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Bu kitap bürolann ış çıkarma kudretmi ar
tırmak için ameli bir kitaptır. O siR az mas
.rafla ~k if nasıl çıkanlabilecejinl gostertr 
Bu kitap fena ve yanlıf büro usullerinden si· 
zl kurtarmak için yazılmıştır. TAN Matbaa· 
sında Fivatl 50 Kr 

Dair Kararl&r 
• 

Evveli Çatalağzı ve TrabzOn' Halayda Seçim 
Limanları inşa Edilecek işleri Başlıyor 

iş Bulmaktai 
Müsavi 
Fırsat 

• --0--

~ lun et Emin Y A7LMAN H er gazeteci hea gün şuna 
hr benzer birkaç ımektup a-

: "Size son kunıliarmıla bu 
l!lekfubu gönderiyomm. Bana 
hruıa kadar bir iş b11Jamazsa
lllz aç kalacağım .•• " 
ta ur-ak veya yakın bir 1:lostun 
~ mektubile matbaaya ge
ler . ayn bir sınıf teşkil eder-

. kiıniıı kiminle dost veya ta
~ olduğunu arayıp bulmak 
~~eketimizde ince bir sanat 
~almıştır. Böyle bir tanıdık 
'anılede bulunamazsa zincir 
"'"' d teklinde mektuplarla gaye-"n oğru gidilir. 
,~ bir sınıf, müfkillftnfl an-
ft bir okuyucu aıfatile gelir: "Ben 
~runı. l'illn ve falan nevi ite 
--~ ehli)'etiaı var. ıımn dalre7e ..._ ----.ı eWı1L o~ .,.m ~ aıa-

llUZ& (öre ~ dai,. 
~ ,.__ munıeaatlanna 
dıt J: dnde cevap 'Yel'meleri Jhım-
~ llenemem, çallmam Geçinmek 

lae Yapayım?" 
~ laevl müracaatlar yalım p.aet. 
la ~ değildir. Emniyet tefld
lt!;~ıedtyeler, Ha.Ik Partiai mer-
btrd~ Xızılay ve hele mebuslanmız 
eaatı .. __ )'e işsiz vatandqlarm müra-
~ muhatap olurlar. 

&f !iraeut edenler aramda fnsa
~ lla derin bir teessür telkin e
hıı ÇOktur. Bir bmı, yoksuzlu
'bQJ Çok acı derecesile brplqmıf 
~uldan için. diler bir kısmı da 
'C!elt bir azim 'ft lnklfaf edebile
~hır kabiliyetle, hem kendi besa
~ hem de memleket hesabma ça-

lı içbı_iınktnıarmdan mahrum kaldı-

~lJk bugftnkü dünyanın umumt 
'hkauz lr · Memleketimizde de ipiz ve 
~ k lnaanlar buluaması normal dl-

?f •l'Jılanacak bir içtim51 hAdiaedir. 
Jek onnaı olmıyan nokta tudur: Mem 
...;lhni7.de çalıpn kollara, ifliyen dl
llfllualara ihtiyaç var. Adam&ıZlıktan, 
~ Ulılından sık sık fikAyet edi
ler · Menüeketimlzdeki lpizlik, dl
btr d blrçot memleketlerdeki ölçüde 
ttitı-erci delildir. Bunun elbette türlü 
btr u sebepleri vardır. Ortamektebin 
ı.ı laııat ve meslek mektebi olma
~ baıhca sebeplerden biridir. tı 
"aasu lartıe lJ arayanlar aruında ta
~ t hııkhlan bulunmaması ve mu 
hilec at içtlmat yardımlar tem.in ede
bıı dek tefkUAtın yokluğu yüzünden 
t.d erd, anonnal bir fekilde azma.k-

ır. 

~ },f':1'11eketiıni7.deki inkipflara gö. 
'bır Yerd · ı_l'ld e ış bulamayıp ezilen va-

lelı:eı~fln ~oluna veya dimağına mem
lhtı 111 dığer bir kö~inde mutlaka 
)arı~ Vardır. İşe yarar adam, ara
lı:t Ütisin~n herhalde çoktur. Ne çare 
tlfe .. 11_ ı karşı karşıya getirmeyi va-

""'"'len b · -ır ınuracaat yeri yoktur. 

8 ayıe bir yardım ve tavassut te
\tr it d tekkülü hazırlamak, külfetli 
IJl'aaile eltldir. Zaten İt Kanununun 
htı et. başaracağı vazifeler arasında 
1'ide ~ardır. Mesele etin il.e
d~ "•ıife edi 
tJ. 911 Parti 

tluıın. 

Diğer Kararlar 
• On iki milyon lraya malolacak Çatalağzı 

limanının diğer apnda bet milyon lira sar-
, 

federek bir askeri liman vücude getirilecek. 

9 Cenupta na1diyat için ıimdilik lskende

rundaki serbest mıntakammdan istifade edi

lecek. 

e Zonguldak ve Kütahyada büyük elektrik 

santralları yakında kurulacak. Karabük fab

rikamız buralardan alacağı cereyanla itli· 
yecek. 

e Karabükte hurda demlrler kullanılacak. 

Divrik demir cevheri ihraç edecek. 

• Bir matbuat kooperatifi kurulacak. 

lktısat Vekilimiz 
Zonguldaga Vardı 

\Af ·ı;n~u· Cumartesi 

Günü Meriyet 
Mevküne Giriyor 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -
Meclisin son toplantılarında kabul e
dilen kanunlar, Cümhul'l'eisinin yük 
sek tasdikine iktiran etmiştir. Bun
lardan pazarlıksız satış mecburiye
tine dair kanun, toprak mahsulleri o
fisi kanunu, noter harç kanunu bu
günkü resmi gazetede neşredilmiştir. 

Zonguldaklllar Vekilimizi Büyük 
Karııladtlar Sevgi Tezahüratile 

Af kanunu da tasdik edilen kanun 

Zonpldak, 13 (lktıaat Vekiline refakat eden S.,muharririmiz
den) - lkbsadl kalkmmamıza ait yeni ve mühim kararlara Ya• 
nlm!fhr. Bu kararlar tunlardır: lar arasındadır. Bu kanun ayni ga

zetenin 16 temmuz cumaresi nüs
hasında neşredilecek ve ayni gün 
meriyet mevkiine konmuş olacaktır. 

Hazırlanan yeni imk.Anlarla yapı • ı transit hattının limam üç milyona 
lacak limanlarımız Çatalağzı, ve yapılabilecektir. 
Trabzondur. Mersin ve Samsun ıon- Ereğli az masrafla barınma linıar 
raya kalınıftır. Çatalağzının önünde nı haline konulacak, cenupta maden 
Mendirek ve bir taralınaki dağın ar ve diğer nakliyatımız için §imdilik 
kasında mahfuz kara limanı yapıl • lskenderun serbest sahamızdan isti · ı 
mam on iki milyona mal olacak, Ça • fade edilecektir. Orada yükleme ter-

1 

tal'ın diğer aizında ileride beş mil • tibatı yapılacak, hem Kütahya hem 
1'0n liraya bir ukert liman vücud• Zonguldak elektrik santralleri gel~ 1 

-- - ı 

Filistin 
getirilecek, Çatalaizındaki yapı va • cek plana dahildir. Röportaiları 

[Arkası: Sayfe Hl. sOtun 3 d~l ı -

-==-'!!!""""'===================== TAN, Hatay mnelui bit-: 
sıtalarından iatif ade ile Trabzonda 

Türk Askerleri de 14 Temmuz 
Fransız Bayramına lıtirak Edecek 

Hatay işi Surye Lehine Halledilmezse 

Baıvekil Cemil Mardam istifa Edecekmiı 

Türk askeri Albay Şükrü Kanatlının k11mandasında Antakyaya glrerkn 

Antakya, 13 (A.A.) - Anadolu A- edilmesi için icap eden hazırlık tet
jansının hususi muhabiri b ildiriyor: kikatına başlamıştır . 

l'rinıız delegasyonu ve mahalli Bu hususta iki hukumet arasında 
hükfımet, kayıt muamelesine devam [AJ'kMJ: S•Y1• ıo. eQtun ı de] 

lngiltereyeHarpGemisi 
lsmarlıyacak Heyetimiz 

Dün Hareket Etti 
Bu Heyet Evvela 23 Temmuzda Almanycrcla 
lnıa Edilen Denlzath Gemilerimizin Denize 
lndirllmesl Merasiminde HaZlr Bulunacak 
Almanyada yapılmakta olan denizaltı ıemilerimizin denize in

dirilmeıi merasimi 23 Temmuzda Almanyada yapılacaktır. 

Milli Müdafaa Vek81eti Deniz martesi günü Almanyaya gıtmiper
Müsteşarı Albay Sait Almanın riya- di. 
setinde, subay ve gedikli erbaşlar- Almanyada yapılan bu tahtelba
dan mürekkep bir heyet dün .ıkşanı- hirlerimiz iki tanedır. Denize ındi

ki ekspresle Almanyaya hareket et- rildikten sonra dahih kısımlannın 

mişlerdir. Deniz subaylarında mü- yerlerine konulmasına başlanacak ve 
rekkep diğer bir grup ta geçen cu- (Arkası: Sayfa 10, sütun 4 te) 

/psala Cinayeti Aydınlandı j tikten •onra, 11ünün en mii-
1 laim hadi•elerinJen birini 

Katı. ı Alı· Rızanın te,lril etlen Fili.tin ualuıyii-
ni yalcınJan tetkik etmelı 

: Karnımdaki Çocuğun 
üzere muharrirlerinJen bi-

K 1 Ç ki ' rini oraya ırönJermİftİr. 
arısıy e OCU arını Muharririmizin 11önJerJifi 

Old d 
, ı röportajlar Fili.tinJelıi ua-

Ür üğü Anlaşıldı , · ~:::;,,.~-::.."!n=: • 
1 

canlı bir iiJiipla FUidinin 
içini oe orotlalıi lravpmn 
laalıilri mansaranm oere
celttir. /llt röportajı 

Os Kurbanının Cesedi Malatyada Evinin 
loclrumuncla Gömülmüı Olarak Bulundu 

"Hacıoaman bayınnda bir toförün, ve lpaalada bir meteoroloji 
memurununu canına kıyan Ali Rızanm, karııı Y anolayla iki ço
cuğunu de öldürdüğü anlatılmıftır. Boiu)arak öldürülen kadm
cajızm ve çoculdannm cesetleri, Ali Rızanın oturduju evin bodu

Yarın TAN 'da 

Okuyunuz 

• 

Erkek Olarak 
Doğmasını Istigoru 

"Çünkü labaıı Oau ve Benim Atkımı Daha Şimdide 
inkar Effi. Bu Halimle leal Kimse AlmaLDoğuracağı 
Çocuk Erkek Olursa liiyüdüği Zamaa Bana lakar 

Yüksek, Fakat Düımüı lir Aileye Mensup 
Günahkcir lir Genç K1Zın Hazin Müracaata 

Dün, genç, zayıf ve ıebe bir kadın Adli Tabip En•er Kar 
müracaat ediyor • 

nımunda bulunlDQfhır !,, 
Maltaya muhabirimizin çıektlli bu 

telgraf, hepimizi günlerce diifündü
ren Ipsala ve Hacıosmanbayın cina
yetlerinin olanca esrarını çözmüı 
bulunuyor! 

kip etmiı olan okuyuculanmız, Ya- Tarlaya Çevrile• Su "- Doktor, diyor. ben kimseden 
notanın da, çocuklannm da öldürül- ı fikayetçi değilim. Yalnız bir müret-

çok müşküldür. Şimdi bütiin umı 
dimi karnımda taşıyorum . ., 

Bu korkunç cinayetlerin taf silAtı-
m "TAN" tiitunlarmda dikkatle ta-

müş bulunduklannı, daha 0 zaman t Kenan Hul&inin bu çok tip beni iğfal etti. Gebe kaldım . Ay-
haber verdiğimizi hatırlıyacaklardır. t süsel hilciyesi 8 DCI ayfa• , 1 larım bitti. Günlerimi bekliyorum. 
Çünkü biz, bu cinayetleri saran. _. 1 

• 1 mısdaclır. 
1 Doğuracağım: B~n asil bir ail~nin 

ran yırtmıya çabalarken, katil Ali · · _ _ _ _ _ _______ ,. kızıyım. Benı böyle ortada bırakan 
• - ara .rvzwraur..u.x.va.x .. tt• te d yım Va · et· [Araa: Sa)'fa ıo. .otun ı deJ mure ıp n avacı . zıy ım 

Bunları anlatan Beyoğlunda. M 
grit sokağında. on yedi numaralı e 
de oturan, eski Temyiz Mahkemesi 
zasından Viramenşe'nin kızı Noe 

mi'dir. (Ark•: Sa:rra ıo. ıütun 2 de 



z TAN 

No. ııs .Yazan: M. SIFIR MAARİFTE: ... ,..~~~~~~~~~~ BELEDiYEDE: 

ihtiras Kazanları Yer 
Yer Kaynıyor 

• 

Liselere Yatılı 
Parasız T af ebe 
Alınacak 

1 Sergiyi Ucuzluğa 
Başvekil İtiraz Eden 
Açacak Müesseseler 

(Benet), Damat Feridin sadarete 
getirileceğini duyunca kendisine 
dedi ki: 

- Şu halde sizi şimdiden tebrik 
etmeliyim, ekselans._ Mademki ka 
bine değişecek ve gelecek kabine
ye siz riyaset edeceksiniz, şu hal
de müttefiklerle iktidar mevkiine 
geçecek bir Bapekil sıfat ve sala
hiyeti ile şimdiden bir müzakere 
kapısı açabilirsiniz. Bu A vrupada 
da yapılan birşeydir. 

- Evet bu ciheti Padişah Haz
retleri de arzu buyuruyorlar. Yal
nız müttefiklere yapılacak resmi 
müracaatten evvel bilhassa Gene
ral Harington Hazretleri ile gizlice 
bir fikir teatisi lüzumunu hissedi-
yoruz. 

- Bu da güzel... Yalnız Çerkes 
Etem sizinle anlaşacak mı? Acaba 
tahmininiz gibi bir rol oynıyncak 
mı?. Bunu tetkik ettiniz mi? 

Bu ciheti çok düşündük. Yapıla
cak iyi bir propaganda ve biraz da 
zecri tedbirlerle Yunanlıların iş
gali altında bulunan yerli ahalisi
nin Çerkes Etemin etrafında top
lanacağını muhakkak gibi görüyo
ruz: Mensuplarımızdan birini mu 
tavassıt olarak Çerkes Etemle gö
rüştürmek ve fikirlerini de almak 
istiyoruz. Çerkes Etemin bu tekli
fimizi derhal kabul edeceğine gerçi 
şüphe yoksn da bir defa görüşmek 
herhalde lazım. Değil mi efendim. 

- Ben de bu ciheti söyliyecek
tim. Kimi göndereceksiniz?. 

- Bizim Zeki Beyi münasip gör
dük. Yalnız bu işte de sizin kıymet 
li yardımlarınızı rica edeceğiz. 

- Zeki Beyin yanına bir zabit 
arkadaşımı katabilirim. Az zaman
da gidip gelmeleri için de karada 
ve denizde vasıtalar da temin ede
bilirim. 

- Çok teşekkür ederiz, Kapi
ten. Bir taraftan da görüştükleri
mizi, tarafınızdan bulunmuş bir 

proje gibi göstererek siyasi mü
messil nezdinde şimdiden bir 7.e
min hazırlarsanız çok iyi olur, O za 
mana kadar Çerkes Etemle de gö
ruşülüp anlaşılır. Sonra kabine de
ğişir. Biz de teşebbüslerimize giri
şiriz. 

panyanın tesirinden bülbül gibi 
şaklamıya ba~ladı. Halden ve is
tikbalden uzun uzun bahsetti. Da
mat Ferit te, yakın istikbalin göz
ler kamaştmcı parlaklığından bah 
sederek şevketllısuna dualar etti. 

* 
Balta Limanındaki fesat yuva-

sında Damat Ferit yaranma bol 
keseden yaldızlı nezaret koltuklan 
dağıtırken Sait Molla da İngiliz 
kapılarını birer birer çalıyordu. En 
son olarak Mister Rayanın dairesi
ne gelmiş, orıu yerinde bulamayın
ca çok uzun bir jurnalını yazıcılar 
dan (V) ye bırakmıştı. Şu sözleri 
ilave etmişti: 

- Çok mühimdir. Rica ederim, 
gelince v~riniz ve '.hürmetlerimi 
söyleyiniz. 

Molla bu jurnalında Çerkcs Ete
min Yunanlılara iltihakı ile mey
dana gelen vaziyetten uzun uzadı
ya bahsediyordu. Bu ayrılığı ken
di görüşüne göre tahlil ve tefsir ile 
düşüncelerini anlatıyordu. Ve ni
hayet şunları• söyliiyordu: 

"Hürriyet ve İtilaf ile Mutedil 
Hürriyet ve İtil5f Fırkasının başı
na geçen gafiller millet ve memle
ket duygu ve düşüncesinden ziya
de siyasi hırs ve emellerini tatmin 
için yine entrika çevirmiye başla
dılar .. Padişahı tazyik ve tacize 
başladılar. Bütün mahiyetleri siz
ce malUm ve her türlü siyasi fikir 
ve kanaatlerden rr,ahrum olan bu 
iki fırkanın ndamlan birleştiler ve 
Damat Feridi de elde ederek başla 
rına gecirdiler İtalyanlardan al
dıkları direktifle, el altından Çer
kes Etem ve Yunanlılarla bir an
laşma Yaparak İngilizlere karşı bir 
emrivaki hazırlıyorlar. Bu hareke
te iştirakim için bana ettikleri tek
lifi kabul etmedlm. İngil~lere kar 
şı beslediğim dostluğumu ve siyasi 
kanaatlerimi değiştirmiyeceğimi 

söyliyerek nefretle davetlerini red 
dettim. Kiraz Hamdi (Pnşa) nın bu 
işler için Kont Kapriniden direktif 
aldığını inkar kabul etmiyecek bir 
şekilde tesbit ettim. Mustafa (Pa
şa) fırka ve Kiraz Hamdi (Paşa) ile 
bizim menfaat ve hesabımıza te
masta devam etmektedir.,, 

(Devamı ı•ar) 

Ba9vekll c. Bayar, Galataaarayda 11 

açılacak 10 cu ve •onuncu yeril mallar' 
Mrglalle yakından al1kadar olmakUı
dır. C. Bayar, serginin her tUrlU nok
Mnlarının tamamlanması için tcap c-

ı i den bUtOn tedbirlerin alınmasını cm- ! 
rctmlıtlr. Sergi Batvckll Cellll Ba· 

Eğlence, dinlenme ve yıkanma 

yerlerinde bu ay içinde yeniden u
cuzluk yaıplmıyacaktır. Bu gibi mü 
cssese sahiplerinin kira, artist, çal
gıcı ve şarkıcılam verdikleri üc
retlerin pahalılığı hakkında yaptık-

Lise ve orta okullarla öğretmen o
kullarına bu sene de leyli meccani 
talebe alınacaktır. Lise ve orta o
kullara alınacı>k talebe imtihana ta
bi tutulacak, öğretmen okullarına a
lınacaklnr imtihan edilmiyecekler
dir. Yalnız bunların bu yıl sınıfları
nı ikmalsiz olarak, pek iyi ve iyi de
recede geçmeleri lazım gelmektedir. 

il yar tarafından açılacaktır. B;ışvekll, 
fazla meıgul bulunduğu takdirde, bu 
vazifeyi lktısat Vekili Şakir Kese- , 
bir yapacaktır. 

,, ları iddialar haklı görülmüştür. 

Lise ve orta okullara alınacak ba
zı meccani talebe, 27 ağustos saat 13 e 

Sergiye bOtDn sanayi mDesseselerl 
lıtlrak etmektedir. 809 pavyon kal- , 
mam19tır. lktısat Veklll, ZonguldoQa 
gltmFden Vekil et mOsteııarı H üanü 
Yamanla, sergi komlacrl Halit GD· 
leryl.lzle g6rOımDı, icap eden direk· ı 

lifleri vermiştir. Şehir b•ndosu Ga· 1 
lataHray bahçesinde her gün çala· 

Yalnız, bir çok yerler tarifelerini 
yapıp, belediyeye tasdik ettirme
miştir. Bugüne kadar altı bin mües
seseden ancak 600 tanesinin tarife
leri ucuzlatılmış, ve tasdik edilmiş
tir. 

Fenerbahçenin Planı 
Fenerbahçe ıçın hazırlanmış 

kadar müracaat edebilecekler, bun
dan sonraki müracaatlar kabul edil
miyecektir. İmtihanla.nn yapılacağı 1 

yerler, vekaletçe tesbit edilmiştir. İs 
1 

tanbulda, imtihanlar, erkek ve kız 

liselerinde, Çatalca orta okulunda ya 
1 

pılacaktır. 

çaktır. 

Radyo idaresi tarafından da bah
çeye konulacak bir mlkrofonıa bD· 
tDn aboneler ve hariç memleketlere 
devamlı aurette neırtyat yapılacaktır. 

il olan imar plfını derhal tat -

Balkan Talebe Birliği 1 

Merkezi İstanbulda olmak üt:ere 
Balkan üniversitelileri arasında bir 
talebe birliği kurulacaktır. Birlik, 
Balkan talebeleri arasında ziyaret
ler, kitap teatileri ve konferanslar 
suretile kültür münasebetleri tesis 
edecektir. 

Çocuk Bah~esi A~aldı 
Fathite Çarşambada 15 inci ilk o

kulun karşısında kurulan çocuk bah 
çesi, dün saat 11 de merasimle açıl
mıştır. Merasimde vilayet, belediye, 
maarif erkanı bulunmuş. Fatih kay
makamı bir nutuk söylemiştir. * Trakyada kalkınma hareketle
rine dair umumi müfettişlik tarafın
dan çekilen film, bu akşam saat 8.30 
da Beyoğlu halkcvi konferans salo
nunda gösterilecektir. Yann akşam 

da ayni film Eminönü halkevinde 
gösterilecektir. * Gelecek hafta Polonya, Çekos
lovakya ve Mısırdan birer talebe 
grupu gelecektir. 

Dljjer yandan, lzmlr fuarı için ba
l ZI oarü9melerde bulunmak Ozere, iz:· 

mir ticaret odası umumi klltlbl Meh-

l l met Alt ıehrlmlze gelmlıttr. Camdan 
l Adamın Galataaaray acrglalnde teı· 

~ 
hlrlnden aonra, lzmlr fuarına nakli 
için, camdan adamın mOmesalll ite 
bir mukavele lmzalanmııtır. 

--- -- - -- -

MOTEFERRIK : 

Kuruçeşme 
Depoları 
Yaptırılıyor 
Kuruçeşme kömür depolarının in

şaatına yakında başlanacaktır. Kuru 
çeşmede ikisi büyük olmak üzere 
dört depo kurulacaktır. Vücude ge
tirilecek olan teknik vasıtalarla, kö
mür doldurup boşaltma işleri tama
men makineler tarafından görüle
cektir. 

bik mevkiine konulacaktır. Fener -
den Knlamışa kadar 20 metre geniş
liğinde bir yol açılacak ve bir gazi
no. üç tenis sahası ve bir otel yapı
lacaktır. Gazino ve spor yerleri ve 
otelin planı aynca yapılacaktır. Mo· 
da deniz klübüne tcrkedilecek kıs

mın iman bu klübe bırakılmıştır. 

Çamhcada Otel 
Çamlıcada turistler için bir otel 

yaptınlmasına karar verilmiştir. 
Çamlıcaya şimdiye kadar 10 bin 

ağaç. dikilmiştir. Bundan sonra her 
yıl biner fidan dikilmek S'.ıretile bu 
miktar yirmi beş bine çıkarılacak
tır. 

* Kapahçarşı ile Mısır çarşısının 
yollarının ve çatılannın tamir etti
rilmesi işi, bütçe darlığı dolayısile 
gelecek yıla bırakılmıştır. * 2 Ağustosta limanımıza gele
cek Roma vapurile 350 Avustralya
lı, ve Markopulo vapurile 500 sey
yah gelecektir. 

POLiSTE: 
---·"=~~~_,,. __ ......,,,,, İnşea a. Y.akında başlanması ka-

* 19 Mayısın tatil günleri arası
na alındığına dair olan kanunla, res
mt bayram ızünlerinin sonuncu giin 
lcri cumaya isabet ettili takdirde. 
cumartesi günleri de daire ve mües
seselerin kapalı kalması hakkındaki 
kanun dün vilayete gönderilmiştir. 

Toprak Çöktü 
İki Amele 
Altında Kaldı 
Dün Ycnimahallede istasyon inşa

atında toprak çökmüş, amelelerden 
Rizeli Yusufla Taşköprülü Recep, 
çöküntü altında kalarak yaralan
mıslardır. 

-rarlaşlınldığl içın, 1 t1m1Qk şlt:ı·ı a~ 

hemen ~lacaktir. Bu sahadaki de
polar devlet tarafından satın alına
caktır. 

Depolara civar olan evlerin de is
timlak edileceği anlaşılmaktadır. 

Otomobil Kazaları 
Orta Avrupa ve Balkanlarda scy-

* Oroguvaydan Dir seITah kafile
si gelmiş, şehrimizi gezmiş, dün de 
Bursaya gitmiştir. 

rü sefer kazaları hakkında tetki- kine bugünden itibaren başlanacak-
katta bulunmak üzere Milletler Ce- tır. 

miyeti tarafından gönderilmiş olan * B:ılkanlar arası demiryollan 
Yemek salonunda da urun gö

rüşmeler yaptılar. Yunanlılarla an 
laşma ve müşterek hareket esasla
rını bi1e hazırladılar. Tatlı hulya
lara daldılnr. Damat Ferit, Benete 
bir sulh hediyesi olarak Anadolu 
şimendiferlerinin imtiyazını şim

diden takdim ediyordu. Artık her 
şeyi olmuş ve bitmiş sayıyordu. 

Kazanılacak muvaffakıyetler şere

fine şampanyalar patlıyor, etrafı

na neşeler saçıyordu. Son kadeh
lerini umumi Sulhün şerefine kal
dırdılar ve sofradan kalktılar. 

l~ı ·Kızı 
Tedavi Eden 
Doktor Söylüyor 

Devlet Dcmiryolları Dokuzuncu Iş-

letme idaresi, Sirkecideki lokanta bi
nasını yıktırmakta, bunun enkazı ile 
de Yenimahallede yeni bir istasyon 
binası yaptırmaktadır. 

