
veya erkeklik guddesinin iyi işle· 
memesinden ileri selir. 
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o N o M 1 1 , ........................... . 
GONLOK 
PiYASA 

Ziraat Bankasının yumuşak buğ

daylarından 165 bin kilo 5.28 den ve 

sertlerden 105 bin kilo 5.20 kuruştan 

satılmıştır. Tüccar mRh olarak 35 
bin kilo yumuşak 8.20 - 6.29 dan, 
81 bin kılo ısert 5.03 - 5.05 kuruştan 
satılmıştır. 

* Tekirdağ kuşycmlerinden yirmi iki 
bin kiloluk çuvallı bir parti eylul 
teslimi olarak yeni mahsul kilosu 
l!.22.5 kuruştan ve Antalyanın yeni 
mahsulfinden dökme olarak elli bin 
kilo fob 3.32.5 kuruştan satılmııııtır. 

* 
On beş bin kiloluk bir parti tiftik 

kilosu, cinslerine göre 104.20-111.20 
kuruli arasında, Anadolu yapakların
dan bir parti kilosu 40 kuruştan ve 
Trakya yapaklarından bir parti ki
losu 58.20 kuruştan yerli .fabrikala
rımız tarafından alınmıştır. İğdır 
pamuğu 35 ten, yün 75 kuruştan sa
tılmıştır. 

............................. 

GÜMRÜKLER.DE: 

Yaprak Tütün 
Satışı 
iyi Gidiyor 
Temmuzun ilk haftası içinde İs

tanbul gümrüklerinden dış memle
ketlere ihraç edilmiş olan Türk mah
sullerinin kıymeti 292,803 lirayı bul
muştur. Bu kıymetin en kabank ye
kununu yaprak tütün, yaş ve kuru 
kuzu ve koyun derileri, tiftik, ke
pek, barsak teşkil etmektedir. Satı
lan diğer mallar arasında yumurta, 
ham afyon. ketire, fındık, erik pesti
li, av derisi, halı bulunmaktadır. İh
racat mevsimi geçmiş olmasına ve ye 
ni ihracat zamanının ağustostan iti
baren başlıyacağına göre, haziran i
çindeki satışların miktarı piyasaları
mızın faaliyetini göstermektedir. İh
raç olunan memleketler arasında sı
rasile Çekoslovakya, Almanya, Ame
rika, İtalya, İngiltere gelmektedir. 

== 
İstanbul dördüncü icra memurlu

ğundan: Karebet Sivaciyanın uhdet 
tasarrufunda olup Ali Hadi Faik'a 
birinci derecede ipotekli borcundan 
dolayı dairemizce paraya çevrilmeleri 
ne karar verilen Mahmutpaşada Hob 
yar mahallesinde Hoca hanı namile 
maruf hanın kagir üst katında (2 
kapı 45 parsel) No. lı ve 42 metre mu
rabbaında ve tamamı 700 lira kıymeti 
muhammeneli bir odanın 24 de 9 his
sesile - ayni hanın zemin alt katın
da (10 kapı 24 parsel) No. lı ve 43 
metre murabbaında ve tamamı 

(1720) lira kıymeti muhammeneli 
mahzeni""' 48 de 21 hissesi. Ve yine 
ayni hanın zemin alt katında <11 ka
pı 25 parsel) No. lı ve 39 metre mu
rabbamda ve tamamı - 1560 - lira 
kıymeti muhammeneli mahzenin ke
za 48 de 21 hissesinin ki işbu 3 par
ça gayrimenkuldeki gösterilen borç
lu Karabete ait hisseleri ayrı ayrı ta
sarruf senetlerine bağlı olmaları hase 
bile ayrı ayn şartnameler ile açık 
artırmaya konulmuş olup 13-7-
938 tarihinden itibaren şartnameleri 
dairemizde herkesin göre bileceği 

mahalle talik edilerek 22 ağustos 
938 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat ondan on ikiye kadar dairemiz
de birinci açık arttırma ile satıla -
caklardır. Ve en çok artıranların 

Üzerlerinde bırakılacaktır. Şu kadar 
ki yapılacak olan bu birinci açık art
tırmada verilen bedeller sahlan his
selere musip muhammen kıymetle
rinin 7o 75 ini bulmadıkları takdir
de en çok arttıranların taahhütleri ha 
ki kalmak şartile artırmalar 15 gün 
daha temdit edilerek tam 15 inci gü
nüne rastlıyan 6 eylül 938 tarihine 
müsdif salı günü yine saat 10 dan 
12 ye kadar dairemizde ikinci art -
tırma ile satılacaklar ve en çok artı
ranlarına Üzerlerinde bırakılacaklllr
dır. 

Arttırmalara iştirak için satılan 
hisselere musip muhammen kıymet -
!erinin yüzde yedi buçuk nisbetin -
de pey akçesi veya bu miktarlar ü
zerinden milli bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri lazımdır. İha
le tarikine kadar birikmiş bilumum 
vergilerle belediye rüsumu. vakıf 
icareleri. de11aliye ve tahsi1iye rü -
sumları borçlusuna ve yalnız yirmi 
senelik vakıf taviz bedelleri müşte -
rilerine aittir. 2004 No. 1ı iera iflAs 
kanununun 126 ncı maddesine tevft-

ODADA: 

Arpa ihraç 
Projesi 
Kabul Edildi 
Dün saat on beşte Ticaret odasın

da arpa ihracatçılarile son bir top
lantı yapılmıştır. Arpa ihracatının 

murakabesine dair, evvelce yapılan 
görüşmelerde hazırlanan nizamna
me projesi son defa okunarak kabul 
edilmiştir. 

Nizamname projesine göre, arpa 
ihracatının kontrolü için umumi hü
kümlere dahil birden yt!dinci mad
deye kadar olanlar da: Nümunelik 
gönderilecek arpaların, aıami yuz 
kiloya kadar, kontrola tabi tutul
ması. İstanbul, Samsun, Bandırma, 
Tekirdağ, İzmir, Antalya, Payas li
manlarından ihracat yapılması , arpa 
nakil vasıtalarile muhafaza yerleri
nin temiz bulundurulması hakkında 
kayıtlar ve hükümler vardır. Kon
trol edilecek hususlar için sekizinci 
maddeden yirmi birinci maddeye ka 
dar ihraç edilecek arpalann sağlam 
çuvallı olması veya dökme halinde 
bulunması, yabancı kokudan, küften 
ve kabul edilen toleranslardan fa:r.la 
filizli Ulne, yabancı maddelerden iri 
olması lazımdır. Arpalar beyaz, ova 
arpası , arpa ve misket adı ile dört sı
nıfa ayrılmaktadır. Beyazlar on nu
mara ile derecelenmiştir. Her dere
cenin vasıfları bir cetvelle gösteril
miştir. Ova arpaları da ayni suretle 
yedi dereceye aynlmıştır. Arpalar i
se altı dereceye tefrik edilerek va
sıfları gösterilmiştir. 

Misket arpaların da kalitesi tes

bit edilmiştir. Biralık arpalann ka

liteleri ayrıca tahlil neticelerine- gö

re kabul edilmiştir. Bu cins arpala
nn terkiplerindeki protoin miktarı 

yüzde 15 ten fazla olmaması, çim

lenme kabiliyetinin yüzde doksan 

beş bulunması lazım gelmektedir. 

Vekalet, her sene mahsul zamanın

da, arpa vasıflarından icap edenleri 
tebdil edebilecektir. 

Üçüncü fasılda kontrolün şekil ve 
icra sureti hakkında 22 inci madde
den 32 inci maddeye kadar §ekle ait 
izahat verilmektedir. 33 üncü mad
deden 40 ıncı maddeye kadar nizam
name hükümlerine aykırı olacak mu
amelat için kayıtlar vardır. Bu hu
susta vekalete zabıt varakalan gön
derilecektir. 

Vekillet, keyfiyeti müddeiumumi
liğe bildirerek ihracatçının cezalan
dırılmasını istiyecektir. 

,Arpa nizamnamesi okunduktan 
sonra kabul edilmiş ve imzalanmış
tır. Proje, vekalete gönderilecek ve 
devlet şurasından geçtikten sonra 
meriyete girecektir. 

DIS TlCARET: 

Almanlar Mal AlmalC 
istiyor 

Bazı Alman ticaret evleri Türk 
mahsullerinden kenevir, keçi kılı, 
dabağlanmamış deri ve kürkler. kuş 
tüyü satın almak istediklerini Bertin 
ticaret odamıza bildirmişlerdir. 

Halde Dünkü Satıılar 
Bamye kilosu 12-13, sakız kabağı 

1.50-2, dolmalık biber 10-12, sivri 
biber 10-11, kır domatesi 4-5. sırık 
domatesi 5-6, çalı fasulyesi 5-10. Ay
şekadın 9-11, yeşil fasulye 8-9. semiz 
otu 1.50-2, yaprak 9-1 O, soğan 3-3.50, 
sarmısak 2-4 kuruş. 

Enginar adedi 2-5, patlıcan baş 
3-4, orta 2-2 .50, ufak 1-1.50, hıyar 
0.50-1.25 kuruş. 

kan ipotek sahibi alacaklılar ile di
ğer a1akadaranın ve irtifak hakkı sa 
hiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını 
20 ~n i~inde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit olmadık 
ea satış bede11erinin paylasmasındRn 
hariç kalacakları nihetle alakadarla
rının iş~u maddei kanuniyeye riayet 
etmelen ve daha ziyade malumat al
mak isteyenlerin 934 269 dosva nu
marası ile memuriyetimize müracaat 
ed~rek s.atış gününden önce istedik
lerı malumatı almış bulunmı:ılRrı la
nın geleceği ilin olunur. (8987) 
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anhş Adres 
Y .. zünden Kendi 

Kedini Aradı 
(Batı 1 incide) 

Bayan "Nimet,, ona: 
- Hayır hemşire.. Bu sefer size 

değil! dedikten sonra, bize dönerek 
ilave etti: 

- Geçen ke~dede de outz beş bin 
lirayı bu kadıncağız kazanmıştı? 

Aldığı cevapla ümidi kırılan kadın, 
tabii bir tecessüsle sordu: 

- Bu seferki talihli kim? 
Bayan "Nimet., yarım saattir ara

yıp ta bulamadığımız evi, bize tarif 
edebilecek bir rehber bulmak ümi
dile cevap verdi: 

- Sizin komşularınızdan birisi!. 
Bu cevap, pencereden biraz daha 

sarkan kadının uyanık tecessüsünU 
biraz daha g\dıklamıştı: 

- Bizim komşulardan mı? Söyle 
bakalım adresini? 

Bayan Nimet, elinde, buruşa bu
ruşa, senelerce piyasada dolaşmış es
ki paralara dönen kağıttan, talihlinin 
adresini okudu: 

- Laleli, Mimarbaşı caddesi, 83 
numaralı hane, Şahabeddin! 

Pencereden sarkan sabık talihli, 
sağ elile çenesini sıkarak, düşündü. 
Sonra: 

-Bu isimde, burada kimse tanı
mıyorum.. dedi! 

Ve ilave etti: 
- Bfraz bekleyin de geleyim! Be

raber arıyalım! 