Yaralananlardan ikisi de Ermeni 
hastanesine kaldırılmışlardır. 

profesör Mravlag, şehrimizde yap-
tığı tetkiklerden sonra Ankaraya git

konferansına dün de Sirkecideki 9 

uncu işletme müdürlüğünde devam miştir. 
Profesör, fstanbulda kazaların yol edilmiştir. Konferansta müşterek ta-

suzluk yüzünden ileri geldiğini söy
lemiştir. Profesöre göre, taksilere bi
rer tahogral aleti takmak suretile 
süratlerini murakabe altında bulun

rifelerin ,tesbitine başlanmıştır. * İş dairesi reisi Enis Behlç, An
karadan şehrimize gelmiş ve iş dai
resi üçüncü bölge amirliğinde meş
gul olmuştur. Reis Zonguldağa git
miştir. 

O sırada Vahdettin de Seniye ile 
Çit Ka!iörına gelmişti. Saltanatının 

mukadderatına yeni bir cephe ver
miye çalışan eniştesiyle desiseleri
ne alet olduğunu zannettiği Bene
tin bulundukları salona girdi. 

Şampanyaların tesirile mah-
murlaşan ve resmiyeti ortadan kal 
dıran Damat, eski orta oyunların
da Ayvaz rolüne çıkan ihtiyar Er
meni gibi süzüldü, kırıttı ve dal
kavukluğa başladı: 

- Şevketlum, dedi. Cenabı Hak 
ömrü afiyetinizi arttırsın. Gam ve 
kasavetinizi kaldırsın . Herşeyi gö
rüştük.Arzuyu şahanelerine göre her 
işi hallettik. Büylık ve sadık dostu
muz bu işte de yardımlanm esir
gememekle hanedan ve saltanatı
nıza ve bilhassa zatı şahanenize 

karşı beslediği saygı ve sevgiyi 
gösterdi. Zeki kulunuzu yarın yola 
~ıkanyoruz. 

Vahdettin güldü. Kapitene bü
yük iltüatlar gösterdi. Teşekkür e
derken sırtım okşadı. Görüşülen 

şeyleri verilen kararlan biliyor
du. Seniye paravana arkasından 
berşeyi dinlemiş ve beş on dakika
da bir koşarak şevketlusuna müj
delemişti. Fakat yapılacak işleri 

bir de Benetin ağzından dinlemek 
iltemişti. 

Benet, çevirdiği entrikanın se
vincinden ve biraz da aldığı şam-

1 
Evvelki gün "Ayı-Kız,, sıfatile 

kendisinden bahsettiğimiz çocuk, o
kuyucularımız arasında tahminimiz 
den çok büyük bir alaka uyandır
mıştır. Bizden telefonla, mektupla 
ı;orulan suallere cevap vermek mak 
sadile, diin "Bakırköy,, hastanesin
de yatan ve Guraba hastanesinde te
davi gören bu çocuk hakkında, sual
lerimize muhatap olan salfıhiyettar 

ve mütehassıs bir doktor: 

"- Ben, dedi, bahsettiğiniz ço
cuğu yakından tanırım. Çocuğu, has 
ianemize, Adana sıhhiye müdüriyeti 
göndermiştir. 

Çocuk, filhakika ot yiyor, valanı

yor, saldırıyor, "hayvani., sanılabi
lecek daha bir takım hareketlerde bu 
lunuyor. Fakat bu hareketler. çocu

ğun mutlaka bir ayı ininde büyümüş 

olduğuna dellilet etmez. Çünkü, ko
nulan teşhise göre, bu çocuk "idyo,, 

yani "budala,, dır. 

Ve ne yaptığını bilmiyen bütün 

"budala,, lar gibi garip garip hare

ketlerde bulunmaktadır. Hatta ge

çenlerde, profesör Mazhar Osman. 

bu çocuğu, gösterdiği garip ve gayri 
tabii araz dolayısile bir ders mevzuu 
yapmış, bunun üzerindeki müşaha
de ve mütalealarını anlatmıştı. İdyo 
lar arasında, tıpkı birer hayvan gibi 
hareket edenler çoktur. Bunun se
bebi de. dimağları karanlık ve kısır 
kalmış olan bu gibi hastaların, daha 
ziyade insiyaklarile hareket etmele
ridir,, demiştir. 

* Dabagyunus mahallesinde otu
ran marangoz Ahmedin on dört ya
şındaki oğlu Hamdi, şoför Hamza oğ 
lu Lntüin idaresindeki kamyona at
lamak istemiş, muvaffak olamamış, 
düşmüş, ağır surette yaralanmıştır. 

Fatih 
Çocuk 

Bahçesi 

durmak lazımdır. * Gümrük dairelerinde, bir kısım 
mcmurlann 8 den 14 e kadar fnsıla
sız, bir kısmının da 8.30 dan 12 ye 
ve 13 ten 15.30 a kadar çalışrnalan 
takarriir C'tmiştir. Bu kararın tatbi-

* Muhafaza genel komutanı gene 
ral Seyfi, şehrimize gelmiştir. Ko
mutan, muhafaza işleri üzerinde tef 
ti şlerde bulunacaktır. 

Fatih çocuk hahçc 
si diin sahah ac:ıl

dı. Resimde bah
çeyi ve nuluk söy 
liyen Fatih kay-
makamı 

yor. 
görülü-
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Telefon ve Telgrafla 
····· 

Balkan Antantı 
ErkCinıharbiye 

Toplantısı 

Ankara, 13 (A.A.) - Balkan 811 

tı devletleri erkanı harbiye heYe r 
toplantısı bitmiş \'e dclceelcr ırıt 
leketlerine dönmek üzere bu giil1 
tanhula hareket eylemişlerdir. 

Heyetimiz de tuğgeneral ııeı' 
Yiğitgiden, yarbay Adil Egeli, )• 
bay Okdemir, binbaşı Kenan orıı 
tan mütc ekkil bulunmakta idi. 

Rüıtü Aras Geliyor 
Ankara, 13 (Tan muhabirinrleı:tl 

Hariciye Vekili Tedik Riiştü /,I 

istanbula hareket etmiştir. 

Üstündağ Ankarado 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden) 

İstanbul valisi Muhiddin t)stUJld. 
yarın (bugün) temyiz mahkenıe51 

de muhakeme edilmek üzere § 

mizc gelmişir. Muhakeme edil 
diğer suçlular 
etmektedirler. 

lı Dairesi Tayinleri 
Ankara, 13 (Tan muhabirinden) 

İş dairesine merbut 15 bölge, ıo 
çıkarılmış ve mevcut memurlar 
sında ban nakil ve tayinler yapı 
tır. Bildiriyorum: 

Ankara bölge Amlrllğlne fmıirdeD 
lls l.nubay, İzmir bölge Amirliğine 
nadan Kemal Tilkicloğlu, Adana b5U' 
mirliğine Trabzondan Kemal 
Trabz:on bölge tımlrliğine genel met 
den Salt Nail, Balıkesir Bölge Amir 
İstanbul iş mt\fettişlerindcn Enver /. 
rat, Samsun bölge Amirliğine iıı mnf 
terinden Hulilsi, Toknt, Malatya böll9 

mirllğine Diyarbakırdan Muhsin Eli 
Diyarbakır bölge ftmlrllğine Mala 
Zülfikar Tunador, İzmit bölge Amir 

genel merkezden Celfıl Dlncer, Es 
bölge Amirllğlne Adana iş müfettiş} 
den Ek.rem Özyaşar, Giresun bölge Atıl 
liğine genel merkezden Necdet Az:ak, 
zık bölge tımlrliğine İzmir is müfet 
rinden ~ecdet Bilg\jtay, tayin cdiırnl 
dir. 

Ha .. ici Tayinler 
Ankara. 13 (Tan muhabirinden) 

Hariciye tayfoleri kararnamesini 
diriyorum: 

•-Hn .. 1...t111H ......... _.,.ıık ~ı:nurunU 
vire memur Cclftl Abacıoğlu, ıvıacırıu JI.. 
tcşarı Sillcyntatı Saip, Hamburg bal fi 
solosu Tall'ıt Rauf. Pire baş konsolosu ~tf 
mn Mümtaz, Bcrn başkrıtibi Nedim Cf 
sel Londra bas konsolosu İnayetullııb .i 

' ~O' mal, Berlin konsolosu Selim, Kıbrıs (f 
solosu Ekrem, Burgnz konsolosu Asaf.-/ 
llbe konsolosu Hnlll Ali, Roma ikinci ti' 
tibl Celtıl, Tokyo ikinci kfttibl Nizarne,I 
Londra ikinci kfıtihl Hasan, Bari ınu <' 
konsolosu Nüzhet Haşim, Kudüs rn~ t 
konsolosu Ahmet. Rodos muavin it ırİ 
losu Cavit. Giimülclne muavin kons0 .;t 
Arif, Köstence muB"l.in konsolosu Emin ıl 
ta, Kıbns muavin konsolosu Ali RızD?JI. 
drn üçüncü katibi Galip Mübarek, ...A 

rld ikinci ktıtlbi Cemalettin, PC'ştt> 1"jt 
ktıtibl Cevat Osman, Bcrlin kançllaf'Sçi 
hat Refik ve Cellll Hulusi, Şam Kan~ 
Haydar, İskendcr, Paris elçiliği metn ~ 
rından Samim tu:ct dcrecelcrlle ınes" 
nnklolunmuşlardır. '-

SeUınlk konsolosu Reşat Hakkı ~iıJ' 
konsolosluğuna, Londra baş konsolo6 fi'. 
maiyetinde konsolos Mustafa Fehmi ·ıiı 
dra bıı:şkfıtipllğfne, Bcrlin büyUk eJç~tl1 
de Arif Hikmet Bem elçiliği ikinci Jcı;J' 
liğine, J3crn elçiliğinde Abdulahat oJıl' 
elçiliği ikinci ktıtipllğinc, Sofyn lcorı5 ,p.J 
luğunda Muammer Yücel Gümnıcane ıır 
vin konsoloslut'Una, Kudüs kançllıtJ1 ~ 
san Tunalı Tokyo büyük elçiliği il~ 
ktıtipUğine, altıncı dereceden Rıfkl ost'. 
Berlin büyük elçlllği orta elçilik rn uf 
şarlığına, Nureddin Ferruh Tokyo bµ~ 
clçHlği müsteşarlığına, Saltıhnddin 
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1 TAKViM ve HAV> 

14 Temmuz 1938 
PERŞEMBE 

ı
--~--~---~;.....--------~10 
7 inci ay Gün: 31 Hızır: , 
Arabt: 1354 Rumi: ı~S1 

1 

CemaziyUlevvel: 15 Tcrr.ınuı:· 10 
Ö 12· 

Güneş: 4.40 - ğle: 
19

,411 
İkindi: 16.19 - Akşrun: 

2 
26 

Yatsı: 21.39 - İmsAk: 

YURTTA HA v A v Azırt1!. 
Yeşilköy Meteoroloji lstasyonurıdııtlf; 

lınnn malUmata göre, hava yurdu0 • ~O' ,,.....p, ~, 

cenup doğusu kısmında ııçık, Trn"" v1 

eaell ve Akdcnlz kıyılnnnda bulı.ıtl:ı~ <' 
ğer bölgelerdinde umumiyetle buıı.ı !11 /.' 
mevzi! yağışlı geçmiş, rllzgtırlnr dcıdll sfl 
nadoluda durgun, Akdeniz kıyılnrıP ııll 15' 
b!, diğer bölgelerde nmumlyelle sirtı ., 
Ukamctten orta kuvvette esmiştl.t'· tıı 

Dün fstanbulda hava eksertyetlt~el1 • ~ 
ar şimali ş:ırld ~ 

hızla c ınistır· ı 
tre 

14 te hava tazy .1, mnırnc j!Ôt t<, 
Sühunet en yilkse eşte 63.5. c<1ilıt'1 
17.9, en düşük 19.8 santıcrat kı:ıyd 
Ur. 
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BUGüNI 
§kil Edilemiy-;; 
rkomisyon 

: Ôıner Rıza DOCRUL 

TAN 

-

3 

Pınar mı, 
Gözyaşı mı? 

"tlill • • 
tiJts· lhedenı ınsanlığı bugUn en 
h,ı~nd.ire~ hareketlerden biri, 

tiıerıne gökyiiziinden bom 
t J'•ğdırarak ın'Jl ti i ";):. .. ·· 1't ı e er n go5 sunu 

y~"• harbi vahşile3tirmektir. 
• • \'e Çinde bu feci man7.a

lk ı:rerek Ürperen medeni in

lngiltere G~nüllüler 1 

Çekilmeden Anlaşmayı 
Filistinde Çarpışmalar 

l'azan: B. FELEK 

1 
Dün, dünyanın en iyi sularından bi 

ri olan Üsküdarda Büyük Çamlıca e
j teklerindeki <Tomrukağa) membaına 
kadar gideyim dedim. Eğer başladığı 
işten yarı yolda vazgeçer karakterde 

~ 1l ·korkunç suçu işliyenlere 
~il ~iddetli nefreti hissettiğini 

ler rte gecikmedi. Fakat bu ha 
Tasdik Etmiyecek 

bir adam olsaydım, muhakkak yolu 
yarıda bırakır, geri dönerdim. Lakin 
inat ettim. Yürüdüm. Şüphesiz otuz, 
otuz beş sene ev,·el yapılmış çiçekbo
zuğu şoselerden, kızıl granitten yapıl
mış Arnavutkaldınmlan üzerinden, 
ine çıka bu meşhur suyun başına var
dım. 

t 
5
Panyada ve Çinde mütema. 

eker .. · 
ı l'ür edıyor ve bu cuçu iş-
er, ask • 

,., . b erı hedeflerden başka 
afi? 0nıhardıman etmediklerini 

Fransa ile ltalya Arasındaki Son 
Hudut HCidisesi Halledilemedi 

rerek 
tii vebalden kurtulm13 a l\aht .. 
rı.r. Uzerlerinden atmıya öze-

Londra, 13 (Hususi) - İngiltere - İtalya a~latmasın~ tatbik 

bn • ikm · ·· ·· d n ha" srl olan gerginlık dolayıııle Lon-

Büyük bir zaruret olmadıkça, ne si
ze, ne dostlarınıza oraya gitmeyi tav
siye etmem. 

eb•li 
e enın gec esı yuzun e . . " 
dra mahafili anlatmanın İspanyadaki gönüllülen gen almak pla
nını aüratle tatbika bağlı olduğunu beyan ediyor. 

Yolun kötülüğü, güçlüğü ve sapalı
ğı bertaraf bu dünyanın en güzel su
yunun aktığı, doldurulduğu yerde otu 
racak iskemle, ve bir yudum su içe-kumetinin bir Fransız talebesinin bir cek hir maşraba yoktur. 

Faşist milisi tarafından öldürülmesi- Yolunu şaşırmış hir sucu veya ev 
le neticelenen hudut hadisesi hakkın- kulu birkaç kişiden başka kimse böy-
da İtalya hükumetince verilen temi- le sarp yerlere gelip su doldurmadığı 
natl memnuniyetbahş addetmediğini 1 • b" t ·1· hl t bı'J' ı'çı'n recmebacı tenhadır da. Filistinde dallarla giz t?nmış ır ngı ız zır ı o omo ı , :ı :ı 
Kont Ciano'ya bildirmiştir. ı Evvela pınarın halini anlatayım : 
Çek Elçin, Cianonun yanında Kudüs, 13 (Hususi) -Tedhit bugün, daha evvelki günlerin iki metre kadar yüksek bir yamacın 

Roma, 13 (A.A.)-Diplomatik mah tiddetini biraz kaybetmif gibi görünmektedir. Fakat Şimali Fi- karnına bir hazil'e yapmışlar. Hazi-

filler, Çekoslovakya sefirinin dün listinde vaziyet gerginliğini muhafaza ediyor. nenin on bq metre kadar açığında bir 
Kont Ciano ile yaptığı mülakata hu- de çinko kulübe vu. Çeşmenin önll 
susi bir ehemmiyet atfetmektedirler. Tethişçiler Hayfa dvarında t deme olmuştur. Bu esnada tet- meydanlık. Birkaç eşek ve at ballı. 
Sefirin Kont Ciano'ya Çekoslovakya bir Yahudi otobiisüne silah ata- ı hişçiler el boınbası kullanmışlar, Su, hazinenin kadın parmağı kahnlı-
meselesi hakkında Prag kabinesinin i rak taarruz etmişlerdir. Otobü- İ askerler de mitralyöz ateşile mu ğındaki musluğundan dnyor. Yerin-
noktai nazarını bildirmiş olması, ayni kabele etmişlerdir. Tethi~çiler - de aldığım mal<ımat ŞU : 

h k 1 sün yolculan kaçmıya muvaffak 1ı 
zamanda Avrupanın bu assas ısmı den altısı ölrnliş, birkaçı yaralan- Burası iki kişi arasında mllnuaa hakkında İtalyanın fikrini sormuş ol- olmuşlardır. Vaka mahalline gön imic, Mahkemeye düşmüşler. İcra İfO 

mışlardır. ~ ması muhtemeldir. derilen bir bahriye müfrezesi İ· elkoymuc v~ ıubaşına bir memur koy 
Bugün de Filistinde Zlrhlt ~ Dalacliyenin nutka le mütecavizler arasında lıir çnr· muş. Tenekesini üç kuruş otuz paraya 

otomobiller ve askeri kıtalar · tü Paris, 13 (A.A.) - Paris gazeteleri pışma olmuştm. Şehrin muhte- satıyor ve her tenekenin iıs ne por-
- ı d' - · tk tah muvasalat etmiştir. Nisbi sükfı- k ı · b' k~ v t yapıştırmak ıu-Daladiyenin dün soy e ıgı nu u - . lif mahallelerinde dört bomha ta a rengı ır .gı 

1il etmektedir. Jur diyor ki: net büyiik askeri tedbirler saye- retile iıi kontrol ediyor. Su, yazın aza 
'"Daladiyenin nutku, bize sulhün patlamıştır. sinde idame olunuyor. Geceleyin lır, kışın arlarmıı. Rivayet odur ki 

birinci şartı kuvvet olduğunu unuttur Kababelhu·ada petrol bn- ışıkların söndürülmesi ve hare- bir gece gelen su hazineyi doldurup 

mamalıdır." rusu civarında askeri kıtıılarla ketin menedilmesi intizamı te- taşıyormuş. Lakin hazineyi kim bti-
Populer gazetesine göre Fransız - yütecek? Musluk saatte 14 gaz tene-

İngiliz - Alman işbirliği yapmak için 1 tethişçiler arasında bir müsa· mine yardım ediyor. kesi veriyormuş. Demek ki günde (lZ 

buki bütün Beylerbeyi, Çengelkö1i1, 

LL., ' &ilnahı D:r:erinden atmıva 
~~ -
iııı··, etnıek, onun ağırlığını l'e 1

fini h · Anlaşmanın tasdikı için gönüllüle-I ıssetmek mahiyetinde 
Çin, bu "e•'t h/;.d• 1 • h' rin tamamile mi çekilmesi, yoksa bu t ı. :ı• a ıse erın ı' 

• ıııp istikamette lbir hareketin kafi ll}i ge-i)i b: anyada önünü almak için 
el· 

1
1r ~Y düşünülmüştü: Bita- leceği noktası düşünülmektoor. Bu-

"" etle · d gün mesele Avam Kamarasında konu ~onı· rın mütehassısların an 
1 ını 15

Yon teşkil etmek, ve bom- şulmuş; Mister Chamberlain, an aş-
hict~n hAdiseleri vuku buldukça, manın Meclise arzolunmadan tatbikı-

1•elerd na geçilmemesi mevzuu üzerinde te-
1-I b en mutazarrır olan ta- minat vermemekle beraber tatil dev-

""' e i fizerine tahkikat yapa-
·•PorJ ı. resı'ne gı'recek olan Meclis icabında .__ ar ııazırlamak ve bunları 
·<11ek:ı toplanmaya davet edeceğini söylemiş 

1l ••y d tir. 
'ibiı e e b6tUn ınedenl insanlık Bir aralık, İngiliz _ İtalyan itilafı-
'~ lıllıleri irtikap edenleri tanı· nın bağlı olduğu şartlar yerine gcti

arplerj0 mahiyetini anlıya· rilmedikçe tasdiki takdirinde üç ln•e ~ 
it riln bunlara karşı daha giliz nazırının istifa edeceğine dair 

.. bir ~Y yapmasa da, hiç ol- yabancı memleketlerde şayialar çık-

.. Pek lı mış ise de Londrada bu haberler ka-
. aklı nefretini bunlara k B k·ı· 

' .tktir tlyen tekzip olunma ta, aşve ı ın 
ltolılia • şartlar yerine getirilmedikçe itilafı 

•e .:;il, İngı"Jiz, Amerikan. Nor yerine getirmiyeceği hatırlatılmakta
'll '4 eç llliitehassıslanndan te- dır . 
.. :ekti Amerika, Avrupa i~ Kabinenin bu esas üzerinde mütte-

ltt, \ fllıa][ ve takılmak isteme- fik olduğu bildirilmektedir. 
...., . .._ ~ite de giri,meyi muvafık Hudut hacliaeıi 

•ı...~ 1ln11tı fizerine komisyona Roma, 13 (A.A.) _ Fransa masla-
~ll~l 1ıh ıniltehassısın girmesi hatgüzan Jules Blondel Fransa hü
•ldt. 0 •e ltolandaya miiracnııt 
~ 4- İspanyada clövftşen iki 