İki dakika sonra, gazetecilerden, 
ve gişe sahibesinden müteşekkil ka
filemize, adının Fevziye olduğunu 

öğrendiğimiz orta yaşlı bayan da ka
n~tı. Hep birlikte, Koca sokağı, bil
mem kaçıncı defa, bir baştan bir ba
şa aoıaştık, fakat ne 83 numaralı e
vi. ne de Şahabeddini tanıyan biri
sini bulabildik. 

Bayan Fevziye: 

- Vah, vah, diyordu .. Bulamadık! 
Eğer bulabilseydik, belki ben de i
yic.o bh: bQhçii 1ı.rdunl 

- Geçen keşidede kazandığın pa
raları yedin mi? 

- Yemedim, bir ev aldım. Fakat 
o ev yüzünden çok borca girdim. He
le şu günlerde öyle darda71Jll ki, sor 
ma Nimet abla! 

İnan olsun, evimdeki seccadeyi bi
le rehine koydum! 

ce Aş M A KALE o EN M A e AT> Kömür istihsalini 
İstanbu dan Çoğaltacak 
A 1 k Tedbirler yrı 1 r en (Başı 1 incide) 

(Ba§ı l incide) umum müdürü İlhami Nafiz Pamir 
rette istifade ettirmek ki kuvvet is- ve davetli gazeteciler refakat etmek 
rafları olmasın, .sarf edilecek emekler- tcdir. Gazetemizi Başmuharrlrimiz 
den tam verim alınsın... Ahmet Emin Yalman temsil etmekte-

İzmit yolunda bir genç şarap müte- dir. 
hassısı ile konuştum. Cezayirde üzilm Seyahatin maksadı, Başvekil Ce
ve şarap hakkında geniş bir etüd yap- lal Bayarın geçen teşrinievvelde Mil 
mış. Ucuz şarap yetiştiren bu saha- let Meclisinde söylediği nutukla u
dan sonra kalite şarabı yetiştiren yer- mumi hatlarını çizdiği sanayi prog
lerde dolaşmış. Genç kimyager, yal- ramımızın maddelerinden birini teş
nız bağcılığı ve şarapçılığı ilerletme- kil eden kömür madeni Jstihsalatımı 
yi hedef tutmakla kalmıyor. Mem- zı çoğaltmak üzere alınacak tedbir
leketteki rakı içmek usullerine o ka- leri tetkik etmektir. 
dar büyük bir felaket göziylc bakıyor Evvelce de yaııldığı gibi bazı !n
ki, halkı şaraba alıştırmayı ve rakı- giliz mütehassıs heyetleri bundan bir 
yı unutturmayı bir içtimai hizmet sa- müddet evvel memleketimize gele

yıyor. rek Zonguldak kömür istihsal mın-
Genç bir şimendüerci iftiharla an- takalanna gitmişlerdi. Bunlar kömiir 

]atıyor: Şimdiden bütün raylarımız istihsali, tahmil, tahliye işini maki
Kınkkalede yapılıyor. Memleketin neleştirmck ve Havzadan azami istih 
hurda demirleri Türk işçisinin emek- sal kabiliyeti temin etmek ·üzere i
lerile kuvvetli raylara çevriliyor, mil- cap eden tetkikleri yapmnktadırlıır. 
yonlarca döviz ve kıymet tasarruf e- İktısat Vekilimiz yanındaki zevatla 

diyoruz. birlikte kömür istihsal mıntaknsını 
Kiminle konuşulsa dinamik bir ô- gezecek ve yapılacak işler hakkında 

lemin güzel bir parça ufku göze çar- icap eden talimatı verecektir. 
pıyor. Her adımda bu atılan, kalkı- Bundan başka Zonguldak civarın-
nan, yaratan alemle temas ediliyor. da, iki kimya fabrikasının tesisi de 

Bu teması yapmak, memleketin n- mevzuubahis olmaktadır. Bunlardan 
tan nabzını yoklayabiimck için de biri hamızı kibrit, diğeri süper fos
mutlaka İstanbuldan uzaklaşmak la- for fabrikasıdır. 
zım ... Guya gidilen mesafeyi ölçmek İki milyon lirayı bulacak olan in
imkıinını hazırlamak ister gibi, İstan- şaat ve tesisat masraflarına muka
bulun umumi hayatı hala eski durgun bil bu fabrikalar senede bir milyon 
alemi temsil edip duruyor. liralık istihsalat temin edeceklerdir. 

İşte İstanbuldan uzaklaşmak fırsatı İngiltereden temin edilen kredi mu 
bulunca bunun için ferah duyuyorum. kabilinde tesis edilecek olan bu fab
Helc bu defaki seyahat, bizi kömür ve rikalann projelerini yerinde tetkik 
çelik dolu bir nlcme, dinamik gidi- edecek olan İktısat Vekili, Zongul
şin ana kaynaklarına götürecek. daktan sonra Karabük fabrikalanna 

Ahmet Emin Y ALJJI AN gidecek, oradaki tE'sisatı da görecek

Yugoslavyadan 250 Bin 

Muhacir Gelecek 
(Ba§ı l incide) 

"Memleketimizden Tiirkiyeye gele 
cek göçmenlerin mikdan 250 bini 
mütecavizdir. Bunlar ziraatçi, çalış

kan ve müstahsil bir unsurdur. Mu
haceret esnasında bunların herhangi 
suretle mutazarrır olmaması için mu 
kavelennmede sarih kayıtlar mevcut 

olduğunu söyleyebillriz. Göçmenlerin 

memleketimizde bırakacakları emlôk 

tir. İktısat Vekilinin bu seyahati bir 
hafta devam edecektir. Ondan sonra 
yine İstanbula avdet edilecektir. 