11~'- ~~:~ 1-!'lvibini art ko tu. Bir 
~el • ~ . ..,,,,~ ~kuıu ""'h"'UI• 

tol: 1~Gtere gibi göriinily<>r, hat 
tll'>'otd eden faaliyete başlaması 

~~~dncl~m~~y«~~i~ -----------------------------~ ıu~h~~~170~dekri~B~ 

Al Ç • 'Üsküdar ve Kadıköy hep bu suyu Jç.im any a ine yorum zanneder. Suyun mikdan ba 

,.. ' a• • ... .......,v~;;-;.,;;J..)t(>~Nt..,,,., '-' ,-:_ ~ · .. Btr .,, ,Bukışta Dun!Ja Haberleri _ , -
K S t• kadar olunca çoğumuzun içtiğimiz n 

MISIR ~li .\• 11. Pakat dün İngitere Baş 
ltJI \itllta kaınarasında ha komis-

~Gl takını sebepler yfizfinden Başvekilin Seyahati 
lll ~ idenıiyeceğini Ye İngilte- Kahire, 13 (A.A.) - Başvekil Mah-

LITVANYA 

Karıııkllk Yok 
~l 111İliz ıniltehasnsını ba iş-
~ olbııya memur edeceğini. mut Paşa, bugün kral Faruk tarafın-

e~ C~ 'tltında bu komisyonun faa- dan kabul edilmiştir. Başvekil, yarın 
~°"'. ecelini bildirdi. Avrupaya bir seyahate çıkacak ve 

KaunM, 13 ( A.A.) - Litvanya a -
j.:ıns1., Klaipedada kar~ıkltkların de
vam ettiğine dair ecnebi gazetelerde 
çıkan haberleri kati olarak tekzip et
mekte ve 28 haziran hddiselerinden
beri mezkür mıntakada tam bir m -
künun hüküm ıürdüğünü tasrih ey
lemektedir. 

hı ... 
1

;:~1111ıı te~kkülüne mini o- 20 temmuzda Londrada bulunacak • 

':tıl•ırı k llrt siperlerin ne olduğu- tır. Harbiye Nazın Hasan Sabri Bey 
1-.,..,.; 'hiç te ciiç değildir. Çün de Avrupaya hareket edecektir. 
dllb, •Ya ridip sivil halkın bom 
hı.: edilmesini tahkik edecek 
f ~ taf bir komisyon, bir defil, 

fQ\ ;rı~ Yalnız zülfüne değil, da
l \e Ulııbl taraflarına dokunarak 
•lto hıelnıiJel şöhret ve presti

ıt at edecek nefü:elere vara
'h... e~neJnıilel bitaraf komlsyo
ttıa,ı:u haınları bunlar karşısında 

1 
•a.ziyetlere dUJecekler-

" 1t.11._, 
il lleU,est olarak komisyon-
! \>lıc~ildix.: . f 
ı h gı anlaplıyor. Bır n-

':teu · 
t hı nın tahkikleri ise mün-

lt~ıa r tnahiyette kalauktır. . ••• lt 1
Mit • ..,. ' 

0ıtıisyon te.,kil edileme-ı 
Q Qll Y" 
~~ Uzden sivil halkın kökil-

'ıı~~ . ~lı: lstiyenlerin cürmü ka-
ıçıııd k ' I e alınıştıp, 

~CJilter • 
lorıd •nın Silcihlanması 

ra, 13 
~\ı"v <A.A.) - Hükumet ha-
ıı.. etıerın· 

tiı· ·-.ra9111a 1 arttırmak için Avam 
~l ~ liralık 22 

milyon 900 bln fn
~ ~tllıitt' munzam bir bütçe tev
~ ~ar'1l ır. Silahlanma masraflan-
··ı l 11fllak .. 
~ ~orı f uzere yakında 400 
Olıı tıgili.z ] ' 

1 tıacalt ırahk bir istikraz ak-
ır tır İlk 

1'1.ı 1tı 8.d · saffıharp tayvare-
~~ ~ edi 1940 ~ 

370 i b senesi martının 31 
Ulmu§ olacaktır. 

la,.k --,-o-...... 
'l\ • ran Hudut 

t.... ı.~b~?>. koll'lisyonu 
'11~"- ' 13 (A A ) >' ... rı 'lli!'k • · - Şehrimizde 
<l.tıı ~~ - Iran hudut komis-

. ele.tine devam etmekte-

Uç Günde Taggare 
·ile Devriô.lem 

Amerikah 
Nevyorka 

Tayyareciler IUCJÜn 
Dönmüş Olacaklar 

Londra, 13 (Hususi) -Tayyareci Hughea dört günde dev-

rialem seyahatini tamamlamıya namzet olduğunu göateren 
bir süratle hareket etmektedir. Tayyareci 36 saat uçarak Şarki 
Sibiryadaki Yaktusk'a varmıt ve bu suretle seyahati·n üçte i.ki
ıini tamamlamıt bulunuyor. 

Yann öğleden sonra Nevyor
ka dönmesi beklenmektedir. Bu 
suretle tayyareci Hugbes, dev
riıilern seyahatini üç gün kısal
tarak rekor kıracaktır. 

Hughes. Omsk'dan 22.45 te 
hanket edereJ< Yakutsk'e doğ-
ru ilerlemiş, saat dokuzda bu-

raya vararak karaya inmiş ve 
aradaki mesafeyi saatte vasati 
212 mil sUratle geçmiştir. 

Hughes Grenviç ayarile on i
kiyi bir dakika geS'e Yakutsk'den 
hareket etmiştir. Hedefi Asya
nın miintehası olan Anadire'dir. 
Ondan sonra Amerikaya (eçe -
tek ve yarın (bugün) öğleden 

sonra Nevyorka ,·aracakhr. 

Artjst tayyarecinin kınandığı 

muvaffakıyet bütün 
merak ve heyecan ile 
lunmaktadır. 

Anaclircle 

dlinyada 
takip o-

Anadir, 13 (A.A.) - Ameri
kan tayyareci Hughes hnraya 
gelmi, ve Pa!liifiki geçf'rf'k A· 
merikaya dönmek ve hu suret· 
le devrialem uçuşunu ikmal et· 
mek üzere derhal hareket etmiş
tir. 

Behreng boğazını afarken 

Nevyork, 13 (A.A.) - Ana -
dirden hareket eden Hughes sa
at 21 de Fairbank~'dan 830 mil 
mesafede ve Behreng boğazını 
geçmek üzer.e bulunuyordu. Ver 
diği telsizde her şeyin yolunda 
gittiğini bildirmiştir. 

arşı empa 1 larııı Tomrukağa ruhuna sunulnuq 

B I• başka sular olduğuna şüphe yok. es ıyormuş E bu hile nasıl yapılıyor? Beledi-
Nevyork, 13 (Hususi) - Japon yenin mührü yok mu?. 

HOLANDA 

Yeni Bir Doğum 
kaynaklarından verilen haberlere Yok! Sebebi de 

1
u. Bu suda unt 

La Haye, 13 (A.A.) - Hollanda göre, Japon kıtalan dün öğleden maddeler olduğu için Belediye iyi su
umumi matbuatı bürosu bildiriyor: sonra Şansi ülkesinin cenubu f!ar~ lardan saymıyormuş ve bu sebeple de 

Prenses Juliana'nın sene sonun • ı bisinde Yuankinin yirmi kilometre mühür koymuyormuş. Hay Allah iyi
dan e":"el y~niden. bir çoc~ dünya- şimali şarkisindek Puseng'i ele ge- lik versin. Bir suda mevaddı uzviye 
ya getıreccğıne daır ecnebı memle • çirmiştlr. Diğer bir kıtanın Şensi e- olması onun içilmesine mani ise ha 
ketlerde neşredilen haberler rcs~en yaletinin cenubu garbindcki Kan- membaı neden açık tutuyorlar, ve he
ne teyit ne de tekzip cdilmektedır. curan'ı zaptctmiştir. Je İcra dairesi ribi resmi bir el ile l-

ÇEK O S l Q V AKY A Bugün Tsenşeng kampına Japon leme bu suyu neden satıyorlar?. 
• tayyareleri tarafından yapılan hü- Eğer içmesi muzır değilse o halde 

Alman Tayyaresi cym neticesinde 240 kişi ölmüştür. bütün sular ~bi membadan doldurul 
Berlin, 13 (A.A.) - Havas - Alman- duğu hakkında bir mühür vurmakta 

ya ile Japonya arasında mevcut ideo- ne mahzur var?. 
Prag, 13 ( A.A.) - Voggum tay

yare karagcihına ait askeri bir Al -
man tayyaresi va.~ati Bohemyada 
Kutsa Horada karaya inmeğe mec -
bur olmu§tur. Tayyarenin pilotu 
Dresd civarında fırtınaya tutularak 
yolunu şaşırdığını beyan etmiftir. 

loji ittifakına rağmen Almanyada çok Ben böyle şeylerde pek ileri git. 
nüfuzlu Çin taraftarı bulunduğu Çi- mem. Çünkü birtakım idari müliha
nin Bcrlin Büyük Elçisi Tien Fong zalar vardır ki; benim gibi binlerce 
Şeng şerefine verilen veda ziyafetin fani onun felsefesini kavrayamaz. 
de Amiral Retzman tarafından söyle- Kimbilir bu mühür vurmak ve vur-
nen nutukla sabittir. 

ARJANTiN 

Şako itilafı 
Buenos-Aires. 1.1 ( A.A.) - Ar -

jantin, Amerika, Şili, Brezilya ve 
Peru Reisicümhttrları, sulh konf cran 
sı tarafından gönderilen notaya ce
vap vererek Şako i1ıtilcif ırıda hakem· 
lik yapmağı kabul ettiklerini bildir
mişlerdir. 

AMERiKA 

Ziyafette hazır bulunan 140 kişi a
rasında ordunun Hariciye, Propagan 
da ve Ekonomi nezaretlerinin erkani
le büyü kendüstri mümessilleri ve A
miral Förstcr de göze çarpıyordu. 

Amiral Retzman söylediği nutuk
ta, Alman milletinin büyük bir kıs
mının Çin milletine karşı en dostane 
hisler beslediği ve Çin milletinin 
Şang Kay Şekin yüksek idaresi altın
da yaptığı yorulmak bilmez ve şid
detli mücadeleyi hürmetle takip ey
lediği intibaıla büyük elçinin Alman 

Ticari Temaslar yadan ayrılmakta olduğu ümidini iz-

v . 13 (A A ) _ Haricive har e~v_ıe_m..,...;iş:...ti_r_. ----------ı aşıngton, · · .. · . . . ~ ı = 

nezaretinin ticaret muşavı~ı ~eıs, ~u Yugoslav Gazeteleri 
gün Avrupaya hareket etmıştır. Feıs, ... . . •• 
Amerikanın Ingiltere, Italya, Maca- Celal Bayarı Övuyor 
ristan, Polonya ve Fransa ticaret a- Bclgrat, 1.1 (A.A.) - Avala 
taşeleriyle temas edecektir. ajansı bildiriyor: 

ALMANYA Samoprava gazetesi "Celal 

Rumanya Kraliçesi 
Bayar iş başında" başlığı altın
da yazdığı makalede, Celal Ba
yar hiikunıetinin Tiirkiye e.1<0-
nomisini azim derecede kuvvet-

mamak işinde de ne büyük önemli bir 
sebep vardır. Onu biz bilemeyiz. Bi
lememekle kalmayız, Tomruk suya. 
niyetine, belki kuyu sulannı da içe-
riz. 

Tomrukağa pınanndan ayrılırken 
gözlerim yaşardı. Çünkü bu su mik
yası ma derecesi bir olan en ince su
lardan biridir ve su tedavileri müte
hassısı Dr. Nihat Reşadın ifadesine 
göre Fransanın Evyan suyuna faik 
bir sudur, böbrek hastalıklarının te
davisinde fevkalade miiessirdir. La
kin gelgelelim: bir çöldedir. Pistir. 
Doldurma şartları fenadır. Mikdarı az 
dır ve rivayete göre su hazineye ka
dar &elirken bir müddet kiinksüz ola
rak topraktan geçer. 
Şimdi işin acı tarafına geçiyorum. 

. ..,.._..._.. ... _.. ... _.. ......... ._..._.. ...... ..._. ...... ._.. ...... ..._..__._.... ...... ..._.._.. 

Berlin, 13 (A.A.) - Halihazırda 

Dresden şehrinde bir sanatoryomda 
bulunan Rumanya valide kraliçesi 
Mari'nin sıhhi vaziyeti iyileşmekte 

ve etrafındakilerin endişeleri zail ol 
maktadır. Rumanya sefarethancsine 
gelen haberlere göre kraliçe perşcm 1 
be günü Bükrcşe donmek tasa ... 'Vu -

lendirdiğini, bir seneden az bir 
mii.ddet zarfında memleketinin 
hayat seviyesini hissedilir dere
cede yiikseltmiş olduğunu ııe 
bu yoldaki bütiin gayretlerinin 
muvaffakıyetle tetcvviiç eyle-
diğini yazmaktadır . 

Taşdelen suyunu Evkaf diizeltmese, 
Kocataşı bir hususi müteşehhis mo
dern hale getirmese, bizd~ki memba 
suları ile Orta A<ıyanın ıssız dnğlnrın
da kendi kendin.- akan pınarlar ara
sında hiç bir fark yoktur. Halbuki ~·al 
nız istanbulda elliden faıla ve her bi
ri bir derde deva olan pınar \'ardır. 
Bunlar kimindir? Nasıl satılır? Ne i
şe yarar? Bu hususla meı-gul olan bi
ri yoktur. Yalnız Belediye bir kurşun 
mühür basar ve paracığını alır. İşte o 
kadar. 

Geçende kendislle görfütüğiim bir 
(Arku:ı: Sayfa ıo. sOtun 5 teı nındadır. ı.....~~-..----... -------A 



"Sabıkalıyım, Kimse 
iş Vermiyor, Aç Kalınca 
Hırsızlık Yapıyorum,, 
Kapalıçarşıda kolllfUSU ve meslekd~ı terlikçi Zekeriyamn dük

kanından sayalanmış ayakkabı çaldığı iddia edilen sabıkalılar
dan terlikçi İhsanın muhakemesine dün Asliye Birinci Ceza mah
kemesinde devam edildi. 

Davacı şikayetini anlattıktan son marn, yüzüne bile bakmam. Tam işi
ra reis sözü suçluya verdi. İhsan boy mi yoluna koymuş ve iş verene iti
nunu büktü. Sesine ağlıyan bir tavıı mat telkin etmişken, kapıya bir polis 
verdi ve: geliyor: 

- Hiç suçum yok, bay reis, dedi - Haydi, muvaceheye, diyor. Gün 
ve anlattı: !erce bilmem hangi semtteki hırsız-

- Ben, alnında, kocaman, nal ka ·Iık, bir başka yerdeki yaııkesicilik i
dar sabıka damgası bulunan bir a- çin beni karakol karakol dolaştırı

damım. Cahillik, çocukluk sevkile yorlar. Paraları, eşyaları çalımın a
eskiden bir iki ehemmiyetsiz suç iş- damlara beni gösteriyorlar. Masum 
ledim. Hapishaneye girip çıktım. O olduğum anlaşılıyor, serbest bırakı
menhus yerden çıktıktan sonra, en lıyorum. Fakat bana iş veren adam 
samimi dostlarım bile benden akrep benim bir sabıkalı olduğumu anlı
görmüş gibi kaçarlar. İş bulmak i- yor ve derhal kapısını bana kapatı
çin baş vurmadığım taş, ipini çek- yor. Ortada kalıyorum. Geçen gün 
mediğim kapı kalmadı. Herkes sa- de aç kaldım. Zekeriyanın kapısının 
bıkalı olduğumu anlayınca, bana yol kilidini mendilimi takarak büktüm 
veriyor. İşsiz ve aç kalıyorum. Aç ve kopardım. Birkaç çift saya ala -
kalınca da çalıyorum. Bazan bir yer rak sattım. Bir kısmını da eve. san
de iş buluyorum. Namusumla bir dığıma sakladım. Bunu karnımı do
lokma ekmek yemek için çalışıyo- yurmak için yaptım. Zevk için hır
rum. Hakikaten yaptıklarıma o ka- sızlık etmiş değilim. 

dar nadimim ki, yanıma inci tes- Şahitlerin çağırılması için muba-
bihler, avuçla pırlant~ koysalar çal- keme başka bir güne bırakıldı. 
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KAZA: 

Trak Vapuru 
Kazasının 
Muhakemesi 
Fındıklı tütün deposunun önünde, 

Trak vapurilc Salih reisin kayığının 

müsademesinden doğan ve bir çocuk 

ile, bir tayf anın boğulmasilc netice
lenen deniz faciası tahkikatı devam 
ediyor. Tahkikatı idare eden müddei 

umumi muavini İh;;an hadise yerin

de keşifler yapmış, deniz ticaret mü 

dürlüğünden hadise zamanında Bo

ğazdaki cereyanları ve rüzgarın şid

detini ve bunların hadisedeki rolle

rini sormuştu. 
Dün raporları almış ye Trak sü

varisi kefaletle kayığın sahibi ve 

HIRSIZLIK: 

Hocasının 
Davulunu 
Almış, Vermemiş 
Beyoğlunda. musiki muallimliği 

yapan Jozkor, bir müddettenberi Po
rodomos isminde bir gence ders ver
mektedir. Porodomos, hocasınm yeni 
aldığı bir davulu evine götürmüş ve 
iki ay, şurachı, burada çalmış, ba
zı saz heyetlerine de iştirak etm\Ş', 

Hocası davulu istemiş, taleb~si ver
memiştir. 

Jozkor, bunun üzerine talebesi a
leyhine bir dava açmıştır. Aslıye bi
rinci ceza mahkemesi, dün bu da
vul davasını tetkik etti. Dan'i mual
limi Koço Sarisin şahit olarak din
lenmesi için muhakeme ba~ka bir 
güne bırakıldı. 

kaptan Salih reis suçlu olarak Sul- lZMIRDE : 
tnnnhmet sulh üçüncü ceza mahke-

mesine vermiştir. 

Hakiın Kamil sorgulannı gizli o

larak yapmıştır. Her ikisi de suçu 

biriblrine atfetmişlerdir. Hakiın, her 

ikisini de serbest bırakmış ve muha

kemenin gayri mevkuf yapılmasına 

karaı< vererek dosyayı müddeiumu

miliğe iade etmiştir. 

MÜDDEfmflJMİLİKTE: 

Kitapçı Dükkanı 

Yangını 

Evvelki gün Yenipostane karşısın
da, Kitabi Hamdinin kırtasiye depo
ııundan çıkan yangın tahkikati!e dün 
müddeiumumilik meşgul olmuştur. 

Tahkikatı idare eden müddeiumumi 
muavini Ahmet Remzi, Sultanahmet 
üçüncü sulh ceza hakimi Kamil ve 
belediye fen mühendisi NusretJe be
raber hadise yerinde bir heyet ha
linde keşif yapmıştır. Rapo:- henüz 
verilmemiştir. Kırtasiye mağazası si 
gortalı olmakla beraber kazanın bir 
sigara diişmesile vuku bulduğu tah
min edilmektedir. Heyetin vereceği 

rapor vaziyeti aydınlatacaktır. 

AGIRCEZADA: 

Oç Sene Hapse 
Mahkum Oldu 

Edırnckapıda oturan ve akraba
sından 11 yaşlarında Musa isminde 
bir çocuğa uyurken teca,qjz ettiği 

ıddia edilen Mehmedin muhakemesi 
dun ağır cezada bitirildi Mahkeme 
suçunu sabit gördü. 3 sene hapis ce
zası verdi. Yaşının küçüklüğünden 
:lolayı cezası bir seneye indirildi. 

ithalat 4 
Milyon Liradan 
Fazla Arttı 
Izmir, (TAN) - Ticaret odamızın 

tuttuğu istatistiklere göre Izmir ll -
manı 937 yılı ithalatı 61,1201991 ki
lo ve 11,331,361 lira tutmaktadır. 
936 ithalatı 42,601,640 kilo ve 
7,239,246 lira tutmuştu. Arada 4 mil 
yon küsur bin liralık bir ithalat faz
lalığı vardır. 

937 yılı ithalatında yekunu kabar 
tan maddeleri pamuk ipliği, pamuk 
mensucat ve hususile makineler teş
kil etmektedir. 

936 da 596,883 liralık pamuk ip -
liği ithalatına mukabil 937 de 1 mil
yon 44,445 liralık ithalat yapılmış -
tır. 1,141,402 liralık pamuk mensu
cat ithalatı 937 de 2,251,156 lira tut
muştur. 937 yılı makine ithalfıtında 
bir misli artma vardır. 1,006,386 lira 
tutan 936 makine ithalatı 937 de 2 
miyon 804,011 liraya baliğ olmuş -
tur. 

ithalatı artan maddeler hep böyle 
sanayie ait makine, aliit, edevat, bo
yalardır. 

Ithaliıtta Almanya 936 da olduğu 
gibi 937 de de başta gelmektedir. Al
manyadan yapılan ithalat 3 milyon 
664,848 liradır. 936 da Almanyanın 
ithalatı 2,512,431 lira tutmuştu. 

ithalatta ikinci derece alan Ame -
rika 936 da 770,666 liralık mal sat
mışken 937 de bu rakam 1,425,090 
liraya çıkarmıştır. Ingiltere 936 it -
halBtı 852,242 lira idi. 937 ithalatı 
ise l,030,208 liraya çıkmıştır. Itha
latını artıran memleketlerden biri 
de Rusyadır. 936 da bize 355,666 lira 
lık mal göndermişken 937 de 1 mil
yon 320,435 liralık ithalat yapmış -
tır. 

TAN 

Kaybedilen 1000 
Lirahk Mücevher 
Bulunamadı 
İstanbul zabıtası kayıp bir mü

cevher aramaktadır. Bu mücevheri 
Geri Tobako kumpanyasının müdü-
rü Görinin refikası Bayan Verjini- 1 
ya, yılbaşı gecesi Beyoğlundaki si- ı 
nemalardan birisinde kaybetmiştir. 
Mücevher platin üzerine pırlsnta iş. 1 
leme tablet halinde bir iğnedir. Çok 1 
daha yüksek bir kıymet iddia edil- 1 

mesine rağmen zabıtanın yaptırdığı 
tahmine göre, değeri bin Türk lira-ı 
sıdır. 

Bayan Virjiniya, mücevheri kay- ! 
bedince hemen zabıtaya müracaat • 
ederek . aranmasını istemiş, hem de 
gazetelerle bu mücevheri bulup ge
tirenin ve yahut nerede olduğunu 

haber verenin mühimce bir meblağ 1 
verilmek suretile sevindirileceğini 

ilan eylemiştir. 

K~DIH KÖŞESi: 

Çok Moda 
BDrTayyöır 

• 
Bu ıene çok moda olan ıi· 

yahlı pembeli emprime gandi 
jaketle siyah krep maroken
d en müteıekkil bir tayyör. Ja
ketin kollan kısa, yakan erkek 
yakalarını andırır bir ıekilde
dir. ônden tek bir düğme ile 
iliklenmektedir. Jaketin için
den yaka&ı liyangolu pembe 
ipekli bir bluz görünmektedir. 
Eteğin tam önünde bir yırtma· 
et vardır. 

• 
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İstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI~ 

Saat 12.30 PIAkla Türk mustıdııı 
Havadls, 13,05 Pltıkla Türk 

4 
'"9f1 

13.30 Muhtelif pl~k neşriyatı. l 

AKŞAM NEŞRIYATI: ~ 
Saat: 18.30 Halit müzik: Tcpe

5 
diye bahçesinden naklen. J9.15 90~ sahabeleri: Eşre1 Şefik. J 1).55 

ı bcrlerl, 20 Saat ayarı: Grendç. '(f 
1 sinden naklen Settar Kbrmultı;ü 

1 
da:ılan tarafından Türk musiıtı.sl 
ni, Suzidil, lfüar pu•ellk, Şetııt9;o,4' 

ı Nahavent). 20.45 Hava raporu . ...,. 
1 mer tlıza Doğrul tarafmdnrr Ar~. 

Jev. 21 Saat ayarı: Orkestra: l ~ 

1

1 
Wilhelm Tell. 2 - Lehar: Ln l -
vals 3 - Paduk: Parofraz. 21.30d 
Özdenscs ve arkadaşları tarnCıll oı 

ı musikisi (Uşşak ve halk tUrJ<OS 
Konser: Novotniden naklen: l'A· 
idaresinde orkestra. 1 - OrkeS~ 

1 

mente libe vals: Fol Linke. 2 - 11 ,ı 
nor IJakeas. 3 - Orke-;tra: So 

1 ~rlt, 4 - Orkestra: Macar çlgao ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• rı, 5 - Şarkc Bnrl~n Yunk~ 6 

kestra: Serennd dö Toselli. 7 -

Zabıta, tahkikatı esnasında Kırk

larelinden İstanbula gelmiş olan üç 
tüccarın bir iğne bulduklarını, içle
rinden birinin bunu kendi malı imiş 
gibi kuyumculara göstererek kıy
met takdir ettirdiğini tesbit etmiş
tir. 

Yeni Bir Mucit (!) • 
mı Doğuyor? 

tra: I.lulgar potpurrlsi. 22.50 son ı 
ve ertesi günün programı. 23 533 

SON. 

Bu esnada da Sirkecideki Paris o
teli sahibi İsmail Hakkının bu mü
cevherin sahibi Virjiniyaya bir mek 
tup götürdüğü tesbit edilmistir. 

Bu mektubu İsmail Hakkıya K•rk 
larelinde fabrikatör Hasan Fehmi 
vermiştir. Mektubun meali aşağı, yu
karı şöyledir: 

"Sizin kaybolduğunu iddia ettiği

niz mücevherleriııizi Kırkbrelindc 

tüccar Halitle arkadaşları bulmuşlar 
dır. Mücevherlerinizi bu adamlarda 
aratınız. Eğer bulunursa gazeteler • 
deki ilanınıza dayanarak vadettiği

niz mükafatı isterim.,, 

Bu mektup, zabıtanın ıvücevheri 
bulduklarını tesbit ettiği şahısların 
isimleri ihtiva etmesi dolayuile bu 
husustaki kanaati takviye etmiş vs 
3 tüccar ayrı ayrı isticvap edilmiş
lerdir. Bunlar ilk evvel "ıfıdiseyi in
kar etmişler, sonra da hakikatte rr•ü 
cevher bulduklarını. fakat bu mii
cevheri kuyumculara gösterdikleri 

Yukarıda gördüğünüz resim, çocukların oynadıkları el arabalarından 
birine benziyor değil mi?. 

Bu fotoğrafı bize yollayan ::>ıvaslt keşiflerin yalnız A vrupalilar tara Cın-
Bay İbrahim: dan yapilabileceğini sanirlar. Ben si-

-- ·~ ı..u- ~onA•t ...,., ...... _ 

dığını, çünkü taşlann Beyoğlu taş
ları olduğunu söylemişlerdir. 

"- Ben, diyor, resmini gördüğü- ze de, sizin gibi düşiinen kuş beyinll
nüz bu aletin kaşifiyim. Bu alet, oto- lcre de bunun aksini isbat edeceğim." 
mobillerin, otobüslerin, trenlerin, va- Otomobillerin, otobüslerin, trenlc
purların, tayyarelerin, motörlerin, rin, vapurlarin, tayyarelerin motörle
zırhlıların benzin, kömür, petrol sar- rin, motolann yükseldikleri tekamül 
fiyatını yüzde doksan niSbetinde azal zervesine, şu resmini gördüğünüz el 
T.ucaıttır. arahaslle c•lnTınvA v,. orada lnkılan 

Fakat, sizin gibi münevver geçi- yaratmaya kalkışan Sivaslı İbrahime 
nen zamane zındıklan, böyle büyük ne dersiniz?. 

Bulduklarını iddia ettiklP.ri mü
cevheri de zabıtaya teslim etmişler
dir. Bu mücevher salkım halinde, her 
tarafı taşla işlenmiş, ilk bakı~ta göz 
kamaştırıcı bir zenginlik ve kıymet 
arzetmekledir. Fakat dün kuyumr.u
lara gösterilip kıymet takdir ettıril
diği zaman madenin platin, taşların 
da pırlanta olmadığı görülmüştür. 

1 Halbuki kaybolan mücevher platin 
üzerine ve pırlanta işlenmiştir. ra
bıta şimdi hakiki mücevheri ara -
maktadır. 

Rakı Masasındaki 

Cinayet 
On gi.in evvel bir rakı maı::asında 

arkadaşı tesviyeci Enveri tabanca i
le öldüren Alaaddinin muhakeme
sine diin asliye dördüncü ceza mah
kemesinde devam edildi. Yedi Şahit 
dinlendi. Gelmiyen bir kaç şahidin 
çağırılması için muh::ıkeme başka bir 
güne bırakıldı. 

ELiM BiR ZIYA 
Cami Hırsızı Manisa avukatlarından esbak Er

zurum Maarif müdürü Mitat TuranCami hırsızı Balıkesirli Salt hak-
kındaki tahkikata devam edilmekte lı, müptela olduğu hastalıktan kur

- tulamıyarak berayi tedavi bulun -
dir. Saidin evvelce soyduğu tesbit e- dugu~ kardeşi Zonguldak mebusu Ne 
dilen 17 cami, 5 ev ve 11 dükkan-

catinin Çengelköyündeki evinde dün 
dan başka, Karagümrükte Kumrulu- akşam irtihal eylemiştir. 
mescidin, Topkapıda Kürkçübaşı ca- Namazı bugün ikindi namazından 
miinin, Aksarayda Hüseyinağa cami sonra Fatih camiinde kılınarak Mer
inin, Bakırköyde Kartaltepe ve Os- kezefendi kabristanına defnedilecek
maniye camilerinin de halılarını çal- tir. Akraba ve eviddasmın cenaze 
dığı tesbit edilmiştir. Sait hakkın- merasiminde bulunmaları rica olu -
daki tahkikata devam edilmektedir nur. 

Otomobil Parçalandı Oğlu: Haydarpaşa lisesi talebesin-
Beşiktaşta benzin deposu sahib• den Tuğrul, Kardeşi: Şirketi Hayri

Zlihtünün şoförü Refiğin idaresin- ye müfettişlerinden Necip, Kardeşi: 
deki 2107 numaralı otomobil ile Bü- Zonguldak mebusu Necati. 

yükdereden Şişliye giderken Maslak
ta bir ağaça çarpmıştır. Otomobil. 
parçalanmış, şoför bir tesadüf eseri 
olarak dudağından yaralanmak sure
tile kazadan kurtulmuştur. * Şoför Piyer idaresindeki 2583 

numaralı otomobil ile Köprüden ge
çerken Samatya Rum kilisesi papaz
larından Todori oğlu Meletyosa çarp 

mıştır. Meletyos, muhtelif yerlerin-

den yaralanmıştır. * Safra köyünde Ramazan oğlu 
Nizamettin tarlasında çalışırken 

meçhul bir hayvan ayağını ısırmıştır 

Nizamettinin vaziyeti tehlikeli görül 
müş, derhal hastaneye kaldırılarak 

tedavi altına alınmıştır. 

iHTiRA ILANI -"Sülfit sellülozu pişirme için 
usul'' hakkında alınmış olan 
5 - 8 - 934 günlü ve 1826 sayı
lı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzere ahare devril 
ferağ veya icar edileceğinden 

talip olanların Galatada iktısat 
Hanında Robert Ferri'ye müra
caatları ilan olunur. 

YENi NEŞRiYAT: 

TARIM - Adı ile bir ziraat ga
zetesinin neşrine baılanmıştır. ZirMt ı::a

zetesi, milatahsmere geniş ölçüde hizmet 
~eceiinl vadetme'ktedir. Muvaffakıyet di
leriz. 

* Dün Ayvansarayda Mollaaşkı - * Alemdarda Kasaposman soka
m.ahallesinde Ahmet Reşadın evin - ğında on numaralı evin ikinci katın-
den gaz ocağı parlaması dolayısile da oturan Sabirenin odasından yan 
yangın çıkmış, ateş büyümeden sön- gın çıkmış, ateş büyümeden söndü-
dürülmüştür. .rülmüştür. · 

BULMACA 
DÜNKÜ BUJ.MACANIN 

Halledilmiş Şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 BIEIYILIEIRIBIEIYll 
2 El.IA•'•·fifŞlfilK 
3 Nil ILIUIF EIRl.LI i 
4 TA TITI 1 IRIMIAJK"• 
5 nlR IA•ls •IAIMIEIL 
6 ER -, '•E ·lıAıLıl 7 R!•A K •NIA S İB 
8 EIVll.IAl•lo•vl•A 

slE • sıülTIK I Als n 
ll RIA T i iN E E 

BUGUNKU BULMACA 

1 2 3 4 G 6 ? 8 9 10 

SOLDAN 8AGA 

1 - Beyotlunda bir mahalltı. 
2 - Çingenelerin bir tabiri, sürme. 
3 - Akıllı, .anat bir hece. 
4 - Fırlatarak. 

5 - Teniste kullanılır, nota. 
8 - Şimendifer, ihtiyar. 
7 - Farsça edat, kuzunun sesi. 
8 - Bir edat, ucıız değil. 
9 - Arapça, balık; nota. 

10 - Temaşa, bir tiyatro tahirt. 

YUKARDAN AŞAGI 

l - Hattanın g{lnlerlndcn. 
2 - Franııızca rahip; ıehlrlerdekl boş 

toprak 
3 - Kekelemek, bir edat. 
4 - Genişlik. kaparo. 
5 - Bir hayvan, İstanbulun uzak semt-

lerinden. 

6 - Mücevherat ını;nsn, bir edat 
7 - İsticar etmek. 
8 - Fransızca, ruh; bir Yahudl kadın 

ismi. 
9 - BcyoJtlunun frenkçe.sl, !nsıın çesidi. 

10 - Az sıcaklık; ne kemik, ne sinir. 

Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYAT!: tı. 

Sıınt: 12.80 Karışık pU'ık nesri!' 
Plakla Türk musiki ı, 13.15 AJaııi 
lerl. 

AKŞAM NEŞRiYAT!: • tı 
Snat: 11\ .:ıo Karışık pl:ık ncşrı191 

Türk musikisi (Stıltihnttln) 20 S~ 
rı ve Arnpça neşriyat, 20.15 ıuıd: 
temsil, Göniil acısı (Gençler GrUf"'. 
Koııfcrnns: (Şakir Hazım) 21.15 

Salon ork<'.strası. 1 - Lehıır .Al 

2 - Paul Llncke fm Wnlzerraw· 
ll:"ırtınnnn Der Göttcr TriurtıPpl 
4 - Martin Uhl Mnnon, 5 - Ch0 
Vous les l'Arme. 6 - J. ~trnuss /ı 
Schönf'n Blnuen Donnu Walzer. jf 
haberleri, 22.15 Son ve İsükltıl r4 
SESFONiLER: 

21.55 Prog Çek !11hnrmonlsl ( 
Rav<'I, Fııure, Debuc;sy). 

HAl''İF KONSERLER. 
7.10 Bcrlin kısa dalgası: Neşeli 

ki (8.15 dcvnını) 8.50 Parls r.f 
PI(ık 9.15 pl~k 9.45 Plfık l0.35 J'I 
Berlin kısn dnlgMı: Knrışık n•'~ 
Pnris Mondlyal Plllk musikisi tS 
kısn d lgnsı: Hafif musiki (14.15 
mı) 13.15 Bükreş: Öğle konseri 
konserin dcvnmı) 13.15 P:-ırls 1'\f 
kon!!er nakli 17 Bcrlln kısa dııl 
leylcilerln saati 1• Pnrls Moııl'lh c 
ııer nakil 15 30 BPndo mu7.fka 17 f: ,,_ • • .. 1., ... ,.. . . ,. 
vıımı) lR Pnriş fMondlyal: Kııl'l~ 
11 l 8 Peşte: Clgnn orkcstrma ı9 
Mondlyal: Plak konseri 19.30 J{orC 
seri 19.50 Prag: Askeri musiki 20 
kıra dnlgnsı: Askeri bando 20.05 
Fransız musikisi 20.50 Bükreş: 
Cflmhuriyet bnyrnmı için tcsıivııl 
ramı 22.15 Berlin kısa dıılı;ıısı: f 
muıdkisl 22.45 Bükreş plfıkla tııı~ 
sız muslkisJ 23.30 Viyana: Eğlctl 
musikiııi. 

OPERALAR, OPERETLER: ııc 
20.55 Prng: Musikili radyo fo# 

21.45 Viyana: Musikili radyo fo 
yes 23.15 Peşte: Opera orkestrası 
RESİTALLER: 

9.30 Berlin kısa dalgam: pjylJJ1" ,ıı 
kisi (11.15 Norveç dansları: gc!1l 
18.30 Berlln kısa dalgası: Piyan° 
yonları 19.0!l Ostrııva armonflc ~ 
19.20 Prag: Asker arkıları 20·~ 
Grleg'in eserlerinden piyano 'l 
sel konseri. ~ 

r:~~~ı;Ell~. 
,,,__,_""'"""""" ,.~,,-

Tütün lkramiyeıerl 
Fatih Tiltiln ikramiye tevzi )tO' 

ba~kanhfından: 

Madde 1 - Fatih askerlik ~t , 
kayıUı malül, subay, erat ve şell ~ 
lerl tütün ikramiyesi gelınlş~ır. eti 
iki g!ln cuma ve cumartesi günl v 
saat 9 dnn 13 e kadar devarn ettt'e' 
re tevziat Fatih kaymakamlığı 
salonunda yapılacaktır. 

1
,r 

Madde 2 - İkramiye alacak ıcı.ı' 
fotoğraf, maaş s~nctleri ve aıacat'11 
raya göre pul ve nllfus cazda!\ 
müracaat edecekierdir. tı' 

Madde 3 - Tevziat askerlik ş~tl! 
rlndekl kayıt sua numarasına g 
daki ııekilde yapılacaktır. 
Subaylar l iltı 100 
Subaylar 101 ,, 176 
Eratlıır 202 ,. 302 
Eratlar 303 .. 461 

Hl 1'etıi 
16 1'1."!'11 
22 1'ı>f11 
23 Tef11~ 
29 Tcııı 
30 fert' 

l fi ""'~ 
Şehit yetimleri 1 .. 100 
Şehit yetimleri 101 ,, 200 
Şf'J11t yetimleri 201 ,. 300 
Şehit yetimleri 301 ,, 400 6 ,.ğl) 

j\l!ll 
Şehit yetimleri 401 ,, 500 12 

4 Şehit yetimleri fiOl ., 584 13 "e 
Madde 4 - irnn olunnn gi.iıt v ıı 

da müracaat etmiyenler tevzıntı~ırl 
dan sonra yalnız cuma gilnlerl dl!\ 
rin 938 sonuna kadıır tevzınta .,ı 

nrac• 
dlleceli ve bundan sonra rn -~ 
ceklerin milracaaUarı kabul edl 
llAn olunur. f 

Tütün lkramiyeı~r 
Bakırköy askerlik Şllbesınde ., \il 
Şubemizde kayıtlı meJOI. sııb' ri)I 

ile ŞPhit yetimlerinin 938 sene~I ~ 
ramlyesl tevzlatına haşlanmıstı:rı ıı 
darnnın ~ubeye muracaat etıncl 
Junar. 



'l' A N s 

Zonguldağa Hücum! EiifD 
Gençlerin .,. . 3 t 

~ llUV FJ ERi 1 

a., Hirika 
t, 
llıcııa: M. Zelrer'İ)'G SERTEL 

~ laarlkaJan diye çoculdan
'-la leıcliiinıiz, halka öirettiği-
~ 1i:ep lasaıılaruı biriblrlerini 
~ ı.zı.:ulduJdarı vasıtalardır: Ze
'-t ._. h' nılkrop yayan bombalar, 
~;.., lr fehri mahveden bomba 
~. ts . mlni nedir hllmlyen 

blll tonluk muanam nrh-

DemlryoDanmm yaptık. Hdld da yap1-
yoruz. Yurdun her tarafında bl ... irlnden 

büyük falwfkalar kuruyoruz. Ergani, Ku

varsana, Karabük, Nazilli, Kayseri, lzmtt, 
Beykoz. Paıabahçe, AlpuDu, Uıak, Eskiıe

hlr, Turhal ve dJier büyük fabrikalar, bu 

büyük sanayleıme phlnunmn birer mu-

vaffaldyetfcllr. 

Bütün bunlar oluyor, bütün olması kmm 
gelenler olmaktadJr ela bir kömür, kömür 
iskelesi ve kömür trenleri iti mi olmıya
cak? Celc11 Bayar'ın harp ve hücum pıa. 

bu da var : Zongulclağa hücum mnda 
edeceğiz. Zonguldak limanında kömür JolJrırma aleti 

D d• '"i. er ı 

Ycmua: Wilıa Zderiya Sertel 
Memleket dahilinde Cnlverslte ve 

kollejlerde okuyan, A vrupada tahsil 
edip memlekete döaen ıençlerin bir 
derdi var. Bunlann birçoklarfle ko
nuştum. Pariate tahsilden dönen bir 
renç bu derdi bana şu şekilde izah et
ti: 

, ~ nkaıı •rarencls ıualar 
~ - Sanki lmanlık tabiate 
9" lttt ett kendi bndllerlnl imha i-
9' ~'-ınq rlbl. Bunlan okuduk 
tııla ~ ltlttikçe fenne kup Hıvgi-
11 '~tllıiinıib eksiliyor. Gay-

Vatanın her yerinde ma-
- den kömürü yakılacak. 

- Demesi kolay amma yakması 
zordur. 

.................. YAZAN: ................. } 

L ..... ::!.~~ .... ~ .. ~.~.~.~.~ ..... .J 

ğünden tekaüt olmuş meşhur Gül
baş Osmaş duruyordu. Uşak şeker 
fabrikası şirketi kurulmu,, istiye
ne hisse yazıyorlarmış. O mutlu 
günde o mutlu şirkete k.iın yazıl
maz? 

"- Cinsi ahlak meselesinde biz siz
lerle, bizden bir veya iki nesil evvel 
plen nesillerle anlapmıyorus.. Biz, 
hayatta kadın erkek farkı tanımıyo
ruz. Bir senç kızla tam minuile ar
kada, olmayı, yeni 1etişen genç kız
lar da erkekle arkadaı olmasını bili
yorlar. Fakat siz veya sizden evvel 
selenler kafes arkasının çocuktan ol
duiunm, cinsi terbiye ve cinsi mo
rali iptidai mlnasile anladıtınız için 
b!zim bu arkadafJıiımızı çirkin tilP
helerle karşıhyor, bir moral haline 
gelen dedikodu lttitün taassuba, mu
bafuakhbiiyle faaliyete seçiyor. in 
lullbm biden verdiji hiirriyeti, siz 
mahafapln\r ıdluılyederlni&le bizden 
prlye almak lstiyonunuz. Namus te
lakkisi, eski mutaassıp bir medrese 
hocası için ne ise, bugün hali sizin 
için de odur. Biz aksini iddia ediyo
ruz, cinsi meselelere kar'ı muhafaza
kar oldufwıu söyUyen medrese zihni
yeti, cinsiyet meselesini, çok baya
ğı, çok aşaiı, çok liübali anlamıştır, 
Ona ıöre kadın yalnız dişi, erkek yal
JUZ hayvanlığı kuvvetli adamdır. Biz 
cinsiyet meselesini, iki müsavi insa
nın arkadaşlığı olarak anı) oruz. Ka
dın zamanına göre dişi, sair zamanlar 
da entellektüel nya sadece arkadaş• 
tır. Fakat sizin nesiller için kadın di
şiden başka birşey değildir, bu zih
niyettedir ki siZi bizim arkadashğunı
u anlamaktan menediyor, ıenç kızlar 
la genç erkeklerin beraber ıezmesini, 
buaber ellenmesini adeta namusa te 

' l'eantıı .... ~ buıaeafı weyler bunlar-
.... ~, biz böyle fen istemiyo
' Fakat sonra bir giln bir 
~~or. Nevyorkla Paris ara
~ .,,_00o .kilometrelik mesafeyi 16 
't n...tediyor ve yuvarlak küreyi 

O .... 41oiapyor. 
'l ...... t dünyanın meçhul köşeleri-
:~ aylarca, Hınelerce deniz
~ bin bir macera geçiren es 
~ .__ ~ krlstof Kolomb11, Magel
........ ~e Cetiriyoruz Ve fennin 
w-' Jıirib.ı önflnde donaka-
l; '":9 d&nyayı devretmek ne de 

'it S dilfb4Baüa m•? a.. S(la 

~.~ • .,.~~a vasıtalarlle Parise üç 

~~lire Di
0

)':b:b;i~"'ı;;an~: 
.ı.--~ • .ıI mesafe Uç silnltlktiir. 
~ ,.,~ Aınerikalı tayyal'ffl bi-
~ 11114 111daıı Diyarltalura clttlği
~ içinde biitün dünyayı do 
Sabaha iki sene eYVel yine 

h ldlrembi bir lııaftada 
~ ..: tetebbils ettiji zaman hay
la )"1 lftık. İki senede bu mesa
~ ~art1a lndirilnıi' oluyor. 

, 0 ., d en lllesafe mefhumunu kal
~-•IJıir;nıektir. Masallarda i'ittiği
~t 0ı.:a1ı artık busfln tam bir 

11'6 llftur. Bir tanareye bi
~ kapayın, tekrar ckthıil
ibar ........ kendiaisi •eaya-

'- 'ile._._ 1tulabilecekaiai&. 
.. bU7(ik hhibdır!.. '. ... •ilf ırtı• Foydosı 

"'--'' ~:...... Polat. ile plea New York 

- Ormanlanmızı kurtarmak el
zemdir. 

- Demesi kolay amma kurtar
ması zordur. Öyle çabuk elden ted
birlerle, doğmatik ve ihtısaasız sa
lıklarla iş yürümez. Bilenlerin söy· 
lediklerine bakarsak bu da orman 
işi, şeker işi gibi baştan başa bir 
bilgi ve teknik işidir. Başvekilden 
örnek alıp açık ve samimi konuşa
lım. Bu da barut fıkrasıdır. Ya
kalım, vatanın her yerinde maden 
kömürü yakalım. Bunu daha ao
ğukkanh ve pratik düfünerek fÖY· 
le diyelim: Vatanın her yerinde 
değil, sadece deniz yolu ve demir
yolu üstündeki yerlerimizde ma
den kömürü yakalım. O kadar ki, • çok değil, yirmi dört saatte bir ö-
ğün ve sobada. Fakat hani? Nere
ae? Kom ur yok! 

K ömür var ve kömnr yok! Bu
nu bir edebiyat tezadı san

mayınız. İçenle dışarda Türk kö
mürüne öyle bir rağbet var ki is
teklerin ve sipariflerin yüzde pek 
çoğu cevapsız kalacak kadar. Kö
mür sulak arazideki bostan kuyu
su değildir ki bir dabbe ile döndü
receğmiz çarktan kova kova çıka
np bostana salma koyuverelim. 
Kömürü çoğaltmak için istihsali 
rasyonel hale getirmek lizımdır. 
Bunu da yapabilmek için birçok 
şeyler yapabilmelidir. Şöyle geli§i 
güzel bakalım. Radımanın çoğal
ması için: 1 - Teknik ve modem 
bir it pllnı ister. 2 - Bu planın i§ 
bölümleri ve o bölümlerde de çer
çeveli birer iş pllnı ister. 3 - Mea
lek haline gelmit ve babadan otu· 
la geçen miraslı bir amele kurumu 
ister. 

nerede kurulacak? Bütün bunlan 
incelemek ve ihtısaslı bir neticeye 
bağlamak ister. Pamuk işinde ve 
pamuklu fabrikalarında olduğu gi
bi. Şeker işinde ve şeker fabrikala
rında olduğu gibi teknikli, ihtısaslı 
ve rasyonel bir gidiş ister. Neden 
itiraf etmlyellm ki biz Uşakı kur
dutumu?. zaman bu f-tn ac,.mlııi 
idik. Ve bu acemilik değil midir ki 
Alpulludan sonra kısa bir zaman 
için Uşaka stop ettirmek iztırabına 
düştük. Yine bu yüzden değilmidit 
ki abuk sabuk, haksız bin türlü de
dikodularla çalkanıp üzüldük. Fa
kat kendlmizl çabuk topladılç. Bil
gi, ihtısas ve rasyonalizasyon deni
len üç ana kuvvete sarıldık. 

Bu sayede de bu yıl bepnci ve 
altıncınnı kuruyoruz. Pancar çlft
çinlal memnun ediyonız ve pancar 
cılıjı ziraatimizde hususi bir mes
lek haline getlrecejiz. Bütün fab
rikalanmıza iç piyasada bir mali
yet ve fiyat kontrolünü otomatlaş
tırdık. Orman kanunu sadece ka· 
nun olmakla hiçbir şey ve gelir ifa 
de etmez, bu kanunu müessir, ve
rimli yapabilmek için orman sana
yü üzerinde bilgili bir inceleme ha-
linde çalışılmaktadır. Bize (demir
yolu yapamazsınız) dediler, Vana. 
Erzuruma varmak üzereyiz. Bize 
( demiryolu l§letemeuinlz) dediler, 
satın aldıklanmızdan adam akıllı 
klr etmekteyiz. Bize (bez, ku.maı 
fabrikalan neyinize?) dediler. Yer 
11 basmalardan balo tuvaleti yapı· 
yorlar. Nalıncı çivisini bile bize 
çok görmüılerdi, galvanizli ray 
malzemesi yapan fabrikalanmız 

var. Şeker lfinde ajzımızın tadını 

kaçırayazdılar. Altıncı fabrikanın 

yerini seçmek işinde ve peşindeyiz. 
Ergani, Kovarsana, Karabük, Na
zilli, Kayseri, İzmit, Beykoz, Paşa 
bahçe, Alpullu, Uşak, Eskişehir, 

Turhal, şura ve bura ve ora ve sa
ire ... 

B ütnn bunlar olııvor. bütün ol
ması llzımgelenler olmakta 

dır da bir kömür, kömür iskelesi 
ve kömür trenleri işi mi olmıya
cak? Celal Bayartn harp ve hü
cum planında bu da var: Zongul
dağa hücum! 

Hücum başlamıstır. Harp muhak
kak ki çetin olacak. Fakat kısa sü
recek. Yalnız zaferi ve zaferin te
min edeceği menfaatler çok uzun 
sürecek, dünya sonuna kadar. 

Bir yanhı veya kötü olanı ylr
mek "zem,, didiklemek samimi, a
kıllıca değilse hiyanettir. En azı 
kirli haset.tir. Fakat bir iyi ve doğ
ru olanı övmek te samiml, akıllı

ca ise riya değildir. 
Biz bütün ömrümüzce -akıllıca 

ya pek güvenemeyiz amma- dai
ma samimi ve özden hareket etmi· 
şizdir. Bir fıkracık anlatalım: 

D umlupınardakl (Bilinmez 
Mehmet) in ilk yıldönümü 

idi. Bütün vatanın binlerce mü
messilleri oraya geldiler. Treni
mizden Selkisaray'da indik. Ko
nuksever Afyonlular ve Uşaklılar 
bizi karpladılar. Alanın ortasında 
ve anıt yolunun solunda bir küçük 
çadır kurulmuştu. İçinde önü def
terli bir katiple sevimli, sakallı bir 
ihtiyar, ve Ankara polis müdürlü-

Atatürk (Bilinmez Mehmet) in 
yanı başında o büyük nutkunu ve
riyor. Biz de cebimizdeki Uşak şe
ker fabrikasının muvakkat hisse 
makbuzlarını -ya bir ya iki, çok 
sanmayınız- yokluyoruz, okşuyo
ruz. Kendi kendimize diyoruz ki: 

- Atatürk! Bize kılıç zaferini, 
siyaset zaferini sen verdin. İktısat, 
endustri, pulluk ve kültür zaferini 
de sen vereceksin. Bir tanesinin 
vesikası işte cebimizde durup yü
reğimize heyecan veriyor. 

Zaman geçti. Usak kuruldu. İkin
ci Alpullu da kuruldu ve kısa gören 
lerin akla hayale gelmez dediko
dusu başladı. O kadar ileriye gitti 
ki bir gün yine kendi kendimize 
mırıldandık! 

- Bu işi bir gün belki övecek
sin. O zaman sana diyecekler ki: 
"Öyle ya, bir çanta dolusu hisse se 
nedin var! Tabii öveceksin!., yahut 
bir gün yerinde bir falso görüp yi
receksin, o vakit te diyecekler ki: 
"Öyle ya, kırk çanta dolusu hisse 
senedin var! Yüzde doksan sekiz 
temettü vermedikleri için yiri· 
yorsun!,, 

B izce bunun -ister doğru is-
ter yanlıt olsun- bir çıkar 

yolu vardı, ve bu yolu tercih et
tik: Hisse senetlerimizi yırtıp so
bada yaktık.... Kafa, yürek, dil ve 
kalem hürriyetimizi elimizde tut
mak için. 

cavüz şeklinde telakki ediyorsunuz." 
Bu çocuğun söyledikleri hepsi doğ-

ru. Fakat yeni dediği nesiller, iddia 
ettiği ıibi cinsi moralde bu kadar i
radeli, bu kadar kuvvetli bir morale 
sahip oldular mı! Eier oldularsa, cin
ai ahllk tekim1i1ünde çok ileri kade
melere çıkmıtız demektir. Fakat ha· 
yata baktıtımız saman bunu aynen 
böyle gönnüyoraa. 

't ~teainla Puar nilahasında 
~l leabıı aU~ herine konmuş iki 
~ ~ dikkatimi çekti. Baktım, 
~ ~·lo Ja, diieri Ttirkiyeye ait 
:"'it bakı Yazıların altım okudum, 
't o~ 1'blllln hamlelerine niiınu
-. ' 'bu re.imlerin denedildiği-

Eskisi gibi yılın canı lstedili ay
lannda tarlada, keyfi istediii ay
lannda kahvede, ve para kazan
mak istediii aylarda fÖyle, biraz 
galeride çalıfmak, kömür maden
ciliği değildir. Maden ltçi8l n•ll· 
den nesile maden ifçi8i olarak ka
lırsa randıman verir. Bol ve mes
lekten amele, bol ve teknJk ma1ze... 
me ve çalışma da yetmez. Her yeni 
galerinin her karıp direk ister. Ma 
den kömürü demek;; kazmadan, a
meleden, elektrik ve ray kuvvetin
den önce direk demektir. Sonra 
yükleme limanı ve ıötürme vago
nu ister. Diyelim ki günde bir mil
yon ton çıkardık. Nereye koyaca
ğız ve nasıl dağıtacağız? 

rGözOmOze il işen le~ 

Bun benzer yollar tutı~ayı ter
cih ettığimiz içindir ki bugün ve 
ömrümüz varsa yarın iyiye iyi, kö
tüye kötü diyecek kadar dikbaşlı 

~e açık atınlıyız. övgüde de yirgl
de de samimiyiz Bunu da Atatürk 
ten aldık. O bize ne vermedi ki? O 
bi%den maddi manevi neyini esir
gedi ki? O bizden bir tek şey esir
gedi: 

- Sakm faziletsiz olmayın! 
Dedi ve bunu iki kelimelik bir 

cümle ile emretti: 

Hi~ filphe yok ki namus meselesin
de çok muhafazakAr bir muhitteyiz. 
Genç kızlarla erkeklerin beraber sez
mesi hiç namusla alakadar bir mese
le o1madıfı halde buna bir namus me 
selesi yapar, hatta biraz daha neşeli, 
biras daha llftbali olanları "lekeli" 
telikld ederiz. Bu muhitin namus hak 
kmdakl geri f>ir rörUşüdUr. Fakat ye
ni rençler arasında da, tanıdıfl veya 
tanıftıtı herhanrt bir kızı, ilkönce el
de etmek, onun saffet ve masumiye. 
dal latlaıaar •tmek, OBU cinai bir te
mayille arkadaf yapmak bininin hl· 
kim oldutunu görüyoruz. Batti eski
lerin bir tabiri vardır. "Ateşle barut 
bir arada yanar." Kadm ateı, erkek 
barut zihniyeti ve iradesizlijini tap~ 
dıkça, muhitin bu hususta b~az en 
diteli olmakta hakkı var. Yukandaki 
gencin dediği ribi kadmı veya erketı 
arkada, telakki edecek cinsi bir mo
ral, ancak iradesi, karakteri, cinai mo 
rali kuvvetli muhitlerde nüma bulu. 
Bizde daha cinsi terbiye denen terbi
ye rençlere verilmenıittir. Bu terbiye 
yi almadan hayata atılan sençlerin 
birçok müıküllerle karşılaşması zaru. 
ridir. Cinsi moral, cinsi terbiye rör
miyen, hayat hakkındaki telikk.ileri 
kökiinil maziden koparmıyan, ha7a: 

' ' llfW bq ftlllmlerl, Matbuat U-
~ flrltlitlnfin Dllfl'tlttlif "'Fo
lııt. 'l'llrld1e" atlh eleNen alml§-

.... ~ ı.,, _. Hıtın dllnya P· 
'-t o ...._ nelerine söndermiftl. E

fttt 'l'tl.ki stbel ı...ı1nu,tı ld, •aze
~)e ::.:.: ~ld•m olacaflm dil 
-......__ latıı..ı Cörmeden, ba eser
~· e etınektea kendisini ala-

~~ reklha hudur. 

~ 
..... Fe 
~ l"l•lar Kapatll11111 
~ ~) - AfYonkarahiaa • 
lb. ~teıu ile fınncııar arann • 
~ ~t~ dola71 ih -
>,..~ ~. Dd taraf, mahkemeye 

~ bütcın . Atyonbralıbar beledi 
~ fırın1an kapatnuftır. Hal 

'~acım Esldfehirden te 

Yalnız Samsun • Konya - Mer
sin çizgisinin öte yüzü yılda 

azınazı "'asgari,, üç yüz elli bin ton 
kömür istiyor. Yarm ild misline, ö
bürgün dört misline çıkacağı da 
filphe götürmez. Yılın hergünü yüz 
vagon habire tafımalı ki ancak ye
tijsin. Acaba bedelleri nakliye üc
retlerinin bir mildan kal'fllık ,a.. 
terilmek suretfle yedek vagon alı-
namaz mı? Acaba fUrada ve bura
da iskeleler kurulamaz mı? Daha 
sonra yakacak yer ister. Karabük 
demiri ne vakit başlıyacak? Yüz 
binlerce kömür sobuı için fabrika 

P16ilarda Mayo ve Havlu Meselesi 
Çalqma saatleri azaldı. Bilk6-

met daireleri, ltankalar, bOyilk ılr
keder •e bir lmun hOyilk mflea•e 
ler yalnu saat on dörde kadar ça
hpnak uaultlntı kabul ettiler. Tat· 
itik ettiler. 

Öileden sonra tamamlle serbest 
olan bu bllyilk halk kitleleri ne ya 
parlar? Nereye giderler? Bu sıcak 
larda bllyilk ltir kısmının plijlara 
ratltet etmesi pek tabii ve yerinde 
bir harekettir. Bava, stıneı ve aa 
clbl memleketin en btlyilk tabiat 
servetelrinden ltol bol istifade et· 
meslni, kıt için sıhhat ve nep top
lamumı tavalye etmek ve halkı bu 
na •httırmak elbette lhıındır. Fa· 
kat ıa millıiaı cihet var: BiHe halk 
ma70 •e laavlmuna tapmaya da
laa ahfmadıiı .lcla 7a banlan p]ij
larda bırakmakta veya plijlarda 
verilenJeri °'1 .. maktadır. PIAJ· 
larda emanet bırakılan mayo ve 
havlular çok kereler nk.ıpk saatler 
de plljcılar tarafmdan bafkalaruıa 

kini .... için ba hallerin ikisin
de de.._ mum bldılı tehlike 
birdir: K.,.._ 111 ve aabunla • 71• 
k .. mı7an veya b8fb fenni bir te
mbleme ameu,.bıe taltl tutaJmı .. 
J'BD " b..._ do)qı sari bir lıal
tabk pçlrmesl muhtemel .._ 
ma10 ve ham k11llanmak. 

Bhlaenalep Belediyenin bir clln 
enel lnl tehlikenin lnlal alacak 
Wbirler lttilın etmesi lbmıdır. 
Diler memleketlerde oldaia clbl 
bizde de plijlarda çamaşırhane bu
lundurmak ltlzumu anlaşılıncaya 

kadar, havla ve mayolann her 
kullanıhttan sonra kaynar sa ile 
yıkanıp yıkanmadıiını pl,jlarda 
• arada bir olawı • kontrol ettirmek 
ka1tll delil midir?. 

Bu kabil deiJlae, dlier plljlara 
da imek olaun diye bu nhhl ted
birleri Belediyenin kendi plAjı o
lan Floryada tatbik etmek ve mtl· 
temadi kontrol.altında bulundur
mak mflmkln dejil mldir?. il. 

- Cümhuriyet, fazilettir. 
Ve i§te bu fazilet ulrunda Celll 

Bayar Zonguldağa da hücum etti. 

-------------- tın deiiıikliklerine kaqı eskiyi mu. 
HENDEKTE : hafua etmek isteyen muhafazakir 

muhitlerde teeuUs edemez. 

.Fazla Yağmurlar 
Tütün T~rlalarını 
Harap Effi 

Hendek, (TAN) - OeceUJin saat 
yanında başlıyan yağmur saat on 
beş buçuğa kadar devam etmiştir . 
Dört saat pek fiddetli yağan yağ

murlar, kazamız içinde yüz seneden 
beri görülmediği iddia olunan seller 
hUı1 etmi§tir. Sellerin akman do
kuz 1&&t sürmüftür. İnsanca zayiat 
yoktur. Mezruat ve bUhaau tütün 
mahsulü haylice zarar görmiiftür. 
İnhisarların tütün anbariyle ima
mın hanına seller hücum etmiştir. 

Han sahibi imam Mustafa uyurken 
ıular içinde kalıvermiş, canını zor 

Kafes arkasından reldiğlni sByU. 
yen neslller bunu elbette ki anlıya. 
mu. Fakat yeni nesiller bu arkadq
htı tesis ettikleri zaman muhitin mu
kavemeti kendiliğinden yıkılır. İste
dikleri hllttlyete kavuşmak için ba 
hürriyete 1'7lk olduklanm isbat et
meleri, muhitin içtimai terbiye ve se
viyesini, einai ahlak telilJdlerini, yük 
aeltmeleri lhınıdır. Bu hususta eski 
nesillerden hiç birşey bekliyemezler. 

kurtarmı,tır. Seller, fakir hır aile
nin evi içinden ıeçrni§. halk kahve
lenle ve dükkanlarda bir müddet 
kapalı kalmıştır. 

Hemen bütün evlerin dam1an ak
mıı, bir çok evlerin sıvaları dokul
müştür. Böyle bir sel gormıyen 
halk, epeyce korkmuştur. 
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~ Cç GlllınDlik Hikaye 

Çoban • Mustafa 
Maçı Kahyor mu? 
Coban Mehmedjn 
~ 

Olan Bu 
Son Antrenmanlarda 

Müsabakayı Şüpheye Düşürdü 

Parmağının incinmesi, Yapılması Mukarrer 

1 Tenis Aleminde 
Büyük Bir Sürpriz 

Dünya Şampiyonu iki 
Amerikah iki YuCJoslav 

Tenis~iye Yenildi 

Vatandaşla Mülakat 

Bir Semtin Derdi 
N. Y. im7.8sile aldığımız bir 

mektupta şöyJe deniyor: 
"Ren , Şişlide oturuyor um. Bc

şiktaşta da, hiç olmazsa hafta-
1 da hir defa ziyar et e tmiye mec-
. bur bul unduğum akrabaJarım 

oturuyor . Tab ii, yaz kış, sık sık 
Be iktaşa gidiyorum. 

Tramvaydan , otobü .. t en inin
ce, ilk adımlarımı attığım traın 

1 

vay caddc~i temiz .. Fakat sola sa- 1 

1 pıp ta Aile bahçesinin önü nden 
K öyiçine g irince evvela kaldı
rımlarda yaJpalamıya başhyo-

---------------------.. ---------------------.. ------rum. Biraz son ra, un fabrikası- : 

Dün Belgraddan geJen Ajans haber 
]eri son Vimbildin müsabakalarında 
11ütün hasımlarını yenerek diinya te
nis şampiyonu olan ve namağllıp adı 
nı almış olan Amerikalı meşhur tenis
çi {Bac - Budge) un Yugoslav oyun
cularından (Kukulyeviç) e 7-5 ve 15-
13 yenildiğini, arkadaşı yine Ameri
kalı Makonun da yine YugosJavyah 
(Punçeç} e 9-7, 6-3 ve 4-6 mağllıp ol
duğunu bildiriyor. 

İki Balkan sporcusunun dünya 
şampiyonlarını yenmiş olmasından do 
layı memnun olduğumuzu saklamaya 
lüzum yoktur. 

nı geçtikten sonra bir çöl man- 1 1 :E 
zarasile karşılaşıyorum, yoJ a r- 1 = u 

= s tık kaldırım!'IZ ve toı;, toprak TARLAYA ÇEVRi-LEN sahasından başka bir şey değil-
1 
~ 

d~ = -Düşüniinüz: Ta, Ihlamur de- Yazan: -- Kenan HuUisi -
Türk tenisçilerinden çoğu bu iki 

Yugoslav oyuncuyu pekala tanırlar. 

CBudge) u yenmiş olan Kukulyeviç 
930 ve müteakıp senelerde Atinada 
yapılmış olan Balkan tenis turnuva