Başvekil Celal Bayarla yapılması 
evvelce takarrur etmişken Bıışvekl
lhnh:\n lnhhcıt.1 rlne • nr. ol n- fak 

bir rahntsıılık dolayısilc seyahat yal 
nız İktısat Vekili tarafından yapıl
maktadır. 

Dün İktısat Vekilini ve maiyetin
deki heyeti Galata rıhtımında tesyi 

eden bir çok dostları ve resmi zevat 
arasında bilhassa milli bankalar er
kanı ve şehrimizin ticaret alemine 
mensup bir çok kimseler bulunmakfa 
idi. 

Teessüf ve teessürle içini çekerek: 
- Ne olurdu? dedi .. Bu sefer de 

ve arazinin kıymetleri esasen takdir 
bana çıkanvereydin? Sann kıyamete 
kadar dua ederdim! edilmiştir. Bu bedeller devlete öde

necektir. 

I ktışat Vekili, Deniz. 
Ticaret Müdürlüğünde 

Bayan Nimet, boynunu acizle bil-
kerek cevap verdi: 

- O benim elimde mi? 
Bir müddet daha boşuna yorulup 

terledikten sonra, büyük ikramiye
yi kazanan talihlinin evini bulmak
tan ümidi kestik. Adettı büyük ikra
miyeyi kaybetmiş kadar ese!lcnerek 
diğer talihlilerin peşlerine düşmek 

üzere Laleliden uzaklaşırken, Bayan 
Fevziye hala: 

- Ne olurdu? diyordu .. Bu sefer 
de bana çıksaydı! 

1f.. 
.Matbaaya döndüği.im zaman, pi

yango mtidüriyeti, telefonla, bu kc
şidede kazanan talihlilerin adresle
rini bildirdi. 

Eğer, müdüriyetten verilen bu ta
lihliler listesinde, Lalelide, Mimer
başı sokağında oturan Bayan Fcvzi
yenin adresi ve ismi de bulunmasay
dı , yukarıya yazdığım satırların bii-

. yük bir mlınası ve kıymeti olmıya
caktı. 

Fakat listede, birkaç saat evvel bi
zimle birlikte talihliyi arıyan Bayan 
Fevzlyenin adresini de okuyunca, 
soluğu Nimet gişesinde aldım. Bayan 
Nimet, beni. aradığını bulmuş bir in
san sevincfle karşıladı, ve: 

- Neredesiniz? dedi. Sormayın ba 
şımıza gelenleri! 

Sonra, bir kadın sabırsızlığı ile, 
benim ağız açmama vakit bırakma
dan izahat \•erdi: 

- Hani, bugün konuştuğumuz Ba
yan Fevziye yok mu? Biraz evvel alı 
• !ına. moru moruna buraya gE>ldi ve 
büyuk ikramiyenin kendisine çıktı

ğ nı bildirdi. Biz cvveHi bu habere 
inanmadık : 

- Mademki öyledir, demin konuş

tuP,umuz zaman neye söylemedin? de 
dik. 

"Nakliyat işine sene nihayetinde 

veyahut 1939 senesiı başında başla-

nabileceğinl ümit ediyoruz." 

Yugoslavyadan gelecek muhacirle

rin nakliye ve iskan işleri hükumeti
mizce temin edilecektir. 

Bu iş için şimdiden hazırlık yapıl
maktadır. Müzakerelerde bulunmuş 
olan iskan umum müdürü Dr. Cevdet, 
dün akşamki ekspresle Ankaraya ha
reket etmiştir. Halen İstanbulda bu
lunan Trabzon mebusu Hasan Saka 
da birkaç güne kadar devlet merke
zine dönecektir. 

nüz gazete okumamışmış. İkramiye
nin hangi numaraya vurduğunu bil

miyormuş, fakat gazeteyi okuyunca 
ikramiyeyi bu sefer de kendisinin ka 
zandığını hayret ve sevinçle görmüş: 

Bu sefer, bileti almıya oğlunu gön
dermiş. Fakat oğlu bize hem adresi, 
hem de kendi ismini yanlış yazdır
mış. Yahut telaş arasında biz yanlış 
not etrnişiı. 

Evin numarası 83 değil, 13 müş. 
Çocuğun ndı da, Şahabeddin değ!), 

Şerafeddin imiş! Biz de saatlerce, bo
şu boşuna, bu yanlış adresin peşinde 
koşmuşuz! 

Naci Sadullah 

1)ün neticelenen keşidede kazanan 
diğer talihliler şunlardır: 

Konya ordu müfettişliğinde odacı 
Mustafa, İzmirdc hamal Hasan ve 0-
ror on beşer bin lira, Kapalıçarsıda 
saatçi Ali. İımirde benzinci Hasan, 
Gölcükte bakkal Ali tezgahtarı Ze
keriya, Hasköyde motörcü Sabri 12 
bin lira, Mnrpuççulorda küçük Abnt 
hanında şemsiyeci çırağı A vram, İı
mirde Hilmi ve Hasan ortaklar ve 
Hendekte Mehmet ile İbrahim de on 

Meğer, k~dıncağız, o sırada he- bin lira almıslardır. 

İktısat Vekili Şakir Kesebir, dün 
ııkşam saat 17 de Deniz Ticaret Mü
dürlüğüne gelerek bir miiddet meş

gul olmuş ve Deniz Ticaret müdü
rü Müfit Necdet Deniz ile göriiş
müştür. 

B"UW-yda Sükun 
[Başı 1 incide] 

Kıtaatın gelmesi en az 200 bin ki· 
şlnin geceyi ve gündüzii ayakta ge
çirmesine vesile olmasına rağmen 

en küçük bir polis vaknsı dahi kay
dedilmemiş ve bu vaziyet Fransız 
mahfillerinin de dikkatini çektiği 

veçhile Türk halkının nümune ola -
cak bir inzibat ve sulh asayiş unsu· 
ru olduğunu bir kere daha isbat et
miştir. 

Verilen karara uygun olarak yet
miş iki saat büyük bir vekar ve inti
'Zam içinde bayramını yaparak se -
vinç ve iftihar hislerini bütün dün
yaya ilan eden bu iki yüz bin kişi 
muayyen olan müddetin sonunda tek 
mil donanma tertibatını sökmek su
retile şerefli Türk bayrağına karşı 
Uıtibaliliktc bulunmaktan şiddetle 

sakınmıştır. 

Kilometrelerce uzunun albeyazdnn 
şeritler ve ışıktan zincirler Türk 
milletine mevdu olan diğer şerefli 

günlerde ve knnunt bayramlarda tek 
rar ortaya çıkmak üzere yerini sa
kin ve asude bir manzaraya bırak -
mış, her tarafta normal hayat baş
lamıştır. 

Evvelce mahdut seçim komisyonu 
tarafından işgal edilmiş olan turizm 
otelinin bahçesinde, evvelki nkşnm 
Halk Partisi tarafından verilen 200 
kişilik akşnm yemeği çok güzel ol -
muştur. 

Dün akşam da belediye tarafından 
bir bahçe ziyafeti verilmiş ve alay 
bandosu tarafından geç vakitlere ka 
dar vumaff'akıvetli parcalar çalın -
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SOLDAN SAGA 

1 - Bo~Ôzltlndc bir iskcle. 
2 - Blr hnyvnn. 
3 - Hem blr çay, hem de blr kadın ismi 
4 - Ucundan kıyıs.ındnn ı;:östcrip aUnhr. 
5 - Blr cins kumali, ili. 
6 - İkl hece, blr erkek ismi. 
7 - Bir renk, kader, h ıılimet. 

8 - Yüksek. 
9 - Edat, cana kıyma. 

10 - Gelir, sorgu, iki hece. 
YUKARDAN AŞAGI 

l - Ankarada bir mahalle. 
2 - İğreti verme, bir emir. 
3 - Kırımda bir şehir, rcnl;:. 
4 - Bir çalgı, evvelden düşunüp karar 

verme. 
5 - Ôlı:lf konuşma. 
6 - Erkek, hudutsuz yer. 
7 - Bir kadın ismi, bir hece. 
8 - Bcnıcr, Anadoluda bir yer. 
9 - Motörsüz gemi, nota. 

1 O - Sayı, Çamlıcada bir semt. 

e 

memurlardan birkaçı maliye heye
tine yardımda bulunacaklardır. Gay~ 

ri miıbadillerden komisyona a lt iş
leri olanlar bundan böyle Maliye 
Vekaletine rnüraçaat edebilecekler
dir. Vekalet tasfiye işinin seklini ka~ 
rarlaştırmıştır. 

Teselltim muamelesi bittikten son 
ra, tasfiyeye başlanacaktır. Gayri
mübadil bonoları dokuz buçuk lira
dır. 

Japon ayyareleri 
Dün de 

Çinli Öl 

ü lece 
··r iller 

Nevyork, 12 (Hususi} - Uzak 
Sarktan gelen en son haberlere göre. 
Japon tayyareleri bugün muhtelif 
Cin şehirlerini bombardıman etmiş
lerdir. 

Bund~n başka Hankov şehrini 
bombardıman etmek üzere oldukla
rını bildirerek yabancılarm buradan 
çıkmalarını istemişlerdir. Hankovun 
mukabilinde olan bir şehrin bom
bardımanı neticesinde 200 kişi mak
tul ve mC'cruh düsmii.ş, Ameriknlı

lata ait baıı müesseseler harap ol
muştur. Bugün Kanton şehri de bom 
bardıman edilmişti r. 

Japonlar, kara ve nehir yolu ile 
Hankova doğru ilerlediklerini bildi~ 

düste Camii 
·· mer i amı 

Katledildi 
Ku<jüs, 12 (Hususi)- Birkaç gün

dür Filistini saran tethiş kasırgası 

hala devam ediyor. Bugün de bilhas
sa memleketin şimal kısımlarında bu 
faaliyet devam etmiş, birçok yerler
de bombalar atılmış, yangınlar çık
mış, Yahuidiler ya taşa tutulmuş, ya 
vurulmuş ve öldürülmüştür. 

Camiiömer imamı Şeb Abinur El· 
katip bu sabah Kudüsün eski sokakla
rından birinde tabanca ile öldürül
müştür. Bu cinayet Arap mahfillerin
de büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Filistinin şimalinde gerginlik git
tikçe artmaktadır. Filistinin şimalin
de kain 1'.fasha ismindeki yeni Yahu
di köyiinün tahrip ve sakinlerinin kat 
ledildiği hakkındaki haber dolnşmak 
ta devam etmekte ise de bu mıntaka
ya dair verilen haberlerin ihtiyatla 
karşılanması Uızımdır. 

Boş yeri kıılmıyan Hayfndaki baş
lıca Yahudi hastahanesinin müdiriye
ti civarda bir mektep binası satın al
mıştır. Buraya yaralıları tedavi et
mek için yataklar konacaktır. İrish 
Guards'ların birinci alayına mensup 
İngiliz kuvvetleri Mısırdan buraya 
gelmiştir. 