sına iştirak ederek Suat. Sedat ve Şi
rinden mürekkep olan bizim tenisçi
lerle karşılaşmış bir oyuncudur. O za 
man gerçi Balkanların iyi oyuncula• 

res ine k adar uzaııan bu yolu, kı

şın çamurda. yazın toz, toprak-
Willll111tllllllllllllll l .. 

-1-
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T ürkiye Ağu siklet güreş şampiyonu Çoban Mehmet 

Güneş ve Galatasaray klüplerinin Bu sualin cevabını ancak hekim rından ve hatta Balkan şampiyonu da 
güreşçileri arasında tertip edilen ve verebilir? Diğer taraftan da parmak- olmuş olan Kukulyeviçte beynelmi
bu arada Türkiyenin en kıymetli gü- !arının sakatlığı yüzünden idmanı kes ]el bir oyuncu kumaşı görünmüyordu. 
reşçlerinden Çoban Mehmetle Musta miş olan Çoban, on gün sonra Musta- Buna mukabil (Makol yu yendiği bil
fanın karşılaşacağı müsabakanın tari- fa gibi kuvvetli bir rakibe karşı id- dirilen CPuçeç) son Vimbildin müsa-
hı. 24 Temmuzdur. Bu maç ı'çı'n hazır- ma b. · tt k k . t bakalarında enternasyonal tenisçileri nsız ır vazıye e çı ma ıs eye-
lanmakta olan Çoban Mehmedin ge- cek midir?. yenerek yan finale kadar varmıştı. 

haf k . ·d ı d kl (Punçeç) bundan üç dört sene evvel 
çen ta ı ı man ar aparma arı in Burasını da Çobanın idmanlarını i-
cindiğini ve bu yüzden milli takım e- arkadaşı Şafcrle birlikte şehrimize ge 

dare eden klüp kaptanı söyliyebiliı ! !erek bizimkilerle karşılaşmıştı. Ana 
lemanları ile serbest güreş birincile- F k k 

a at yu arıda sıraladığımız bu dolu Aı'ansının verdi11i haberde bir 
ri arasında milli tak1ma terfi gayesi- "" 

malumattan, bir gazeteci olarak çıkc- gıina tafsilat olmamasına rağmen iki 
le tertip edilen müsabakalara girme-
diği malumdur . racağımız netice nıdur: Amerikalının mağlubiyeti şöyle cere-

Çobanın Mustafa ile karŞ11aşacağı Çoban Mehmet - Mustafa maçının yan etmiş olsa gerektir. 
24 Temmuza kadar parmakları iyi o- muayyen tarihi olan 24 Temmuzda Yugoslavlar en kuvvetli oyuncuları 
lacak mıdır?. yapılmaması ihtimali çok kuvvetlidir. olan Punı::eç'e Amerikalının zayıfı 0-

-------------------- - lan Makoyu vererek bir galebe temin 

Alman • lsvisrtt 
Atletizm Teması 1 

M " ı etmek ve (Budge) a (Kukulyeviç) i 
erkezı Avrupa Kupası kurban vermek istemişler ve iyi bir 

Maçları teasdüf eseri olan CBudge) un çok fe-
P azar günü Almanyanın Frankfurt 

ıehrinde Almanya - İsviçre milli atle
tizm takımJan karşılaşmış ve bu kar-
11laşma Almanla-rın 50 sayıya karşı 
J 08 puvan gibi k ahir bir galebesile ne 
t ice lenmiştir. 

Yağh Güreıler 
Türk Hava Kur umu Eyüp ttçesin

den: 
Kurumumu z m enfaatine 24-7-938 

tarihine rastlıyan pazar günü Eyüp 
Ortaokul bahçesinde yağlı güreşler 

tertip edilmiştir. Başa bir tay, büyük 
ortaya bir tosun, küçük or taya bir 
koç, ve desteye üç adet kuzu mükafat 
konulmuştur. Heyecanlı bir spor gü
nü yaşamak eistyenlerin bu güreşe 
gelmelerini rica ve tavsiye ederiz. 

Rekor Kırma Tecrübeleri 
T. S . K . İstanbul Bölgesi At letizm 

Ajanlığından: 

17 Temmuz pazar günü saat 16,30 
da Kadıköy Stadında yapılacak rekor 
kırma tecrübeler ine aşağıda isimleri 
yazılı atletler davet olunurlar: 

Kategori 4: Uzun atlama 
Cemal F. B. Çaroğlu A . S. 
Kategori 3: 300 M. koşu: 

Muzaffer H. S. F ethi B. J . K . K a
nm K . P. Maryo A. D . Merih F. B. 
Sait G. S . 

Kategori 3: 4 Xl00 m. 
Haydarpaşa Spor. Akın Spor . 
Kategori 1: 300 M. Koşu: 
Gören Güneş, Zare İst.Spor. K em al 

G.S. Mehmed G. S. Faruk G. S. Füru
Ean F. B. 

Kategori 1: 4 X 1500 : 
Kemal (Kocaeli) Galip (Kocaeli) 

Galip {Ankara) Artan (İst) Recep (İst) 
lbrahim (İst.) Hakkı (İst.) Sarkis (İst.) 

Bütün kategoriler 200 Mania: 
Neriman H. S. - Ali G. S. - Marna

kis T. YY. K. 

Gediz • Eskiıehlrle 
Berabere Kaldı 

Bir aydanberi devam eden Merkezi na bir günü (Kukulyeviç) in çok iyi 
Avrupa kupası ına lannın bu h aha bir ünün a;eJm_jş ve boyu uzun bir 
yalnız üç tanesi yapılmıştır. Prağda adam olan KUktilyevıç namağlup te· 
yapılması icap eden Slavya. Ambroz- nis şampiyonunu yenmistir . 

Balkanlı spor arkadaşlarımızı bu 
yana maçı tarafeynin arzusu üzerine 
tehir edilmiştir. Yapılan diğer maç
larda alınan dereceleri yazıyoruz: To 
rinoda: Juventüs 4 - Kladno 2. Ceno
vada: Cenova 3 - Rapid O. Bükreşte: 
Franşvoroş 5 - Ripensiya 4 

KonCJreye Davet 
Barutgücünün ikinci )11 kongresi 

16-7-1938 cumartesi günü saat (14) de 

Bakırköy Halkevi salonunda yapıla

cak ve yeni idare heyeti seçilecektir. 

Güçlülerin metkur gün ve saatte sa-

londa bulunmalan. 

Vefa Klübünün KonCJresi 
İdare heyeti intihabı için tehir e-

d ilen kongremiz 17 Temmuz P azar 

günü sabah saat 10 da Şehzadebaşın 

da Letafet apartımanında tekrar ya

pılacağından sayın Üyelerin teşrif
leri bilhassa rica olunur. 

çok mühim galebelerinden dolayı teb 
rik etmeliyiz. 

- - --·n---
Şehemini Klübü Yeniden 

Faaliyete Geçiyor 
Memleketimizde ilk sj)Or hareket

leri başladığı zaman teşekkül etmiş o
lan "Şehremini İdman Yurdu" bir 
aralık "Süleymaniye İdman Yurdu
na" iltihak etmişti. 

Milli mücadele yıllarında uzuvları 
İstiklal savaşına iştirak etmiş olan bu 
klübümüz faaliyetini muvakkat bir 
zaman için durdurmuş ve uzuvlarının 
bir kısmı da "Şehremini Necmi İstik
lal" klübü adiyle bir klüp tesis ede
rek Topkapı İdman Yurdile birlikt~ 
çalışmalanna devam etmişti. 

Bu kere öğrendiğimize göre eski u 
zuvlarını da bir araya toplamak su
retile "Şehremini İdman Yurdu" ye
niden faaliyet sahasına geçmiştir. 

Şmeling Ringden Çekilmiyecek mi? ,, 

Şmelingin vapur un şezlongunda alınan r esmt 

1 t a geçm ek ne azaplı bir şeydir! 
· Bu caddede oturanların. yrz 
kış çektikleri bu ı !'itıraplarından 

başka, diğer büyük bir dertleri 
de var : Yazın. sıcakların en bu
naltıcı saatlerinde, herkesin a· 
zacık havaya can attığı zaman
larda pencere le rini açamamak 
mecburiyetler i ... 

Bu caddedeki evlerin pencere· ı 

lerini açmıya imkan mı ••ar? 
Hasretle beklenen en küçiik bir 
esinti, sokakta toz anaforla n ~·a· 

pıyor ve sokağm tozlarını pen-
cerelerden odalara dolduruyor . 

1 
Ora da otura n akrabalarıma ,_. 

cıdığım için, b elediyenin him • 
metini dilemenizi temenni eti mekten kendirni aJamıyorum.,. 

İlaç a ımak sıkınh!in 
Urfndan M. G. !mzasiyle yazılıyor: 
"Vilayette iki eczane vardır. Birisine 

gidersin her istediğin ilAç bulunmaz. Öte 
kine gidersin, ilfıç bulunur, ekseriya W\
cı verecek ııdam bulunma7.. Ehllyetname
slz bir çırak, en milhlm rcçetelerl hazır
lar. Birçok kimseler ilAçlarını Ôaziantep
te, veya Urfanın bir kazası olan Birecik
te yaptırıyorlar. Halk bu yüzden sıkıntı 

çekiyor. Birçok füzull masrat ediyor. 
.Al&l-...IArıarın bu f:se bir rrıre tm1ma1Arı
nı dileriz.,. 

Pis ııul ına dikkat etmeli 
Besiktaşta, Mısırlıba}ıçede 25 numaralı 

evde oturan emekli öğretmen Zekiye Re
sin yazıyor: 

"Pazar günü Büyükadada, h Okômet da 
!resinin karşısında bir sucudan 15 kuruş 
mukııbflindP bir !!alon ivi su aldım Misa 
!irlerlmle beraber içtik. Fakat, derhal 
rahatsız olduk. Çünkü bize iyi su dlve 
verilen su karışık, fena bir su idi. Adada 
iyi su bulmak çok müşkill.. Bu güzel 
sayfiye yerinde halkın iyi su l)ulmııkta 

sıkınb çekmesi doğru mudur? Üstelik 
de bir galon su için 15 gurus veriliyor. 
Alakadarların nnzan dikkatini cekmenl-
zl dilerim.,. 

Spor Filmi 
İstanbul Spor Kli.ıbünden : 
'I'rakya Umumi Müfettişliği film a

telyesi tarafından filme alır!an klü
bümüzün son Trakya seyahati ve spor 
temas ve hareketkrile Trakyanm kal 
kınması, İstanbul ve Atina Üniversi
tesi gençlerinin Trakyayı ziyaretleri
ne Trakya ve Ege askeri manevrala 
rma ve Mimar Sinanın Trakyadaki e
serlerine ait filmlH 14 Temmuz Per
şembe giinü akşamı saat 20,30 da Bey 
oğlu Halkevi temsil salonunda göst~
rilecektir. Klüp mensuplarının teşrif
lerini rica ederim. 

Bisikletle Fransa Turu 

Büyük bir kafile ile Eskişehırc gi
derek Eskişehir futbolriıleri ile kar
şılaşan Gediz sporculnrı büyük bir 
varlık göstererek 1 - 1 berabere kal
mışlardir. 

Her sene daha fazla alcika gören ve 
Fransanın bir nevi spor bayramı te
lakki edilen bisikletle Fransa turu
nun 5 Temmuzda başladığı malum
dur. Her sene takip edilen istikame
tin ters tarafından başlanan bu sene
ki turun ilk etaplarında bu müsabaka 
!arın favorileri olan İtalyan ve Belçi
ka bisikletçiler kendilerini f azla sık
madıklarından birinci vaziyette değii 
lerdir. Ancak bu bisikletçiler dağlık 
arazilerde hakiki kudretle rini göstere 
cekJerinden turun o zaman kimin ta
rafından kazanılacağı belli olacaktır 

Şimdiki halde Lüksemburglu Jan baş 
ta gelmektedir. Umumi tasnifte ilk 

Joe Luızle yaptığı maçta sakatla-, mi tedavi ettireceğim.'' derr.istir. beş kişi şu sırayı takip etmektedirler : 
nan Alman şampiyonu Şmelingi Av " Boksu bırakacak mısınız?" suali- ı - Jan Mojaros (Lük.) 28 saat 29 
rupaya taşıyan Almanların Trans At ne de: "Bu hususta henüz kati bir ka- dakika 14 saniye. 

Anadolu Klübünün 
KonCJresi 

Anadolu klübunden: 
Klübümüzün senelik kongresi 16-7-

1938 cumartesi günü saat 17 de Şem
sipaşada klüp merkezinde yapılacak
tır. Sayın azamıı.m tep-ifleri r ica o
lunur . 

lantiği Şerburg limanına gelcliği za- rarım yoktur. Faknt karırn mnhakkak 2 - Vekkerling {Alm) 28 saat 29 
man vapur gazetecilerin hücumuna surette terketmekliğim için ısrar edi- dakika 46 san iye. 
maruz kalmıştır. yor. Şimdiden daha birçok teklifler 3 - Ledük (F.) 28 saat 30 dakika 6 

Kendisini uzandığı şezlcngta yaka- karşısında kaldım. Snorcu:'.ık hisle- saniye. 
lıyan gazetecilere Şmeling: rim karımın ısrarlıırın:ı gabbe ~aldığı 4 - Gosma {F.) '!8 saat 30 dakik a 

"- İstirahate cok ihtiyacım var. takdırde bana tek1iftt! bulunan Tom- 14 saniye. 
Memleketime giderek bir miidciet din mi Far veya Bradokla karıjılaşmaklı· 5 - Many (F.) 28 saat 30 dakika 14 
leneceğim ve sakatlanan b!!lkemiği- ğım ihtimali vardır." dumı;tir saniye. 

Ahlamışlar köyü, k asabadan De 
lideğirmen yoluna sapınca, yaya 
gidersen iz, bütün bir gün, eşek sır
tında şöyle böyle üç saat tutar. De
ğirmeni kıvrılıp Delisuyu yan ta
rafınıza alır almaz kendinizi bir
denbire kel tepeler, dımdızlak tar
lalar arasında bulursunuz. Ne bir 
yonca, ne katır tırnaklarına tesa
düften vazgeçiniz, öğle vakitJeri
ne tesadüf ederseniz vay halinize!. 
Yollarda insan değ!l, it bile gözük-
mez, kervan geçmez, bulut gölgesi 
düşmez, kuş uçmaz .. 

Ahlamışlar köyü böyle bir yo
lun nibayetindeydi. 

Köye vardıktan sonra iş değiş

miş olsa yine neyseJiyim ne! .. Za

ten, Ahlamışa yola düşiip te köye 
uğrıyacak olanlar, dağlık taşlık u

zayıp giden yola, "hele bir nihaye

te varalım!.,. diye katlanırlar; ve 

Delideğirmeni işleten ihtiyar, Ah

lamışlar hakkında hiçbir şey söy

lememişse, kafalarında güllük gü
listanlık bir memleket hayal edip 
dururlardı. Yalnız köyü sorf!u suaJ 
edince, ihtiyarın kıs kıs içinden gül 
11ur,ı.o .. u t.JH uc: uu.n:l'-'• ••• 

Ahlamışlar allahın bir azabıydı 

doğrusu .. Yol bir türlü, köyün içe
risi başka bir türlü haraptı. Bel iş
lemez, sapan sürmez topraklar üs
tünde bir asırdır çalışan Ahlamış
lılar köylerini imkanı yok &dam e
dememişler; hele burunlarının di
binde şarıl şarıl dağlardan akarak 
k aybolan Delisuyu tarlalarına ge
tirememişler gitmişti işte ... 

Köye ilk girenlerin, bütün kaba

hati Ahlamışlılarda bulacaklarına 

şüphe yoktu. Köy meydanı yaz 

başlangıcında gübrelerden geçil

mez; sineklerden atlanmazdı . Ah

lamışlılara bunu söylediğiniz va
kit; "hele bir yaz başlasın!,, der
lerdi; "ne giibre kalacak, ne haşe-

reler ... Ahlamışlılar el birliği ile 

burasını öyle bir temize yazacak
lar ki!. .. ,, 

İşin hakikati, Ahlamışlıların, yaz 
başlangıcı için belki de hakları var 
dı. Köyün gübreliği yoktu; herkes 
ister istemez ahırından boşalacak 
pisliği köy meydanlığına döküyor; 
tem izlik için de yazın gelmesini 
bek liyordu. Amma yaz gelir gel
mez Ahlamışlıların bal?ka işleri çı
kıyor;; ya dua için tepelere tırma
nıyorlar; ;yahut yiyeceklerini baş
ka yerlerde aramıya çıkıyorlar; 

gübrelik te bir sinek yatağı halin
de kalıp gidiyordu. Eğer, tekrar 
birisi ç}karak Ahlamışlılara bunu 
hatırlatırsa: 

'"- Ne yapalım; diye cevap ve
rirlerdi; Ahlamış böyle yaratılmış .. 
Temizlik için ne bir suyu var; ne 
de b ir deresi Ahlamışın'. .• 

Şu da muhakkak ki, köye ne t!

dip edip su getirmeyi AhlamışlıJa r 

akıllarından çıkarmıyorlardı. Öyle 
zannediyorlardı ki su gelir gelmez 
dımdızlak tarJalar nasıl birdenbire 
uyanıp bütün Ahlamış yemyeşil 

bir cennete dönecekse. Ahhımtş 
köylülerinin tabiati de birdenbire 
değişiverecek .. Ne köyün meydan
lığına artık kova kova gübre döke
cekler; ne sinek uçuracaklar; ne 
de ellerinden h iç:bir şey gelmediği 

için "Sat anasını!,, diyerek köy 
meydanlığındaki tek kavak ağacı 

altına yan gelip oturacaklar ... Hii
lasa, Ahlamış yepyeni b ir köy;; Ah-

f 
lamışlılar yepyeni bir inSsD 
gid iverecekler ... 

İlle ve Lakin, AhJarnışlı1'1 
Allahın dağında başı boş ~arı., 
yu köylerine bir getirmenif1 ç 
sini bulsalar! .. 

Bir aralık Ahlamışın başt111~ 
gelen muhtar valiyE: söz açJ1\• 
lından geçirmedi değildi. ~· 
müdürü ile kaymakamı bir çı 
atlıyarak valiye yerden teıııt 
larla diller döktü; bin bir de 
su getirdi amma vali yine dt 
dinlemişin biriydi. Muhtara, 
cek güz Ahlamışa uğraı:nsf 
detmiş, fakat arkasından me:, 
şöyle bir çıkmaza sokmayı 

mal etmemişti. 
"- Köy yollarını AhlaJ1\ıf 

··rsW emece ile hele bir yapago 
su kolay! .. ,, 

Valinin sözü Ahlamışlılat'1 

o kadar da şaşırtmamıştı ~,. 
Muhtarın yola cıktıih gün ~ 
girmene kadar k endisini u~y 
köy ihtiyarlan, bunu çok dalll 
velden aralarında konuşt'1ıı; 
muhtarın kulağını bükmüşler6' 
ma, yüzde, bir J;>ilc ihtiDlııl 
maldi işte ... Onun için valide~ ı 

ı•' 

~:~~,_dÜ;~ü;~·~·U a~i;makt
1

~ ft 
memişlerdi. Şu köy büdcesif11,t 
tanzim edip, dişlerinden tıt~ t 
rından ·artınp, şu suyu kcn~1 , 
gv izlerile getirebilivorlar rnı. 

"' 1<• sa Delisuyun tarlalarına bsŞ 
lü akıtılacağı yok vesselam: .. 

* 
hJamışa yarım saat öte0:0 

rulacak bir bakır ıtliıı" 
fabrikası ilk zamanlar hiç k ~ 
köyde pek alakadar etmedi· ~ 
mışa çekidüzen vermiye ç• 
köy muhtarı bile hakır J1\ 

fabrikasını. Ahlamışlıların 1'~ 
lerine yontup istifade edeC·d 
çıkar bir iş görmüyor; ••Gl 
oğlu vali, diyordu~ yine yııl<; 
kazın ayağını .. ., onun için b8ş.ı\ 
lamış muhtarı olduğu halde· !"' 
mışm ilerisinde, tepelerin eJ'\ , 

ne yakın, biiyiidükçe iri bir Jt~5 
lini alan bakır madeni fabtilt 11 
aldırış etmediler .. Yalnız J1'1~ııl' 
fabrikada çalışmak için e"•la ~ 
göndedmeyi de ihmal etrt1~ 'tı'~ 
"Ne olur, ne olmaz, diyordıl· f' 
de vali Ahlamışlıların başıJ'\• f 
bir çorap örıniye kalkarsa! ·"~,; f 
yüzden evlatlığını fabrikaY8 ıcof 
şımak için yazdırmış; fakat iŞ• 
lerin hiç birini ne teşvik etJil .ı\ıı"I 
de buna taraftar çıkmı;tl· ~ 
mışlıların da muhtarlaruııı ptt~ 
ğız açacak halleri yoktu y~··bıf 
yolunda gitmiyordu zatell• (! 

•• 11te 
muhtarı darıltmıya görstl 

cstı' 
B ir gün . aşağı yukarı i 1 

işi duyulduktan Ud 8 ııı! 
. rke 

ra, muhtarın sabah vaktı e ıJ 
us' 

yola çıkıp akşam gün bB '1'' 
sonra köve dönen evıatıığı• 

1
., J 

• 0' 

üstü, dili bir karış dışard8• I< ôr'f' 
vesinin önünde birdenbire g 
verdi: f'I 

Zeııırıe 
- Ne var ülen it?. 

gibi ne koşuyon öyle?.. (IJ 
. blf 

Muhtar, evlatlığını hıÇ rO 
bu kadar heyecan içinde go 
nü hatırlamıyordu : 1ıı 

-- Diyiversene iilen: diY'e 
şimdi ayağımın altına ... ı ıl 

( Devaf'fl 
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Bekar Arkadaşın Tavsiyeleri 

Bekir Arkadaşıma Son 
Oğüt ve Nasihatlerim Yer yüzünde 

domatesi ilk ye

tiştirildiği za • ... ~:~=.~·· :.~t=~ f .. y····A···z····A·· ·N·····~·ı 
at hesabını sorma. • 

ı.e birtevi f 1'oltauı ye 

~ lutu, sı- Mahmut ! 
ltyı, P&rasız- l • btı diline dola; y ESARI . 

'ede ilerisi için 11ırıutıa d •• .... • • ••••• ... • • •• .. J n ıracak 
lôıler sö ı p Ye. 
~ran olmadığı, eve de para bı
da adığın günler, bir arkadaşın 
ftıe fıorlayıp çağırsa, katiyen içki iç 
kil' eve sarhoş olarak gitme. Çün-

Paraaıılığa inandırama23ın. 
~ tlığın, gündeliğin, gelirin her 
ı.e 

1 
• tam, doğru olarak söyleme. 

,..,, ... 
0
_ ur ne olmaz, açık kapı bırak. 

~ .... uıı b" · ~ ınnde, şeytana uyar da, a-
kötü P~ra harcaman icap ederse, 
Ş vaııyette kalmazsın. 

6te ay~t, kann ağır hasta olur da, 
_ 1!_erı •hnak vazifesi sana düşer
.... , llieftd" 
lbaıı ıne bir çorap aldığın za-
lbal ' karına iki çorap almayı ih-

etme. 

-.&~. yeni bir esvap, tuva!et. 
aldı~' fapka yaptırdığı veyahut 
ile k zaman, onu katiyen annesi
~ ıı karr#.,.şine gönderme. Arka-
bfUc~dan bir ikisinin kulağını 

11 - A.man efendim, bu tuvalet, si 
tı Çok genç gösteriyor, sizi pek aç
,~~ Yaraştı! 

eaınler. Aksi takdirde: 
16s"":. kızım, bu ~vap, senı, yaşlı 

-eriyor! 
llhut: 

lllt~~bla, bu tuvalet, seni hiç aç-

ll UJt~ 
"-ııç Umleti çıkanlarak senin •· 
~ dolasu para verdiğin esvap, 

bj~ t. • ya kayın validenin, yahut 
b\P tının esvap çengellerine takı-

er11 

G •ıetelerde. mecmualardaki 
~lı:ıa sinema havadiserini, hatU 

! mlannı dikkatle takip et. 
\>de uyuklı

)°abilirsin, fakat 

lbıerrıayı gitti
tlniz za ti rnan, ka-
Yeıı UYukl s· ama 

!arı ınema yıldız 
le kndan saygı ı
kild on~f· Onlarla, hatta imalı ,.,_ 
s~ hıle katiyen alay etme. 

llbı ınema yıldızlarile partönerlaıi
he 

1 
"e filnııerin isimlerini, iyice ez

h.~ e. Hayattaki her bilgisizliğin 
_ flanabilir, fakat bunu affede- ı 
-eııer. 

l'ln~~~r sinema yıldızlanndan bi 
Olt ohun haberini gazetelerde 
bıa Udutun, veyahut duyduğun za
HL ~ t~üründen, prk! diye sır
•qtü d"" . Je _ uşup baytlama:r.san bile. faz 

bluteesaı görün. Sakm alaya 

~ kalkııma. Karın, senin ince 
it YIUlulutundan fiipheye düşerse 
iç fenadır. Günlerce, yemeden 
1(1~ kesil demem amma, me
\?e Ve mahzun durmayı unutma. 
_ merhumun zikri cemili geçtik· 
...,., sen de d ml .. ~ , ev eki umu teessu· 

Yabancı kalma. 

'fli:a~- suretle sanat muhibbi görü
'iııd un, evdeki kredin de artar. E
laca: içki içme. Rakı içtiğin duyu 
ko olursa, keyif ehli akrabalar, 
ar. mı IUlar, sinek gibi sofraya üşü
W'll' er ş· 
,., di · 1fede kalacak rakılar da, 
lan fi ağrıyan hizmetçiye, sancı-

ftııı konu komıuya Ulç olur. 

E ~inde icki içilmesini istemi 
~il b Yen, bunda taassup göste
liy lr kadın, pyet bir davette, 
b afette, hele 

lb.~ssa yalnız 
;;:ına littiii 

1•ıde içki 1-:;rae. oııun fazi. 
inden, ahla-

~ naınu
~ lftpheye dütmekte katiyen 

Gt etın.. Çünkü bdın, fazlle 

tini, evinden çok dışarıda göster· 
melidir. 

Stadyomlara kendini alıştır. O
yundan anlayıp anlamamana da lü 
zum yoktur. Esasen oynıyanlann 
bilerek oynamadıkları, içeride dı
pnda, en külüstür, çerden çöpten 
ecnebi takımlara bir teviye yenil
melerile anlaşılıp görülegelmekte 
olduğundan, senin, oyuna dikkat 
etmen de faydasızdır. Koşuşan. iti
fİP kakışan delikanlıları seyreder· 
ıln. 

Ve hemen her maçın sonunda, 
kol çıkması, ayak kırılması ve ha
kem dövülmesi gibi zabıta vakalan 
da olduğundan, Amerikan zabıta 

filmlerini seyrediyormuşsun gibi 
heyecanlanırsın. 

Spor klüplerinin çaylannı, müsa 
merelerini kaçırma. Spor klüpleri
nin kahramanlannı, yalnız adlari
le değil, sanlarile de öğren ve aklın 
dan çıkarma. 

Spor klüpleri azalarile kahra
manlarını, şahsen de tanıyacak o
lursan daha iyi edersin. Bu suretle, 
ailendeki gençlerin gözünde büyü
meye, ehemmiyet almaya başlar
sın. 

Spor klüplerinin müessislerinl, 
azalarını ve kahramanlarını , maç 
günleri, maç seyahatlerj. m11c an
trenmanlan, kamplar hariç, he-
men her gün banıtalarita çalışırlar
ken görebilirsin. 

Spor klüplerinin renklerini ve 
firmalannı iyice belle, ezberle. A
zıcık kültür çeşnisi olan gazeteleri, 
mecmuaları evine sokma. Çünkü yi 
ğitlik sende kalır. 

E vine radyo al; fakat başının 
dinç olmasını istersen. bir 

biçimine getir, makineyi boz. Rad-

yoyu almıyacak 

olursan, vır vır

dan başın kaza
na döner. Bozup 

susturmayacak o 
lursan, karın Vi-

yana konserleri
le, kaynanan alaturka konserlerle, 

Geniş kenarlı ve bol tüllü ppka
larla giyilen büyük çiçekli fantezi bir 

Ç&)' kıydeU. 

kayin biraderlerin spor ne§fiyatı i- ı 
le, kayin pederin ajans haberlerile, r 
sana, dünyayi zindan ederler. 

Buz d'>labını evine sokma. Filha· 

aıan, rengi kır

mızı olduğu için 

insanlar "aşk el 

ması,, ismini ver 
kika, buz dolabı, medeni insanlar 

için bir ihtiyaçsa da, senin başına 

dert olabilir. Akraba , konu komşu 

çocukları, dolaptan aşırdıkları buz 

parçalarını horoz şekeri gibi yalar 
ve hastalanırlar. Üstelik beddua da 

işitirsin. 

Evine telefon alma. Telefon, me

deni insanlar için bir ihtiyaçtır. Fa 
kat telefonda konuşmuş olmak için 

konuşmalar, büdceni temelinden 

sarsar. Kilit te vursan nafiledir, 

çünkü, bunun hileleri de keşfolun-

muştur. 

K arın, el!.ı:ır senin sıhhati•le 
fazla alakadar oluyorsa, gö

zünü ve kulaklannı dört aç!Bu, o-
nun, evde dinlen 

mek istediğini if 

şa eder bir may-

muncuktur. Sen, 
şefkate karşı is-

yan edem1yece-

ğin için, o, rahat 

rahat dinlenir. Bu dinleniş, neden, 

niçin, neyedir? Artık bunu, senin 

ferasetin halledecektir. Maamafih, 
sen de bunu hüsnü niyetle kabul 

edecek olursan, ferih, fuhur, asude 

ve mesudane d!nlenirsiniz. 

Çocuğun olursa. ecnebi dadı tut

ma. Çocuğa, kendi ana dilinden ön 

ce, yabancı diller öğretmeye kalk
ma. Bu, tıpkı, limonluklarda yeti~ 

t irllen yabancı Udim nebatlarına 

benzer. Her ne kadar, eskiler: "Ma

nendi şecer nabit olur sabit olan

lar" ! demişlerse de, bugünün in

sanlan, katiyen nebati hayat sür

medikleri için, çocuğun evden çı

kıp hayata karışınca, limonluktan 

çıkarılmış yabancı iklim nebatına 

döner. Üç cins köpekten yeni bir 

cins köpek. dört toh umdan yeni 

cins çiçek yetiştirildiği bir asırda, 

yeni bir insan nesli yetiştirmek her 

ne kadar asri gidişata uygun gelir 

ve görünürse de, bu cins melezle

rin çeşidi yetiştirilmiş ve cümlesi 
de maşallah yetişmiş olduklarm· 

dan, artık, yeni cinse ne lüzum, ne 

de rağbet kalm~ır. 
Başka ne diyeyim? Haydi Allah, 

yardımcın olsun. 

ZONGULDAKTA: 

Bir Maden Ocağı Çöktü 
Zonguldak, (TAN) - Ereğli kö

mürleri işletme idart-sinin çay dama 
rı ocağında bir çöküntü olmuf, se
kiz amele toprak yığınlan altında 
kalmışlardır. 14 saat süren mesai
den sonra hepsi sağ olarak kurtarıl
mışlardır. 

Kızı Öldürcli 
Zonguldak, (TAN) - Devrek ka

zasının Bakacak Kadıköyü civann • 
da, tüyleri ürperten bir facia olmu1-
tur. O köyden Kahya oğlu Ali kızı 
Hasime, odun toplamak üzere koru
luğa gitmif, orada ayni köylü Meh
met ismindeki çobanın tecavüzüne 
uğramıştır. Kız namusunu müdafaa 
ettiği için Mehmet tarafından bı

çak la müteaddit yerlerinden vuru
larak öldürülmüştür. Katil tutul
muştur. 

GIRESUNDA: 

Faydah Yağmurlar 
Giresun, (TAN) - Uzun zaman· 

danberi devam eden kuraklık sebze 
im kurutmıya ba§lamışken. ge • 
çen gece fasıla ile yajmur yağmış. 
topraktaki mahsul canlanmıftır. Bu 