Avam Kamarasının 
bir ıuali 

Londra, 12 (Hususi) - Bugün A-

s o ı<i' 
er9is·n e 1~ 

ey el Kadın 
Moskova. 12 (A.A.) - so~ 

Sanatlar gazetesi bildiriY0r 

2 Temmuzda 1\fosko''11d 
kültürleri müzcsindeı il~ 
Moskovada bulunan Türk ~ 
şı Bayan Sabiha Bengüta 

sergiye konmuştur. d 
Müzenin Türk şubesln 

Bengütaşın teşhir edilcfl c': 
rasında "ana başı" heykeli 
mort, Boğnziçi manzaraları 
peyzajları ve saire gibi oıı 
dır. 

Türk heykeltraşları orıısı 
li bir yer işgal eden Sabih&. 
1910 da İstanbulda doğrnuŞ 
mektebini bitirdikten sorırB~ 
gönderHerek orada iki yıl 
Ondan sonra İstanbul auıel 
Akademisinde çalışmış \'e 
birçok Türk sergilerinde ti.' 
tir . 

elt 
vam Kamarasında baP aın ( 
ları , Hitler ile Musolini tıı~ııı 

·ı·st pılan propagandanın Fı ı . 
leri üzerinde ne derece mu~, 
ğunu sormuşlar, müstenıle §.; 
böyle birşeyi isbat için del 
madığım söylemiştir. 

T. C. ZiRAAT B 

AA BİRİ TİREN ER 2 .s~ 
.K AMİYE V R CE~ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he;~ 
rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çel\! 
kur'a ile afağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lira. 
4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
4 ,, 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 ,, 50 ,, 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 ,. 
160 " 20 ,, 3,200 ,, o 1~ 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 5 i•I 
dan aşağı dü~miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
sile verilecektir. ~ 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EyJUl, 1 Biı·incikanun, 1 Mart 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. ~ 

MATBA ~l 
Kitap, gazete, mecmua, her türlü tabı, cilt ve klişe ıf 

acele ve iyi olarak yapıhr.ı 

Telefon numaraıı: 24310 

riyorlar. Japonların şimdiki hedefi Lm:mCil&m:2'.::!!mmmmı••m•••••••ı•m8'Cll".,... 
Hugkian şehridir. Çinliler bu şch· 

ri müdafaa icin büyUk hazırlıklar 

yapmaktadırlar. 

Hankov, 12 (A.A.) - Bugün Ja. 
pon tayyareleri tarafından Vuşan~
da yapılan bombardımanlarda 500 
kişi ölmüş veya yaralanmıştır. 

Ball<an Genelkurmay 
Toplantlları Bitti 

Ankara, 12 (Tan nnıhabirJndcn) -
Balkan antantına dahil devletlerin 
genel kurmaylarının şe,hrimizdc yap 
tıltiarı toplantılar bitıni~tir. Dost dev 
Jet genel kurmay muralıhaslarını11 

yarın nk~nll\ şehrimizden ayrılınaln. 

rı nt\ıhtcmcldir. 

mıştır. 

Her iki ziyafette Fransız ileri ge
lenleri de hazır bulunmuşlardır. 
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KOD AK 
"VERIKROM,, 

FİL 
18' 

1 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satın Alma Komisyonundafu: 
Erzakın cinsi Miktan Beher kilonun 

tahmin bedeli 
ilk teminatı Eksiltme 5eklı gım 

ve saatı. 

ile 
Böyle resimf er 

daha iyi çekilir. 

Çift emülsiyon 
... Renklere 

hassasiyet 
.... Gölgelerdeki 

detayları alır. 

"VERi KROM,, 
filmi ile çeki· 
len resimleri 
fedkik edinz. 

''VELOKS 
11 kağıdı bütün detayları göıterir, reımi cıı.nlandırır, zamanıa sararmaz. 

Kağıdın arkasında ''VE.LOKS markası kalitenin teminatıdır. 
" 

KODAK satıcılarından arayınız veya fU adreıe müracaat ediniz : 

KODAK 

Satıhk Makine 
Transmisyonları 

hn~t.ıllanılmış 6 santim kalınfl • 
~ a makine transmisyon, şaft, 
~~s~ak ve vntaklan ucuz fiyatla 
'" 

1 •ktır. TAN matbaasına mü-
"""t ""İni7. 

~----.ı 
~ EN GÜZEL 

llıfzıssıhha noktai nazarın
dan her hususta iJli imal 
edilmiş ÇOCUK ARABA
LMu, cm iyi şerait ve en 
!tcu.z fiyo.tla•la. yalnız, 

satıl~.adır. 

A. Ş. I S T A N 'B U L 

MEYVA TUZU 
En hoı ve taze meyvaların usarelerinden i tihsa! 

edilmi§ tabii bir meyva tuzudur. 
Emsalsiz bir f ~n harikası olduğundan tamamen taklit edilemez 

INGILIZ KANZUK·ECZANESI 
Beyoğlu - lstanbul 

Baker Maaazalarında 

1 .,.._ ____________________ ·~------· 

K u 
I= 
o 
N 
L.. 
l..J 
• v 

A 
C> 
E: 
L.... 

• 
1 

• M 
E: 
v 
I:> 
w 
A~~· 

• 

• 

Lira K1ımş 
' 
ı~kmek 34100 Ki. 10 255 75 Kapalı zarf saat 10 

da 23/71938 Cumartesi 
1--Sade yağ 4700 100 352 50 2317/938 saat 10 
~Toz şeker 4700 28 188 

70 23/7/938 10 Kesme şeker 4000 30 
·~-----------------;;-~:----~---------;;:-;--------.:-:-----------------------Pirinç Bursa 3000 24 54 23/71938 10 

Kuru Çalı Fasulye 3200 17 
Kuru Barbunye 1200 10 
Kırmızı Mercimek 600 12 
Yeşil Mercimek 750 17 81 13 23/7/938 10 
Nohut' 800 14 
Bulgur 600 12,50 
Buğday 390 8 

Kuru Soğan 5600 7 ,50 
Patates 6200 7 64 46 2317/938 10 
Kuru Sarmısak 55 10 

Piriçn unu 200 20 
Un ekstra 4300 15 
Makarna Irmikli 900 25 
Şehriye irmikli 330 25 82 40 23/7/938 10 
Irmik 330 20 
Nişasta 125 21 
Ararot 31 45 

~----------------------------------~---:-::----------------------------------Beyaz Peynir 2500 45 
Kaşer Peynir 1350 70 

155 25 23/7/938 10 

Süt 5800 12 
Kase Yoğurdu 7800 5 104 55 23/7/938 10,45 
Kaymak 220 140 

Silivri Yoğurdu 2750 19 39 19 ).3/7/938 10,45 

---------------------------------------------------~--------------Zeytinyağı 2800 50 
Zeytin tanesi 1800 32 
Sabun 2750 33 

Tavuk eti 800 55 
Hindi eti 800 50 

Tereyağı 580 110 

Yumurta 43000 

Elma Gümüşhane 4500 
Elma Amasya 4500 
Avya 850 
Portakal (Dörtyol) 11750 
Portakal (Alanya) 6750 
Mandalina 4400 

Arpa 1500 
Saman 2000 
Kç• 1~ 
Ot 300 

Odun gürgen 
Odun meşe 
Mangal komUrüü 

Blok maden kömürü 
Tüvenan maden kömürü 
Kok kômi.irü 

Yaş sebze 42 kalem 25465 kilo 
47500 adet ve .15100 demet. 

470 ç. 
370 Ç. 

4500 K. 

200 Ton 
350 " 
100 

1,50 

20 
30 
10 

3,50 
5 
3 

5,50 
2,50 
3,50 
4,50 

250 
300 

5 

1700 
1100 
1800 

216 26 23/7 /938 saat 10,45 

63 23/7/938 10,45 

47 85 23/7/938 10,45 

48 37 23/7/938 10,45 

241 18 23/7 /938 10,45 

14 89 23/7 /938 10,45 

188 25 23/7/938 10,45 

682 50 23/7 /938 1'0,45 

244 56 23/7/938 10,45 

1 - Istanbul Kız Oğretmen Okul unun yukarda miktar ve beher kilo ve adet ve tahmin bedellerile ilk te
minat ve eksiltme saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar kapalı Zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme Istıınbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda 
yapılacaktır. Isteklilerin ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel Liseler Muhasebeciliği Veznesine ya
tırılarak teminat makbuzlarını ve yeni yıl Ticaret Odası vesikasını eksiltme zamanında Komisyona tevdi
leri, kapalı zarfların eksiltme kanununa göre teminat makbuzu ve istenilen belgelerle birlikte eksiltme sa
atinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri . 

3 - Isteklilerin şartnameleri Okul Idaresinden görüp okuyabilecekleri ilan olunur. (4280) 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Tahmin edilen bedeli İlk teminatı 

Ekmek 

Dağlıç koyun eti 
Sığır ve dana eti 

Sade yağ 

Zeytinyağı 

Sabun 

Pirinç 
Toz şeker 
Kuru barbunya fasulya 
Kuru çalı :fasulya 
Patates 

Makama 
Un ekstra 
Şehriye 

Kaşar peynir 
Beyaz peynir 

Motörin 
Benzin 

Kilo Kuru~ Lira 

55000 

14000 
2400 

4500 

2000 
1600 

6000 
6500 
1000 
5000 
5000 

2000 
4500 
500 

1000 
2000 

5500 
5600 

10 

47 
35 

100 

50 
33 

24 
28 
10 
17 

7 

25 
15 
25 

70 
45 

7.50 
21 

412.50 

576.75 
576.75 

337.50 

114.60 

342.00 

97.50 

120,00 

Eksiltme 
Saati 

10 

10,15 
10,15 

10,20 

10.30 

10.45 

ı ı.oo 

11.15 

Petrol 800 15.50 128 44 11.30 

Kok 70 ton 1850 
Mangal kömürü 6000 4 

Odun meıe 200 çeki 300 
Odun gürgen 50 çeki 250 169.50 11.4~ 

Cins miktar ve ilk teminatı yukarıda yazılı İstanbul Ziraat Mektebinin Mayıs 939 sonuna kadar olan 
ihtiyaçları kapalı zar! usuli ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü bınasındaki 
Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda 14-7-938 perşembe günü ve yukarıda hizalannda gösteri
len saatlerde yapılacaktır. İsteklilerin eksiltmeden evvel Liseler Muhasebeciliğine yatıracakları ılk temınat 
makbuzlan ve 938 yılı ticaret odası vesikası ile beraber 2490 sayılı eksiltme kanununun tarifatı dairesinde 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuzla vermeleri 
ve evsaf ve şartnameleri mezkılr muhasebecilikten belli günden evvel görüp öğrenmeleri. (3960) 
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Son pi3ınanlık . layda vermez 1 

GENERAL ili OTORS DIŞ DOKTORU 
DiYOR Ki: MAMULATINDAN 

• 

Amerikan 
Kamyonunun 

randemanı 

Avrupa 
Kamyonunun 

ekonomisi 

"Dişler ; çürümeğe başlamadan çok 
evvel itina görür, hergün ve hatta 
günde birkaç defa fırçalanarak mik
roblar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdiik
ten ~onra artık iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir ki dişlerin "RADYOLİN" 
diş macunile her sabah öğle ve ak
şam, her yemekten sonra bol bol fır
çalanmasını L'ttrarla tavsiye ediyoruz" 

Daima R 
, HiLKAT 1 

• 
Daima Kanunlarına Sadıktır. 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaf&Dlak 
hakkını vennittir. Her türlü ıuiistimal ve tabiat kanunlarına 
aykırı hareke~in cezası ölümdür. . 