naltıcı sıcaklar da biraz gevpmif
tir. 

mi§ler. Bugün birçok milletler tara
fından kullanılan "domates,, ismi -
nin menşei de Meksika lisanında 

"Tumad,, kelimesinden geliyormuş. 
Domates, Afrika ve Malay adala • 

nnda çok eskiden tanınıyormuş. H> 
ıncı asnn sonlanna doğru Avrupa 
ya getirilmiş. oradan da her taraf<t 
yayılmıştır. 

• 
21 Sene Ha~e /llnlt ltt'im Olmuf 

Şimali Ame -

rikanın Pakvil 

şehrinde zenci 

Villam Kaning -• 
tam, köpeğini öl 

düren bir adamı 

öldürdüğü için 

27 sene hapise mahkum olmuştur. 
Krek Yepo isminde bir milyoner 

kadın, öldürülen köpeği çok seviyor
ınuı. Bu hadiseden çok müteessir ol
muş. Ve köpeğin müdafii saydığı ka 
til zenciye 40,000 frank verilmesini 
vasiyet etmiştir. 

* Bir BarJaktan Fazla içki Ycuak 

Amerikada iç 

ki yasağı kaldı

nldığı günden • 

beri, Avrupanın 

bazı yerlerinde 

içkinin kulla -

- ---- --- nılması tahdit e
dilmiştır. Mesela Jsviçrede meyhane-

lerde müşterilere bir bardaktan faz
la içki içemez. Eğer bir müşteri baş
ka meyhanelerde içip te gelirse. gar 
son, o müşterinin burnuna doğru üf 
lemiye mecburdur. Eğer, ağzı tçkt 
kokarsa bu adama başka meyhanede 
içki içtiği için tekrar içki verilmez. 

* Sakalım Tırtıf E,/:nre Bo,anmı• 

Tanınmış Ma

car tüccarların -

dan İrvin Karo • 
li, 20 seneden be 
ri koyuverdiği 

sakalını geçen -

lerde traf ettir
miştir. Karısı, onunla 16 sene önce 
sakallı olarak evlenmi§ ve o zaman 
danberi kocasile çok mesut yaşamış 
tır. Fakat, adamcağız sakallarını kes 
tirince kadın, sakalsız kocanın bir 
çocuğa benzediğini ileri sürerek İr
vin Karolinden ayrılmıştır. 

* /ngillereJe mütelrailler 
azalıyormuı 

İngilterede 937 
senesinde müte
kaitlerin adedi 
hayli azalmış -
tır. Son istatis -
tiklere göre ev
velki yıl 26 bin 

mütekait ölmüş ve yeniden 1200 ki
şiye tekaütlük maa§I bağlanmıştır. 
Bu suretle iki sene içinde İngiliz ma 
liyesi 14 milyon İngiliz lirası tasar -
ruf etmiştir. 

* Kwnarcalar kralı hatıralarını 
yozı)or 

Monte Karlo 
kumarhanesini a 
çan Rene Leon, 
senede 1200 mil 
yon frank kaza
nan kumarhane 
sinde bugüne ka 
dar geçen faciaları ve bunlara kur
ban gidenlerin isimlemi neşretmiye 
baflıyacaktır. Bunu öğrenen birçok 
tabiler. kendisine müracaat ederek 
eserini basmak için çok yüksek tek • 
liflerde bulunmuşlardır. Rene Leon 
eseri hazırlamadan hiçbir angajmana 
girişemiyeceğini kendilerine bildir

miftir. 

-

Bulgar Matbuahnda 

Türkiye Lehinde 

Hararetli Neşriyat 

S ofya, (Hususi Muhabirimiz
den) - Başvekilimizle Ha

riciye Vekilimızin Belgrat seya
hatleri donuşlerinde Sofyada bir 
kaç saat kalmaları Tılrk - Bulgar 
mı.inasebatı uzerinde memnunıyct 
uyandırıcı netıceler vermıştir. Hü
kümetin, Turk ekalliyeti için aldı
ğı bazı kararları bu arada zikro
lunabilir. Turk hadlerinin Bulga
rıstanda mecburi olarak kabulun
den sonra Bulgaristanda müftüle
rin elinde bulunan şer'iye mahke
melerinin salahiyetleri tahdit olun
muştur. Adliye Nazırının beyana
tına gore, Bulgar hukuk mahke
meleri usuliı kanununda müftü 
mahkemelerine ait 1 inci maddeye 
bağlı fıkra ile 344 üncü madde çı
karılmış ve bu suretle Bulgariıt

tanda şer'iye mahkemelerinin nü· 
fuzu düşürülmüştür. 

Bôylelikle şer'iye mahkemeleri, 
bundan sonra Bulgaristan Turk
lerinin yalnız evlenme işini ve iz
divaç ihtilaf davalarını gö~ecekler
dir. Binaenaleyh Bulgaristanda 
nüfusun onda birini teşkil eden 
Bulgaristan Türkleri~ artık miras 
ve saire gibi içtimai ihtilillarının 
halli için Bulgar mahkemelerine 
g:deceklerdir. 

Bu sahada müftü mahkemeleri
nin kuvvetten düşürülmesi için 
hazırlanan kanun layıhası meclise 
verilmiştir. Bu münasebetle Adli
ye Nazırı Bay Kojuharov, beyanat
ta bulunarak şcr'iye mahkemeleri
nin çok esk i miş olduklarını, bina
enaleyh bugünkü hukuk şartları
na uymadıklarını ve zaten Türki· 
yede de şer'iye mahkemelerinin 
çoktan kaldırılmış olduğunu söy
lemiş ve yeni kanunla Bulgaris
tanda Mtislümanlarla Hıristiyan

ların bukukan müsavi hale geti
rildiklerini anlatmıştır. Bulgaris
tanda müftü mahkemeleri, yalnız 
ruhani birer müessese olarak bı· 
rakılmışJardır. 

T ürlt • Bulgar Joaılult 
tezahürleri 

H amidiye kruvazörümüzün 
Vama seyahati ve Blliha· 

ra Bayan Sabiha Gökçenin Sofya· 
da samimi surette karşılanması, 

inkişaf etmekte olan Türk - Bul
gar münasebatının güzel birer te
zahürü olmuştur. 

Şimdiki Koseivanof hükumeti
nin organı olan Dnes gazetesi, ye
ni Turkıyenin merkezi olan Anka· 
ranın terakkisi hakkında yazdığı 

uzun bir yazıda dıyor ki: 
"Yeni Türkiyenin sembolü olan 

Ankarada yenı bir hayat hüküm 
surüyor. Anadolu stepinin orta
sında bu yeni Atlantidı gormiyen, 
15 senedenberi cenubu şarki kom
şumuzda neler olduğunu anlıya

maz. Yeni Türkiyenin önderleri
nin çalışma, irade, sebat kuvveti
ni bu şehir temsil ediyor .. ,, 

Bundan sonra gazete, Ankaranın 
1923 modeline kadar eski vaziye
tini tarif ettikten sonra ıimdiki 

1938 modeline geçiyor: 
"Genç Türkiye Cumhuriyeti kuv 

vetlenip yükseldikçe onun yeni 
merkezi de modernleş yor. Bu 15 
sene içerisinde Ankaranın imarı 

için 400 milyon lira harcanmı§tır. 

Bizim para ile hemen 25 milyar 
leva. Fakat bu yekün da Ankara 
için kafi gelmemiştir. 

15 senedenberi merkez olalı An
kara, tanınmaz hale gelmiştir. 
Daha şehre girmezden evvel ye
nilik göze çarpıyor. Atatürk çift
liğinin yanında kurulan muazzam 
bira fabrikası gözün yorgunluğu
nu derhal gideriyor. işte havadar 
yeni gar. Yolcu, tamamile yeni bir 
şehre geldiği kanaatıne vanyor. 
Garın arkasından güzel ve şirin ev 
ve kôfklerile ve güzel döşeli, a
ğaçlı caddelerile "Yenişehir" ,.U. ,.. 

ı 

B ulgar :&aşvekili Köseivanof 

Reisicümhurun köşklerinin bu
lundugu "Çankaya" tepesıne çık· 
tığınızda, 120 bin nüfusu olan şım
diki Ankaraya bir gôz atın. Yeni· 
lik gözünüzden kaçmıyacaktır: 

·~ 

1 şte solda göze çarpan Ba· 
kanlıklar; onların arkasın

da memurin mahallesı. Daha ate
de genç orman yeşillığinde "Nu
mune Çiftliği". Sağa baktıgınızda 
muazzam banka binalarını, numu
ne hükumet dairelerini, enstitüle
rini, Gazi öğretmen enstitusunu, 
t.caret mektebıni ve saıreyi gore
ce.ksiniz. Şehrin diger tarafında 

Yüksek Ziraat Mektebi \8n kadar 
modern binasile dc,·let merkcz.ı 

nin iftihar edecegi bir ab.dedır. 
En büyük ilnar niımunelertnden 

biri olan "Çubuk" barajı, Ankara
nın 12 kilometre ıimali şarkisınd• 
d r. Bunun için de milyonlarca 
leva harcanmıştır. Etrafındaki 
çiftçi halkın ihtiyaçlarından baş· 
ka 200 bin nüfuslu bir şehrın ıh
tiyaçlannı da temin edecek bır 
haldedir. 

Kısa bir zamanda bfitun maddi 
miışkillAta ve engellere ragmen bu 
kadar buyük işleri yaratan m.lletm 
önderleri şayanı takdirdirler. Mat
buat müdüru B. Naci Kıcıman'ın, 

"Biz, henuz butun bu yapılanlar
dan tatmin ~ilmıı degilız, onu· 
müzde daha yapılacak çok şey· 

ler vardır.,, demesinden heyecan 
duydum. 

"1938 modeli Ankara, goriJlme
je ve takdire layıktır . ., 

"T ürkiyenin muuallalnyetlm,. 
· ı urkiyenın muvaffakıyetle

ri,. başlıgında Mır gaze
tesi de IUJlU yazıyor: 

"Sabık müttefikimiz Türkiye
nin, Büyük Harp sonunda vazıye
tini ve harpten çıktığı zamanki 
halile ondan sonra tedr.cen kenda
ne gelerek elde ettigi mevkiı mu
kayese edersek, Turk devlet a
damlarının diploması sahasında 
ne kadar büyük muvaffakıyetier 
kazandıklarını itiraf etmemız ıcap 
eder. Devlet adamlarının bılh .. 
sa harici siyasette yaptıkları şıe
rine kıymet, memleketleri için el
de ettikleri muvaffakıyetlerı uzen 
ne verilir. 

Turkiye, Anadoluda Yunan akı
nııu defettı. Turkıye, Rus dostlu
guyla şark hududunu garantı al
tına alarak Kars havalısınin ida· 
resini de elı altına almaga muvaf· 
fak oldu. Bundan sonra dıkkatınl 
Balkan Yarımadasına çevirdi ve 
Bulgaristan, Romanya. Yugoslav
ya ve Yunanistanla paktlar akteı
tı. Bulgarıstanda Turk harflennln 
Türk halkı arasında mecburi ola
rak okutulmasını kazandı. En son
ra da Iskenderun meselesını kend 
Jehınde olarak halletmege muvaf 
fak oldu. 

Son zamanlarda telgraf aJanla 
n, Tiırkiyede yeni bır harp ve ık 
tısadl sa.nayiin;n mevdana get n 

(Arkası: sayı, 1. .Otun s 
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KOZANDA: TOKAT. BiLGiN KEMAL OKULUNDA: 

Dört Kaza için 
Bir Ortamektep 1 
İstiyorlar i 
Kozan, (TAN) - Kasabamızın 1 

içinde her sene ilkmektebi bitiren 
asgari 150 çocuğun tahsile devam 
edemedikleri teessürle görülmekte
dir. Bunlardan ancak 8 - 10 kadarı 

1 
Adanaya ve diğer yerlere gidip orta 
tahsil görebiliyorlar. Üst tarafı ya 
kahvehanelerde vakit geçirerek oku 
duklannı da unutmakta, yahut ek
seriyetle fakir olan babalarına çift
çilikte yardım etmektedirler. Civa
rımızdaki Feke, Saimbeyli, Kadirli 
kazalarında da vaziyet aynidir. Bu
rada büyük bir orta mektep açıl

ması, her dört kazanın çocukları 

için beklenilen bir nimet teşkil ede
cek, onl:ın ilkmektepte okudukları
nı da unutup cahı1 kalmaktan kur
taracaktır. 

Bir de Kozanda ziraat pek iptidat 
bir şekilde devam etmektedir. Hal
buki bereketli o-ı.an topraklarımız
dan bugünkünden çok fazla istifade 
etmek mümkündür. Mahalli ihtiyaç 
göz önüne getirilerek, hiç olmazs3 
mevcut ilkmekteplerde ziraat bilgi
sine ehemmiyet vermek ve bu suret 
le de ilkmektebi bitirince babaları
na çiftlikte yardım eden çocukla -
nn bu yardımını daha faydalı bir 
hale getirmek mümkün olup olmı

yacağı düşünülecek bir meseledir. 
Kozan ve havalisinde umumi kül-, 

türe ve zirai kültüre şiddetle ihtiyaç 
bulunduğu muhakkaktır. 

"Saimbeyli .. nin Eksikleri 
Kozan (TAN) - 18 sene evvel bol 

nüfuslu ve zengin bir kasaba iken 
Milli Mücadele esnasında düşman -
lar tarafından yakılıp yıkılan (Ha
çin) Saimbeyli ilçesi çalışkan halkı
nın gayretile pek kısa bir zamanda 
mamur bir hal almıştır. Şimdi baş
lıca iki derdi vardır ki, mühimdir. 
Dlı i, en lo..üs-ük blr tlaç 1~-iu blle başka 

kasabalara müracaat edilmesi mec
buriyeti, diğeri de gençlerin ilk tah 
sil ile kalmalarıdır. Saimbeylide bir 
eczane ve ortaokul açılması lazım -
dır. 

lZMIRDE: 

Fazla Sıcaktan 
Bir Genç Etrafa 
Saldırdı 

İzmir, (TAN) - Sıcaklar gittikçe 
artmaktadır. Hararetin 36 derece
ye kadar çıktığı görülmüştür. Sı

cakların şiddetinden bir genç buh
ran geçirmiş, yanındaki adama sal
dırmıştır. Tafsilat şudur: 

Sinir hastalığına mUpteli Enver 
adında bir genç, Kemeraltındaki 

kahvehanelerden birinde otururken 
sıcaklardan birdenbire fenalaşmış, 

yanında oturan İstanbul komisyon
cularından Mehmedin gırtlağına sa
nlmıştır. Etrnftan: 

- Ne yapıyorsun? diye mfidaha
le edilince, hemen sandalyesine o
turmuş, gırtlağına sarıldığı Mehme
de: 

- Benden bir limonata iç! demiş 
tir. Hadise polise haber verilmişse 
de memur gelinciye kadar Enver 
kaçmıştır. 

Fuar Hazırhklar• 
İzmir, (TAN) - Belediye reisi 

doktor Behçet Uz bir müddet sonra 
Ankaraya gidecek, büyüklerimizi 
Fuarın ı:ıçılma resmine davet ede
cektir. 

Başvekil ile İnhisarlar, Maarif, 
Ziraat ve Adliye Vekillerinin Fuı:ı

nn küşadında bulunacakları, bila
hare de burada tetkikatta bulunı:ı
caklan tahmin edilmektedir. Nafıa 

Vekilinin de gelmesi çok muhtemel 
dir. İtalya hükümetinin bu seneki 
Fuarımıza iştrak etmek arzusunu 
gösterdiği bildirilmektedir. 

BARTINDA: 

Yaijmur Belllenivor 
Bartın, ( T A N ) - Zonguldak 

n Amasraya bol yağmur yağdığı 

bildiriliyor. Kazamızın hemen her 
tarafında ise yağmura şiddetli bir ih 
tiyaç hissolunmaktadır. 

Tokat ilk okullannda bu yıl m~zun olan talebe bir sergi açmıştır. 
Bilgin Kemal, okulu mezunları yukarıdaki resimde görülüyor. 

ÇANKIRIDA: 

Halkevi 
Çahşmaları 
Arttırdacak 
Çankırı, (TAN) - Halkevimizi 

çalıştırmak için mubtelü teşebbüs -
ler göriilmektedir. llk iş olarak tem
sil şubesini canlandırmak maksadi -
le, bir toplantı yapılın~ v~ başmu
alJim "Gökmen" reisliğe seçilmiştir. 
Yeni reis, bir faaliyet programı ha
zırlıyacaktır. 

Tabanca ateş aldı 
Çankırı, (TAN) - Bir yaralanma 

hadisesi olmuş, lokantacı Mehmet 
çavuş kasığından vurulmuştur. Be
lediye ayar memuru Niyazi yem bir 
tabanca almış, lokantaya girmıştir. 

Mehmet çavuş, tabancayı görmek is 
temiştir. Niyazi çıkanp verirken si
lah ateş almış ve Mehmet çavuş vu
rulmuştur. 

Ziraati ilerletmek lazım 
Çankırı, (TAN) - Şehirden iti -

baren saatlerce uzanan meyva ve seb 
ze bahçeleri ve tat'lalarile yemyeşil 
bir yurt parçası olan Çankmda bu 
güzellik ve mahsul yıldım yıla azal
maktadır. Bunun bir sebebi, tırtılla
rın ve diğer haşeratın meyvaları çü
riıtmekte ve ağaçları kurutmakta ol
masıdır. Baharda belediye, parasını 
bahçe sahiplerinden alarak ağaçlan 
dezenfekte ettirmişse de bundan iyi 
netice alınmamıştır. 
Buğday, pirinç, pamuk ziraatı de 

hala iptidai bir şekilde yapılmakta
dır. Bu da mahsulün istenilen şekil
de alınmasına mimi olmaktadır. Çnn 
kırıda, zirai bakımdan pek r;ok fa -
aliyete ihtiyaç vardır. Bağ, bahçe ve 
tarlaları bugünkü bakımsız ve ve -
cimsiz halinden kurtarmahdır. * Çankırı, (TAN) - Idarei husu
siye bütçesinde bir sene evvelki vn
ziyet tekerriir etmiş, 937 yılı masraf
ları tamamen karşılandıktan başka 

938 bütçesine 30 bin lira devredil -
mlştir. * Çankın (TAN) - Yaz mesai sa
ati burada, bir çok yerlerdekine uy -
mıyan bir şekilde tatbik olunmakta
dır. Saat 8 den 12 ye ve 15,5 tan 
17,5 a kadar çalışılmaktadır. Bu ara
da, fazla mesai yapan bazı daireler 
de vardır. 

Çankırı, (TAN} - Merkez mual
limlerile Ilgaz ve Çerkeş kazası mu
allimlerinden mürekkep 50 kişilik 
bir kafile bir tetkik seyahati hazır
lamışlardır. Zonguldak maden hav
zası gezildikten sonra Ereğliye, A
masra ve Bartına kadar gidilecektir. 

BlLECIKTE: 

Vali izin Aldı 
Bilecik, (TAN} - Vali Alı Rıza 

Oskay bir ay izin alarak buradan 
ayrılmıştır. Söğüt kaymakamı Sala
hattin, vali vekilliği yapmaktadır. 

*Bilecik, (TAN) - Rasat memu
ru Cemil, Uşak rasnt memurluğuna 
tayin olunmuştur. 

M. KEMALPAŞADA : 

Arazi Sulanıyor 
M. Kemalpaşa (TAN) - Bursaya 

bağlı olan kazamızın içinden geçen 
Susığırlık çayından istifade edilerek 
Karacabey ovasının sulanması tesi
satının yapılmasına bu sene başlana 
caktır. Tesisatın tamamı 337 bin li
raya mal olacağı hesaplanmaktadır. 

KIZILC~A: 

Ormanların 
içinde Kereste 
Sıkıntısı Var· 
Kızılcahamam, (TAN) - Kazamız 

içinde kalkınma ve imar faaliyetinin 
bir türlü ilerliyememesi sebeplerini 
düşünenler, ihtiyaca kafi kereste 
bulunamamasını başta görüyorlar. 
Kasaba, nahiye ve köylerde bir ev 
yapmak istenilince görülen müşkü
lata bakıp buna hak vermemek el
den gelmiyor. lşin feci bir tarafı da, 
ka:ım.mızın büyük ve namlı <1n iki 
ormnnın tam göbeğinde kurulmuş ol· 
masına rağmen kereste sıkıntısı çek 
mekte olmasıdır. Bu sıkıntı da, ke
reste imalatının ufak tefek el tez
gahlarına inhisar etmiş olmasından 
doğuyor. 

Geçen sene kazamız kaymakamı 
Vasfi Kolçağın yardım ve teşvikle
rile Ali isminde bir vatandaş mall 
fedakarlıklara katlanıp mahalli ihti
yacı karşıhyacak büyüklükte bir ke 
reste Jabrik.a.1. k.urm..u~ da ~let -
mesi henüz nasip olmamıştır. Bunun 
sebebi, fabrika sahibinin istediği a
ğaçların kendisine verilmemesi oldu 
ğu söyleniyor. Maamafih, fabrikanın 
yakında faaliyete geçmesi beklenmek 
tedir. Bütün köylerimizi harabiden 
kurtaracak kesertcyi yetiştireceği ve 
bu sahada faydaları görüleceği u • 
mulan fabrikanın bir an evvel işle
mesi isteniyor. 

Bul9aristandaki 
Şer'iye Mahke
meleri Kalkıyor 

(Başı 7 ncide) 
mesi için Ingilterenin, Atatürk hü-

kumetine ehemmiyetli bir krediyle 
yardım etmeğe hazır bulunduğu

nu bildirdiler. Tabiatin zirai ola
rak kabul ettiği memleketlerin, 
sanayi mamulatını yalnız fabrika
cı olan memleketlerden alabilecek
leri prensibine müzaheret edildi
ği zamanlarda, Tiirkiycde milli sa
nayi vücude getirilebileceğine hiç 
kimse inanmıyordu. Türkiyenin 
sanayileştirismesi yardımına, ev
vela Sovyetler koştular, Şimdi de 
bu maksatla Ingiltere koşuyor. 

B izim menfaa~lerimize halel 
gelmediği takdirde, kom

şularımızın muvaffakıyetine ha
set edecek değiliz. Bilakis, onlar
dan misal almalıyız. Yarışmak po
litikası, makul ve faydalı politika
dır. Fakat kıskançlık ve kötülük 
politikası ise semere vermez, dai
ma, düşmanlık doğurur. 

Bundan baş)rn Türkiye, askeri 
ve iktısadi sahada da kuvvetlen
meğe çalışıyor. Türkiye, asırlar

danberi yabancı yerlerde yaşıyan 
dindaşları, hemcinslerini, seyrek 
nüfuslu olan arazisine çekiyor. 
Boş yerlerini nüfusça doldunnağa 
çalışıyor. Bu güçtür. Fakat tedri
cen çalışıldığında ve mebzul su
rette para sarfedildiğinde bu 
da halledilmiyecek bir mesele de
ğildir. Milletdaşlarını yabancı 

memleketlerde temessül etıneğe 
yüz tuttuklarını gördü mü, onlan 
kendi damı altında toplıyarak mil
liyetperver yerli halkı olmalan 
imkanını vermelidir. Atatürk hü
kumetinin takip ettiği politika da 

2' AN 

BURSADA t 

Arabacı 
Çirkin Tecavüzü 
Yaptı mı? 

Bursa, (TAN) - Jandarma, çir
kin bir suçun tahkiki ile meşgul bu
lunmaktadır. Sıhhat derecesi henüz 
fennen tesbit edilmemiş olan iddia 
şudur: • 

Hoca Hasan mahallesinden Ha
san, biraz uzaktaki tarlasını sürdür 
mek için mahallelisi Halil İbrahimi 
gündelikçi tutmuştur. İş bittikten 
sonra Halil İbrahim arabasını koşa
rak şehre dönmiye hazırlanmış ve 
Hasan, biri 9, diğeri 6 yaşlarındaki 
kızlarını da mahalleye götürmesini 
Halil İbrahimden rica etmiştir. Ha
lil İbrahim peki demiş, Uıkin Hasa
nın 6 yaşındaki kızı Zekiyeyi araba 
sı yanına gelince kucağına almış ve 
"Sana para vereceğim .. ,, diye orada-
ki mısır tarlasına götürmüştür. 
Sürülmüş tarlasının otlarını topl:ı 

makta olan Hasan bu esnada susamış, 
mısır tarlası yanındaki kaynağa git
m~tir. Orada, Halil İbrahimi, 6 ya
şındaki kızı ile çirkin bir vaziyette 
görmüş ve jandarmaya şikayette bu 
lunmuştur. 

Zekiye hastaneye gönderilmiştir. 

Hakkında henüz rapor verilmemiş

tir. Kendisine böyle ağır bir suç is
nat edilen Halil İbrahim 38 yaşın
da, evli ve çocuk sahibidir. 

Arap Harfleri 

Okutuyormuş 
Bursa, (TAN) - Alipaşa mahalle

sinde oturan Abdullahın kızı 75 yaş
larında Ayşenin Arap harflerile giz
li tedrisatta bulunduğu ihbar edilmiş 
tir. Harika ve Zühal adında iki ço
cuğa Arap harflerile ders okuturken 
görülen Ayşe yakalanmıştır. 

Bursa, (TAN) - Bir kaç aydan
beri nişanlanmış bulunan Türk -
Japon fabrikası makinistlerinden 
~emsetttnle Adilin kızı ..338 doğum -
lu Behiye kaybolmuşlardır. !kisi de 
aranılmaktadır. 

TOKATTA: 

Nişanhsını 
Tarlada Görünce 
Öldürdü 

Tokat, (TAN) - Erbaaya bağlı 

Tanıba köyünde bir adam, iki kızı 

birden öldürmüştür. Tafsilat şudur: 
Kadir oğlu Haydar, nişanlısı Kezi 

bana, kanuni merasim bitmeden ev
vel kan - koca olmalarını teklif et
miş, eKziban ret cevabı vcrimiştir. 
Bir gün Keziban tarlada çalışırken 
ansızın gelen Haydar iki kurşunla 
kızcağızı yaralamıştır. Orada bulu
nan Emine bağırarak imdat istemiş, 
Haydar iki el ateş ederek Emineyi 
öldürmüştür. Kaçarken, yerde çırpın 
dığım gördüğü Kezibana da bir kur
şun daha sıkarak öldürmüştür. 

Katil bilahare tutulmuştur. 

Kuyumcu Kalp Bir 

Yirmi Beşlik Yaptı 
Tokat, (TAN) - Burada Mardiros 

oğlu Sergis isminde bir kuyumcu 
kalfası, ustası dükkanda bulunmadığı 
bir sırada yeni yirmi beş kuruşluk -
lardan bir adet taklidini yapmış ve 
bunu komşu dükkanın çırağına ve
rerek sigara aldırmak istemiştir. Pa 
ranın kalp olduğu anlaşılmış ve Mar
diros oğlu Serkis yakalanmıştır. 

Mektep Sergileri 
Tokat, (TANJ - Merkez okulla

rındaki imtihanlar bitmiş, 185 tale
be ilk okul şehadetnamesi almıştır. 
Bunların 45 i kız, 140 ı erkektir. 

Her okul talebesinin bir senede 
vücudc getirdikleri eserlerden mü -
rekkep sergiler, Bilgin Kemal oku -
lunun ayrı ayrı odalarında açılmış -
tır. Açılma resminde ilbay, kor ko
mutan ve güzide davetliler bulun -
muştur. Sergiler, bir hafta müddetle 
istiyenler tarafından gezilmiştir. 

işte budur: 
Eritemediğin yabancı eleman

ları kov ve anavatanın haricinde 
kalmakla bir faydasını goremedi
ğin kendi hemcinslerini kabul et.,, 
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Askeri Fabrikalar 
Müdürlüğünden : 

Birinci Sınıf Tesviyeci ,.e Tornacı Alınacaktır. 

Kınkkalede bulunan bir fabrikamız için beş birinci sınıf tesviyeci 

beş tornacıya ihtiyaç vardır. İsteklilerin Ankarada silah, 1stanbıl 
Zeytinburnu ve İzmirde Silah Fabrikalarımıza müracaatları. (4192) 

M. M. Vekaletinden : 
1485 sayılı kanuna gore savaş sakatlariyle şehit öksüzlerine ait 1939 

lı ikramiyeleri;ıin tevziine taşlarqak üzere havaleleri Ziraat Banka.51 

51 
ikramiye tevzE komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Bu yıl savaŞ ~ 
katlarfyle şc~it öksüzlerıne ısabet eden para mikdarı aşağıda gösterilOI 
tir: (417!:.) 
Dcrcco Subay ER 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Lira K. Lira K. 

204 50 102 25 
184 05 81 80 
143 15 61 35 
122 70 40 90 
102 25 20 45 

81 80 20 25 
19 81 Bir şehidin öksüzlerlıı' 

Askeri Veteriner Okuluna Talebe 

Kayıt ve Kabulü 
1 - Ankarada Askeri Veteriner okuluna bu yıl tam devreli devlet: 

vil liselerinden 1938 de pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk iıı>eb' 
hanlarını vermiş olan aşağıda yazılı vasıf ve şeraiti haiz 30, 35 tıl 
alınacaktır. iJ 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından o'Jıtl. 

B - Yaşı yirmi bir yaşını aşmış olmamak. 
C - Beden ve teşekkülleri vesıhhati orduya ve her iklimde hiırı"' 

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

rin çocukları için vesika aranmaz". 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaların bağlan~ 

Iaz1mdır: 

A: Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti "Kabulde aslının ibt-" a 
şarttır." 

B: Sıhhati hakkında tam teşekküllü Askeri hastane fotoğraflı rsf t 

ru ve aşı kfığıdı. 

C: Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sure 
"Kabulde aslının ibrazı şarttır." 

D: Okula alındığı takdirde halen mer'i ve bundan böyle çıkacak ıcr 
nun, nizam ve talimatnameleri kabul ettiği hakkında velisinin ve ketı0 
sinin noterlikten tasdikli taahhüd senedi. 

E: Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve marazi çırpınnı•f' 
müptela olmndığı hakkmda noterlikten tasdikli taahhüdnamesi bu ef' 
hastalıklardan birile okula girmezden evvel mallll oldu~lan sonrsd9~ 
anlaşılanlar okuldan çıkarılırlar ve bu müddete aid hükumet m'nsr' 
velilerine ödettirilir. 

.~ - İstekliler bulunduklan yerlerdeki Askerl~k şubesine istida ~ 
muracaat edecekler ve şubelerce 2 nci maddedekı evrakı ikmal etti! 
dikten sonra İstanbul ve civarından olanlann Haydarpaşa Askeri veır 
riner Tatbikat Okulu Müdürlüğüne, Ankara ve civar yerlerdekilerin P 
kara Fakültesi Askeri Talebe Amirliğine gönderilecektir. 

4 - Miiracaat müddeti: EyhiJün on beşine kadardır. 
1 

5 - Kabul duhul imtihanına tabi değildir. Şahadetname dereceıerft' 
ve müracaat sırasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıd işl~ 
kapanır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri Askerlik şubelerile ıebli" 
gat yapılır. "64" (4132) 