Yurttat! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uz• 
viyetini gözden geçir ve gördüğün en uf ak bir arıza üzerine 
derhal faaliyete geç. Kendinde dütkünlük, halsizlik, ittahaız
lık, kanıızlık, cesaretsizlik, tenb.ellik, korkaklık mı hissediyor
sun? Bunlar uzviyetin imdat i9aretidir. Çabuk yetİf ve bir tite 

hayat elı.:siri olan 

lçmiye bat1a. FOSF ARSOL tababetin esasını te,kil eden en 
mühim ilaçların gayet fenni bir surette teşrikinden yapılmıt 
emsalsiz bir kudret fUrubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hatıza ve zekayı yük· 
~elttr. Sin1rleri, adeleleri ıağlamlaştırır. Azim ve Faaliyeti yük· 
ıeltir. Ve bütün kudrdleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi 

bütüı. neşelerle geçirtir. FOSFARSOL güllaç gibidir. Girdiği 
yere sağlık dinçlik, ve gençlik saçar, her eczanede bulunur • ..................................... 

"Cild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLARI 

HAKiKATEN GiDERİR.,. 

• • • 
T. A. Ş. OTOMOBiL TiCARETi 

ISTANBUL • ANKARA 

1 M_U_A_Y_E_N_E_H_A_N_E:.-N_A_K_L,i J 6/9~ _Fenerbahçe B E L V Ü Otelinde -
Tesiri hemen 
hemen sihra

miz oldu. Bir kaç harta zarfında be· 
ni 10 yaş daha gençleştirdi. Bir ırti · 

tehassıs bana demiştir ki: Viyana U
niversitesinden büyük bir profesö
rün keşfi olan Biocel cevheri, şimdı 
pembe rengindeki her Tokalon kre
mi zosunda mevcuttur. Her akşam 
yatmazdar. evvel bu kremi kullanı-

Diş Tabibı ŞEKİP RİFA'f E:ninöniindeki muayenehanesini Taksim 
Standart benzin deposu yamnda NAMAR apartımanına nakletmiştir. 
Hastalarını Cumartesi. Salı ve Perşembe ~ünleri saat ondan akşam 

dokuza. P3zartesi, Çarşamba günleri on dörtten akşam dokuza kadar 
kabul eder. 

Telefon No. 35 - 245 •••••••••• 

,-· S U A D i Y E P L A J 1 .. -, 
BuAkşamYükc;ek SA Fi YEVeSaz 
San'atkfır Bayan Takımı 

Suadiyc ptajındadır. Yaz mevsiminin sonuna kad;ır her Çarşamba ak
şamı seanslarına devam edecektir. 

lstanbul iskan Müdürlüğünden : 
Köstence ve Varnadan deniz yolu ile yurdumuza ı:ctiriledek göçmenle

rin nakliyesi pazarlıkla münakasaya çıkarıldığını ve 14 Temmuz Hl38 Pcr 
şembe günü saat on dörtte ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilmişti. 

Saati mesainin değişmiş bulunması hasebiyle işbu eksiltmenin ayni gün
de saat on ikide yapılacağı ilan olunur. (4393) 

MONOR NUREITIN'in 
İKİNCİ KONSERİ 

Bu akşam saat tam 9,30 da - Duhuliye yoktur. 

D.kk t Dünkü ilanımızda sehven Konserin (Harbiyede Bel- nız ve sabahları da beyaz ren~inı1e 
1 a : vü Bahçesinde) verileceği yazılmışsa da hakikatta Tokalon kremini kullanınız. En es· 

Ü 
mer ve sert bir tene çabucak b ı 

FENERBAHÇE BELV OTELiNDE '{ençlik parlaklıi?ı VP tııhii {tii7 P11i;,, 

1 ••••••verileceğini tavzihan ilan eyleriz. ••••••• verecek ve buruşukluklardan kurta-
• • 1 • • rarak beyazlatıp yumuşatacaktır. 

r• Sırkecı stasyon Aile Bahçesınde .. , DiKKAT: 30 Haziran 193s de çe-

::J 
kilmesi mukarrer olan piyanko ba

:JLUSAL MÜZİK: Her akşam saat 18,5 da icrayı ahenk etmektedir. u teknik. !\cbe~Je~ d.olnyısiyle 15 Tem 

Yalı"ıa ı 

J. ftOUSS•L de satıh'• 

ISTAllBUL TOnl lhydHI IU· ti· 
13 llumırolu kııalogumv .. 
latıylnlı , bedı•ı 9önderlllt 

Kadınlar 

---· içki meze ile olup gayet ehvendir. .. muza talik edılmı~tır. 

- De.;irl,~nk Ak~y-·ljıet-;,~sind-;n : ~ Dr. Besim Ruıen , . . :; 
Temmuzun 14 Perşembe, 15 Cuma, 16 Cumartesi, 17 Pazar akşamları Bü Cerrııhpaşa Hastanesi· Dahlllye Sahibı ve • umurru ncşrıyatl 

yükadadan saat 21.50 ve 24,00 de Heybeliden 22,05 ve 24,15 te Bostancı- ı miltehassısı eden· Ahmet Emin YALMAN osıe.-
ya ve Bostancıdan 21,45 ve 24,00 tc Heybeli ve Büyükadaya ilave seferler artıkapı tramvay durağı • recilik ve Neşrıyat TUrk Lımıtet sır-
yapılacaktır. (4391) keti Bıısıldı{tı ver TAN MııthııA~ 