~~~~--~--------------------------------.,,/ 
Bursa Tarım Okulu 

Talebe Kayıt ve Kabul Şartları : 
1 - Türkiye tebaasından olmak, 
2 - Orta mektebi bitirmiş. çiftçi veya arazi sahibi evladı oJnıslt• 
3 - Yaşı 19 dan yukan olmamak, r 
4 -Tahsil esnasında mektebı mazereti olmadan bırakmamak ~ ~ 

raktığı takdirde kendisine yapılmış olan bütün masrafları ödiyecd 
bildirir noterden musaddak "nümunesl mektepten alınacağı veÇllil"" 
bir kefaletname vermek. ,, 

5 - İstekliler: Nüfus te?.keresi, mektep şahadetnamesi, hiç bir fıBil' 
talığı olmadığını ve ziraat ışleriııe mukavim bünyede bulunduğunu b 1' 
dirir sıhhiye heyeti raporu \•e aşı kağıdı, hüsnühal varakası, çiftçi .,e ~ 
arazi sahibi evladı olduğunu bildirir vesikanın dilekçe ile birlıkte ırı 
tep müdürlüğüne göndermeleri. . •• ~· 

6 - Dışardan olacak ıniiracaat lann en büyük mülkiye memurtJ 
sıtasile yapılması. ~ 

7 - Mektebe alınacaklar şahadetname sırasile a1ınacaklarındll11 
11
, 

ra ile evvela pek iyi dereceli olanlar, yetişmediği takdirde iyiler. btl si 
lnr da yetişmediği takdirde orta dereceliler seçilecektir. Şahadetna111;c 
ayni dereceli olanlardan tabliye ve riyaziye derslerinden yiiksek aer )C' 

almış olanlar tercih edileceklerdir. Bunun için vesikalar arasında çııctı t' 
ları mektep idaresinden alınacak ve bu dersler derecesini gösterir " 
sika bulunacaktır. ıırı 

8 - Mektep 10 eylulde açılacağından isteklilerin en son ağustoS 
yirmisine kadar müracaat etmeleri. ·ıe1'' 

9 - Orta mektep son sınıfından olup ta ikmale kalanlann dn dı rC' 
çeleri ve evrakı kabul edilecektir. Ancak ikmalsiz pek iyi ve iyj dC 3• 
celi şaliadetname alanlar mürettep sayıyı doldurmadıkları takdirde ~ıı· 
racaat edenlerden ikmallerini verip pek iyi ve iyi derecede mezun ° 
lar arasından seçilip kadro tamamlanacaktır. (4219) 

- - - - - ilfill' 

Bat, di,, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütilO =·= k;.:;t= ~ima--
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 

1 E K 
DIŞ TiCARET: 

Kredi Müddetinin 
Altı Ay Olmasını 
istiyorlar 

o N o M i 1 
•••••••••••••••••••••••••••• 

GÜNLÜK 
PiYASA. 

lHRACAT: 

Fındık Fiyatlarını 
Almanlar Yüksek 
Buluyorlar 

ehzadeleri Zehirlemek 
Almanyadan ithalat yapan tüccar

lar, ticaret odasına müracaat etmiş-
' lerdir. Tüccarlarımız, Avrupa sana
yi müesseselerinin kendilerine altı 

ay müddetle kredi verdikleri halde, 
klering muamelesine tabi hesaplar i
çin Merkez bankasının bu kredi müd 
detini ancak üç ay olarak tanımak 
istemesinden dolayı müşkül mevki
de kaldıklarını izah etmişlerdir. Ge
çen sene Almanyadan ithalat yapan
lara yine ayni şekilde muamele tat-

Anadolunun muhteill mıntnkalan
na ait buğdoylardan Ziraat Bankas\ 
150 bin kiloluk bir parti yumuşak 

5.28 kurustan ve 150 bin kiloluk sert 
5.20 kuruştan satılmıştır. Tüccar na
mına gelen mallar yirmi iki bin ki
lo serttir. Bunlann kilosu 5,02,5 -

Geçen haziran ayında, Almanya, 
Türkiyeden fındık almamıştır. Bu
nun başlıca sebebi fiyatlardır. Kon
trol dairesi bugün bile 100 kilo ba
şına cif Hamburg 45 lira ödenme-

Hadisesinin iç Yüzü 
....... Sultan M - • 

'v'aldes· ~r~t Culus eder et-
<rlet 1

• butun biraderlerini 
ıs::e~ oğlunu rakipsiz bırak

tiye k,?11~: Bunun için de, Nis-
q. nu oşku ziyafeti tertip edil
ti ._. ndan, Sultan Muradın ha

ar ını "d· ll' ı ı yok mu ·a·' tıl ıye b ' ı ı ... 
der~ u meselede Efendimizin 

ek .ede alfıkadar olduğu öğre 
ıst ·ı . illi l>a enı ınış. Seyit Bey ile 

Uıye ~· zehirleme meselesini 
-..... ~~ ınkar etmişler; 

~ le ta ksat; Efen?imizin, birader 
t il! ~ anı etınesınden ibaretti. 

ır endiın· 
_ı.ı bir c· ız, ne de valdeleri, böy 
eır ınayeı· e.lt ı tasavvur ve tatbik 

l:>iye Yaratılışta değildirler. 
Sulta cevap vennişler. 
lhettn~ .liaınıt bunları huzuruna 
· aöyı §, ~u ııokta hakkında fik

...._ . eınış; 
l3ırad . 

hıcitın ;r~ınln, bir karıncayı bl 
akat \'a~ ~1:nıediğine eminim. 
tıtun .. b· esının de, ne (cazu) ol

.. il' . 
. Çok trıın. O, bir obur yılan 

i Sôyı· Şey biliyorum amma şim 
lYenı , 

adar gide:n:ı· Ben bu işin sonuna 
aıll\a S 

1 
dun amma, dua etsin 

elldire. ~tan ile Kemaleddin E
~· 'l'ahkiknlar geldiler. Rica etti
ltı del'htıtıı hatı, durduruyorum. Bi-

i§leti. atırı için de, bütün geç 
~i ll.rıutuyorum. 
L. Ş. 

~r S -.:Yit~ 
dl' ~lıı.tı. li ·.0 .gün ko§a koşa geldi. 

0 fendı;nı•d~ bu sözlerini, Ka
)ı da, f~ e hıldirdi. 'l'abüdir ki, 

il fet) a halde öfkelendi. Ağla
at et . 'l3e11d nuye başladı: 

~ ba..n8 < eıı ne kötülük görmüşler 
~~y~~) derler? .. Asıl caru, 

fit lar, on dır. Mutlaka bu fesat-

ıl' ~~ır ... ~~ b~şının altından kalk 
ıe- ·~le tı lerıın bari hudadan; 

~t katıa§anlar, rahat yüzüne 
vfye n. 

' bar bar bağırm1ştı. 
V Akta k ' ınesele kapanmı~. Fa 

~~e, :Et:!; ~ütü~ bu hadisat dola
\~ıııa, Abc:f ~ıınizın bendeganı ara
~ (tıı " Ulhaınide kar§l büyük 
ll e ga ..... \ u cer J .. uyanmı§tı. 

~~ cer 'Yan, iki başlı idi. Harem
... ~ eQtYaru, <Nakşüend kalfa) 
~~ ~?rdu. Dışardaki ate§i de. 
l it~ ~hyası, Süleyman Efen
Orı. luyordu. 

~tdtt. ~· §Öyle bir şayia dönü -
-lı ıtııııa?"tu1 Hüseyin Avni Paşa 

e.ı ~ etliiı §eh Pa§a, bir sene evvel 
ı.:._ 'l'arab ı&de ~lan- Hamit Efendi 

r ~1§1 Yadakı köşkte gizlice bir 

il- ı.eİllıiş~:. Ar~l~n.nda bir ittifak ak 
f ;:ı .\~tj Bu ıttüak üzerine, Sul-
~ t-ıiltr. tr cn:u) diye tahttan indir 

lıll lfaın~ndıınizi de aradan çıka-
tl!diler 

1~ '.Efendiyi tahta çıkarmak 
~iıı ~l albuki, aslan gibi efen
~f~a bir lanattan iskat etmek için 
~ ~l'tsiz b~are bulamadılar. Ehem 

telt ır rabatsızlıg~ı bahane e-
lab saray k 
it Cltıca.ıarı a ~pattılar. Kılıçlarla, 

IC' ~0tltı.ıttuı a ~~rine yürüyerek 
e- tıq ~diJetj a~. _ Sınırlerini bozdular. 

-el ttııar. ~~~ç ay bildikleri gibi oy 
ti G 1 lalttıı 1 

Yet ona da bir (deli) 
,_~tirıe ar. Sultan Azizin vefatı 
>;tll i ' §eran h kk 
~ Sltat a ı olan saltanat-

11l b ederek ç 
lııı ir ko~· • ırağan sarayı-
>.. ltılt tr ıne attılar. Nihayet 
~111a endi · tah • 
ttı· l'ıtta Yı ta çıkararak ar 
tQ1~ <lt!li:rnuvaffak oldular. Efendi 

il. h 0Iınak blt asta b·ı şu tarafa dur-
-.:Un, <tah ı e değildi. Ve bugüne 
~ İbi<iir li.t Ye saltanat) ın şeran 

lı haltlt~n aınit Efendi, efendimi
~ il layı 1 gasbetmiştir. 
~~et aar:nın tesir derecesi, en 
it tt-Jai Yda tecrübe edilm"..+" 
lıı.a Saf v ıs-.ı. 

&.. da, ef e cahil olan saray hal 
~lllıı d endı-· . 
ttıı lir k ... ızın hasta olmadı-

411 uvvetı· b" lf · 1 ır kanaat gel-
bıl' ~tıılıb 

~hı. lı:' derhal kendilerince 
0"ın uslardı: 

- Dilerim Bari Hudadan bizimle uğrCZfanlar. 
rahat yüzüne ha.ret kalıın .• 

~ Efendimiz, <humma delisi) ol ruluktan ayrılmadığından dolayı 
muştu. Geçti... Kendilerine, melek seni tebrik ederim. Sen de, doktor 
ler gibi bir süktıtilik geldi. Bu da, Moncirl de bunun mükafatını gö-
Allah tarafından ihsan olunan (ke- receksiniz. Yarın, saraydan ayrıl-
mal) eseridir. mayın. Heyet gönderip, biraderi 

Diyorlardı. muayene ettireceğim.Fakat siz; zin
har, heyetin işine müdahale etme
yin. Sadece, hastalık hakkında iza
hat vermekle iktifa edin. 

Sarayın kahve ocaklarından kay 
nıyan bu propaganda, yavaş yavaş 
şehre taşmıya, ve halk arasında, 

dalga dalga yayılmıya başlamışt:. 

O zaman daha henüz, Çırağan 

Sarayının kapılan kapanmamıştı. 

Onun için, efendimizi sevenler ve 
ona alaka gösterenler, akın akın sa
raya geliyorlar: 

- Geçmiş olsun. Efendimiz, ta-
mamiyle üakat kes-betmijler. 

Diye, kadın efendiyi tebrik edi
yorlardı. 

T abüdlr ki, yapılan bu propa-
gandalar gerek Sultan Ha

mide ve gerek hükômet erkanına 
telaş vermişti. Günün birinde Be
şiktaş sarayından gelen yaverler, 
doktor Kapılyon'u alıp götürmü~ 

Ierdi. 
Doktorun, böyle birdenbire alı

nıp götürülmesi, saraydakilere e
peyce telaş vermişti. Hatta kadın 
efendi bile, onun avdetini sabır
sızlıkla beklemişti. Ve doktor gelir 
gelmez:, derhal dairesine çağırta
rak onu isticvap etmişti. 

Doktorun anlattığına göre, ken
disini doğruca saraya götürmüş
ler; hiç kimse ile görüştürmeden, 
Sultan Hamidin huzuruna çıkar
mışlar. Huzurda. Damat Mahmut 
Paşa ile Mithat Paşa varmış. Sul
tan Hamit, doktora çok iltifat et
miş, güler yüzle isticvaba girişmiş; 

- Biraderimin sıhhatinde büyük 
bir tebeddül husule geldiğini işiti
yorum. Ve buna memnun oluvo
rum. Fakat bu gibi sevinçli haber
leri, sizden almak isterdim. Beni 
niçin haberdar etmediniz? .. 
Demiş ... Doktor Kapılyon da: 
- Refikim doktor Monciri ile 

yaptığımız tedavinin, eğer küçük 
bir muvaffakıyet temin ettiğini 

görseydim, derhal zatı şahanenizi 

haberdar ederdim. Maalesef bu
gün için size tebşir edebilecek hiç 
bir sevinçli haberimiz yok. 

Cevabını vermiş. 

Bunun üzerine Abdülhamit ba
şını Mithat Paşa ile Damat Mah
mut Paşaya çevirmiş: 

- İşittiniz ya?. Bir taraftan dok 
tor böyle söylüyor; diğer taraftan 
da biraderin cahil ve ahlaksız ben
deganı ortalığa fit veriyor. Bu iş 
böyle olmaz. Ben. şüphe altında ka 
lamam. Sefaretlere haber gönde
rin; doktorlarını getirtin. Şehirde
ki mütehassıs doktorlan da celbe
din; onlarla birleştirin. Biraderi 
müştereken muayene ettirin. 

Demiş. 
Sonra yine doktora dönerek şu 

sözleri ilave etmiş; 
- Bravo, doktor!.. Gerek bira

dere iyi baktığından ve gerek doğ-

D oktor Kapilyon, saraydan çık 
madan başka bir odaya alın 

mtş; kahveler şerbetler ikram edil 
miş. Başmabeyinci gelmiş: 

- Şevketmeap Efendimiz kaydı 
hayat şartiyle (1) size yedi bin beş 

yüz kuruş maaş bağladılar. Bunu 
da, doğruluğunuzun mükafatı ol
mak üzere size yolladılar. 

(Devamı tıar) 
(1) Yani, ölünceye kadar. 

Yarasını kurcaladığımdan dola
yı bana sitem e~e_n. ":ıavalh,, o
kuyucumuz kendısının kadın. ve· 
ya erkek olduğunu ~a.~madıgı i· 
çin insan şüpheye duşuyor. Hele 
imza yerinde "erkeklik veya kadın· 
hk guddesi iyi işlemiyen,, deme· 
si şlipheyi arttınyor. Acaba ~rke.k: 
lik ve kadınlık arasında bır kışı 
midir? Çünkü bu hormonlar b~h
sinde onları da hatırlamamak mum 
kiin değildir. 

Bununla beraber mektubunun 
fislübu - ikisi arasında bulunsa bi
le • erkeklik tarafı galip bulund~
ğunu anlattığından ilk~'' erkeklık 
hormonunun eksikliğini yazaca-
ğım. 

Bu hormonların biishiitün eksik 
olması hadım ağası olmak demek· 
tir. Onları burada tarife de elbet
te lüzum g(irmezsiniz. Sayıları da
ha çok olduğu için burada daha 
önemli sayacağımız, erkeklik hor· 
monları, biisbütün değil d.e, az 
çok eksik olanlardır. 

Onların tipini birkaç günden· 
beri yazdığım tafsilattan tanıya • 
bilirsiniz. Fakat, "zavallı,, nın ken 
disi için, aynava bakarak. yalnız 
tipine göre hiikiim vermek doğru 
olmaz .Hormon eksikliğinin neti
celerini de bilmek lazımdır: Bül\ığ 
yaşına geç ererler, aşk arzulan 
seyrek olur ve hormonlan tam o
lanlarınkine benzemez. Cok defa 
kadınlara karşı soğuk kalırlar. I
sındıkları müstesna zamanlar· 
da da hararetleri çabuk gider, ben· 
zini tiikenmiş otomobil gibi durur
lar. Umumi hayatlan da derman
sız, adaleleri ve sinirleri kuvvet
siz, benizleri kansız olur. Bunlar 
da in!'lana sinir hastalığım çabuk 
getirir. 

Hormonun eksikliğine sebep, ki· 
misinde daha çocuklukta yumurta· 
lıkların - bildiğiniz - yerlerine ka· 
dar inmemiş olmasıdır. Çocukluk· 
ta yolda kalmıs olan yumurtalık 
dahili hormon ifrazını da yolunda 
vaoamaz. İkisi birden yolda kal-

5.03 kuruljtan verilmiştir. 

* ! sine müsaade ederken, memleketi-

On beş bin kilo çavdar 4.29 kuruş- • mizden gelen teklifler en az 55 lirll 
tan, çuvallı Bandırma arpnlarından tizerinden yürütülmektedir. Verilen 
on beş bin kilo 4.10 dan, Anadolu ~ ve istenen fiyatlar esasında böyle -
arpalarından otuz bin kilo 4.02 - 4.05 \ ce yüzde 20 kadar bir fark bulun
kuruştan, Tekirdalt kuş yemlerin- ması iş yapılmasına imkan bırakma
den dökme olarak otuz Oç bin kilo 

bik edilmiş ise de, hükumet tüccar
larımıza kolaylık göstermiş ve Mer
kez bankası da üç aylık müddeti, altı 
ay olarak kabul etmişti. Bu suretle 
piyasanın umumi vaziyette de salah 
husule getirilmişti. Bu sene ise Mer
kez Bankasının üç aylıktan fazla 
müddet vermek istememesi tüccar-

5,38 - 6.02.5 kuru~an sntılmıııtır. maktadır. 

* 
San mısırlonn dünkü satış fiyat-

ları 4.10 - 4.15 kuruştur. Karodenb:in 
ic tombul !ındıklannın kilosu 53 
kuruşa verilmiştir. Beyaz peynirler 
31.15 - 32.31 kuruşt~ın ve kaşarlar 

cinslerine göre 46 - 52 kuruştan sa
tılmıştır. 

Diğer taraftan fındık fiyatlannın 

bir miktar daha yükseleceği tahmin 
edilmektedir. Buna sebep olarak da, 
Türkiyenin bu yılki fındık rekolte
sinin hayli az: olacağı gösterilmekte
dir. Almanyada neşredilen bazı ha
berlere göre, 1938 Türkiye fındık 

--·••• ......... ..., •• 4 ................... - .................................. ~ ............. -. mahsulü 1937 rekoltesinden yüzde 
larımızı yeniden endişeye diişürmiiş c::=============== 40 - 45 kadar noksan tahmin edil
tür. Bolhassa yün, iplik ithal eden- mektedir. Diğer taraftan İspanyanın 

ODADA: !erle trikotajçılar bu vaziyetten sı- __ cihan piyasalarında fındık satıcısı o-
kıntıya uğramışlardır. Oda bu mii- larak bu yıl dahi ehemmiyetli bir 
raıcaati İktısat Vekaletine bildire· Tiftik Tipleri yer tutamıyacağı kati sayılmakta-
cektir. dır. 

1'0PT .ANTILAR: 

Bir Tüccara Yirmi Beş 

Lira Ceza Kesildi 

Münakaşalara 
Yol Açtı 
Tiftik tüccnrlan dün sabah ta ti

caret odasında toplanmışlardır. Dün 
Ticaret odası umumi meclisi, dün kü görüşmeler çok hararetli olmuş 

Ziya Tanerin reisliğinde toplanarak 
bazı kararlar vermiştir. Oda mecli- ve bazı münakaşalara yol açmıştır. 
si, ,müddeti biten ticaret ve zahire Vekalet iç ticaret umum müdürü 
borsası idare heyeti azalıklan için Mümtaz Rek. münakaşalara cevap 
seçim yapılmasını tasvip etmiştir. vererek "maksadın memleketin ik
Yapılacak seçim için usulen ayrıla- tısadi kalkınması i~in her mevzu ü
cak seçim heyetine idare heyetince zerinde esaslı mütaleaları tesbit et
namzet gösterilen oda ikinci reisi Zi-

mek olduğunu,, izah etmiştir. Tiftik
ya Taner, oda umumi katibi Cevat 
Düzenli, azadan Ahmet Kara, Murat çilerden bir kısmı, oğlak derilerinin 

Furton ile borsa umumi katibi Akl- boyun kısımlarını kesmek suretile 
!in intihapları tasdik edilmiştir. Bun her deriyi iki tipe ayırmak, diğer kıs 

dan sonra, borsa nizamnamesine uy- mı dıa oğlak derisini kestirmemek 

gun .hareket etmediğinden dolayı kü ve tek t ip olarak tesbit etmek fik
çükpazarda bir tüccara yirmi beş li- İkı" saat 
ra para cezası verilmesi kabul edil-
miştir. 

HORMONU 
mış olursa eksiklik ciddileşir. in· 
san hadım ağasına yakın bir şe
kil ahr: Uzun, uzun bac.-akh, kil
çiik kafalı ve hiç benzini kalma
mış motör gibi ... Yalnız bir tane· 
si yolda kalmış olursa. hormon ek 
sikliği daha hafiftir: Erkek yalnız. 
kadınlar gibi, vücudiinde tüysfrı 
kalır. 
Bazılannda hormon eksikliği on 

heıı yaşından sonra yirmi ya~ına 
katfın me,·dana ~ıkar. Bu türlii l"k
sikliğin kimisinde bir soy hasta
lığı gihic1ir. Fakat sehebi ~ok de
fa bulasık biT hastalık olur: Ve
rem, kabakulak yahut hatırınıza 
gelen iki kötü hastalık ... Hormonu 
eksilen genç çabuk uzar, ZD;\'lf ka· 
lır, bacaktan uzun olur, elleri ve 
ayakları daima morarır, çabuk ter 
}eT. 

Fakat çocuklukta ve g~nc.l~~te 
erkeklik hormonunun eksıklıgıne 
sebep her vakit hu kadar hasit ol
maz. Kimisinde ipofis, timiis. tiroit 

hol"monlarının eksiklfüi ise karı'.'!.ıt". 
Çünkü hormonlann birihirlcri i~ze 
rine de tesirleri ''ardır. O zaman ı
şi halletmek uzunca bir hekim a
naliz.ine bağhdır. 

Yaşlanmış, elli ile altmıs ara
nna girmi~ erkeklerde - kadınar· 
daki sonbahar mevsimine henzer, 
fakat onlardakinden çok hafif - bir 
hormon eksikliği olur. Kimisi bir· 
denbirp, pek çok şişmanlar, kimi· 
si de aksin~ kupkuru olur. Öteki 
alametleri de sa,·mıya liizum yok. 

Hormon eksikli!i'i, tam olmayıp 
ta, az veya çok derecede olunca 
kederlenerek kendini ":ı:avallı,, say 
mıya mahal yoktur. HormonlaT 
bilgisi, hormanlarla tedaviden cık 
mı§tır. Her hormonun eksiklii{ine 
karşı koyacak tedavi vardır. lstcr
scni hrkiminize gider. eksik olan 
erkeklik hormonunuzu dudan, 
yahut etlf! deri arasına şnınga ile 
tamamlatırsınız. istnseniz opera· 
töre gider. meşhur Voronof ameli· 
yatı yaptınrsınız. 

Yalnız bu eksiklerden dolayı ke 
derlenmiye hakkınız yoktur. 

nni müdafaa etmişlerdir. 

süren münakaşalardan sonra, oğlak 

cinsinin birinci ve ikinci olarak iki
ye ayrılması kabul edilmiştir. 

Birnici oğlak en yüksek kaliteli, 

nce, parlak ve yumuşak olarak tif

tiklerdir. İçinde sert ve köse denilen 

tütik bulunmıyacaktır. İkinci oğlak 
tipi, birinciye verilemiyen hafif, kö
se ve sert mallardan olacaktır. Mü
zakerelerin şekline göre tütik tiple
rini nümunelerine göre ayırmak Ü
zere bir heyet teşkil olunacaktır. Bu 
heyet bütün tiplerden nümuneler a
yıracaktır. Esas mallara gelince, bi
rinci ince tiftik için de yapılan gö
rüşmelerde, bu nevi bütün vuzuhu 
le anlatabilmek için bir formül bu
unması icap etmiştir. Bundan dola
yı öğleden sonra bu nokta üzerinde 
tetkikler yapılmış ve madde halin
de birinci ince tiftiğin evsafı tesbit 
olunmuştur. Bugi.in saat onda tekrar 
toplanılacak ve görüşmelere devam 
edilecektir. 
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ÇEKLER 

Londrc. 
Nevyork 
Pnris 
Mi!ano 
Cenevre. 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atina 
Atına 

So!ya 
Mndrld 
Vnrııova 

Buda peşte 
Blikreş 

Belgrnd 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

-
~ 

Kııpanıf 

6.20 
125 9125 

3.475 
6.6225 

28.755 
R9 .21 
50.54 
21.285 

1.135 
1.S3 
4.355 
6.89 

23.62 
24.80 

0.9325 
2.8575 

86.195 
31.965 
23.6725 

ESHAM ve TAHViLAT 
TOrk borcu I, Vadeli 19.125 
Türk borcu I, Peşin 19.20 
Tıirk borcu IJI, Peşin 19.125 
Tiirk kömiır madeni 20.-
İş Bankası 10.-

BUGDA YCILIK : 

Toprak Mahsulü 
Ofisinin 
Kadrosu 
Şehrimizde bulunmakta olan uyu~ 

turucu maddeler inhisarı müdürü 
Hamza Oseman Erkan yeni kurula
cak toprak mahsulleri ofisi teşkila
tını hazırlamış, ve kadronun esasla
rını tcsbit etmiştir. Bu ön proje, İk
tısat Vekili Ankaraya dönönce, mer
keze götürülerek filiyata geçmek ü
zere, tasdik ettirilecektir. Yeni ofis, 
buğday fiyatlarının miistahsillerin 

satış zamamnda normal fiyattan 
düşük olmamasına çalışılacak, fiyat 
takarrür ettirilecek, mukarrer fi
yatlarla buğday satın alınarak buğ
day piyasaları korunacaktır. Bun
dan başka buğday ve diğer mahsu
latın ihracatı daima tanzim ve mu
rakabe olunacaktır. Afyon, buğday, 
hububat gibi mahsuller için ayn ay
rı teşkilat kurulacak ve bütün teşki
lat Ankarada ofis umum müdürlü
ğüne tabi olacaktır. Te~kiliit bir u
mum miidür, üç umum müdür mua
vini tarafından idare edilecektir. O
fisin beş kişilik bir idare meclisi bu
lunacaktır. İdare meclisi azası iki 
sene müddetle Maliye, Ziraat. İktı~at 
Vekaletleri tarafından seçilerek ku
rulacaktır. 

Harde Dünkü Satışlar 
Bamya kilosu 12-13, sakız kabağı 

1.50-3. dolmalık biber 11-12, sivri bi
ber 9-10, kır domatesi 4-6, sırık do

matesi 5-6, çalı fasulyesi 5-10, Ay

şekadın 10-11, yeşil fasulye 9· 1 O. se
bizotu 1.50-2, soğan 3, sarmısak 2.50-

4 kuruş. 

Patlıcan baş 3-4, orta 2-3, ufak 
1-1.50, hıyar 0.50-1.50. 

Pancar demeti: 1.50-2, maydanoz 
0.40-0.60, dereotu 0.50-0.75, nane 
0.40·0.60 kuruş. 

Türbe eriği kilosu 13-18, kayısı 

20-50, zerdali 9-15, şeftali 16-30, viş
ne 15·25, akçe armudu 11-50, Mus-

tabey armudu 10-30, firenk üzümü 
12-20, fındık 13-15 kuruş. 

Ecnebi limon 100 adet: 200-350, 
karpuz yenidünya baş 20-25, orta 1~-
20, ufak 3.50-10, karpuz alacalı hAŞ 
30-40, orta 15-20, ufak 8-12 kuruş. 

Beşiktaş icra memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı mahcuz olup satılma-
sı karargir olan kadife koltuk, çini 
soba, koltuklu sandalya, ceviz renk

li ayna. tablo. duvar saati, portman

to ve saire ev eşyası 14-7- 938 per

şembe günu saat 9 dan 11 e kadar 

Galatada Kuledibinde Glorya hanın

da 2 No. da satılacağından taliplerin 
yevmi mezkürda mahallinde hazır 

bulunacak olan memuruna müracaat 
lan ilan olunur. <9013) 
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lpsala Cinayeti 
Aydınlandı • 

( BClll l incide) 
Rızayı yakından tanımış bir kadın. 
la da konuşmtlftuk. 

Ali Rıza ile, son cinayetlerini ~ 
leyışinden üç gün enel kODUflllUf 
olan bu kadın o zaman, bize §U kor
kunç haberi vermiftl: 
"- Ali Rıza, meteoroloji memuru 

Muhittinden, ve şoför Omer L(itfi • 
den evvel, karısı Yanolayı ve iki ço
cuğunu da öldürmiış. Bunu bana, 
kendisi söylemiş ve: 
"- Ben, şimdi, karımı, çocukla • 

nmı, öldürdiım, ve gömdüm. Yer 
yüzunde temizlenecek küçücük bir 
hesabım daha kaldı. O hesabımı ka
patabilirsem, mesut öleceğim! 

Fakat ben, o zaman Ali Rızanın 
bu sozlerine inanmamış, hatta onun: 

"- Karımı, çocuklarımı öldür • 
düın, ve gömdüm!" demesini: 

.. _ Karımı ve çocuklarımı mazi. 

ye gömdüm, hatıralannı hafızam .. 
da öldürdüm!" manasına almıftım!" 

Biz, ozaman, muhatabımızın bu 
pyanı dikkat üpatını sütunlanmıza 
geçirmiş, ve cinayet tahkikatını ida
re edenlerin nazarı dikkatlerini, bu 
nokta iU.erine topl.aml§tık. 

Nitekim, bu malftmatı, gazeteye 
geçirmeden evvel kendisine de su • 
reti hususiyede bildirdiiimlz müd • 
deiumumi, derhal Malatyaya telgraf 
çekmiş, tahkikatın bu bakımdan yij,· 
rütülmesini emretmişti! 

Bugünse, bu şekilde başlıyan ve 
o zamandanberi devam eden tahki • 
kat, bildiğimiz hakikatin tefessüh et 
mit. korkunçla§Dll§ delillerini topra
ğın altından yer yüzüne çıkarmı§ bu 
lunuyor! 
Şu halde, altı baytın sönmesile ka 

panan bu korkunç ve lia1dld cinayet 
romanı, - tıpkı o zaman da tah -
min ettiğimiz gibi - şöyle bir seyir 
tak'p etmiştir: 

Ali Rıza karısını deli gibi sevmek 

tedir. Fakat hafif meşrep bir kadın 

Demiryollarımız 
Doğuda Yeni Bir 
Merhaleye Vardı 

Erzincan, 13 (Tan muhabirin
den) - Kemah ilçesine bir istasyon 
kala ve kırk kilometre mesafede bu 
lmwı Güllübai istasyonunun, ilbay 
Fahri Özen, jandarma komutanlığı 
İllfaat müdür muavini ve kısım mil
hencliai de hazır bulunduju halde bu 
pn açılma töreni yapılmıştır. 

Civar köylerden ve ilçeden gelen 
büyük bir kalabalık önünde ve al
kışlar arasında tren istasyona ~İr· 

miştir. Köylünün sevincine payan 
yoktur. Halk, cümhuriyet hilklirue
tiıie şilkranlanm ve minnetlerini bir 
defa daha tekrarlamııtır. 

Demiryolu İnfaah 
Erzincan laacludunda 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden) -
Sıvu • Enurum hattı üzerinde sil
ratle ilerlemekte olan ray ferşiyatı 
Calti ve Atma boğazları &ibi fevka
lade anzalı .kısımlan aşarak Erzin
can dahiline girmiş ve Kemaha 38 ki 
lometrelik bir mesafe kalmıştır. Bu 
saretle artık Şark bölgesinde flçUn
cil umumi müfettişlik merkezi olan 
Erzuruma doğru ilerlemekte bulunan 
demiryolunun cümhuriyet bayramı
na kadar Erzincana ulaşması muhak 
kak addedilmektedir. 

Karnnndaki Çocuğun 
Erkek Olarak 

Doğmasını istiyorum 
(Btı§ı 1 incide) 

Adll tabip, bu kadını, müddeiu • 
mumllik tarafından havale edilmlf 
bir iı sahibi olması lizun geldiğini 
zannederek derkenarlı istidası olup 
olmadığını 10ruyor. Noemi, itizar e
diyor: 

olan Yanolanın, meteoroloji memu - "-Pardon, doktor, diyor. Kimse-

ru Muhittinle sevişmesine, ne Ali den şikayetim yok." 
Rızanın ricalan tehditleri, ne de iki 
masum yavrucuğun mevcudiyeti 
~pi olamamıştır. 

Gunün hir~ Ali P·-nan ....,. 
lerce süren sabrı, tahammlilü iflas 
etmiştir. Şuurunu da tahammülile 
birlikte kaybeden Ali Rıza, evveli 
Yanolayı, sonra da hiç kimseye bı • 
rakamıyacağı çocuklarını boğmuş • 
tur. Sarışın kadın, çocuklarile mek • 
tuplarile birlikte, toprağa gömülıin
ce, ortaya, bu cinayetin meydana 
çıkmasına sebep olabilecek bir tek in 
aan kalmıştır: Meteoroloji memuru 
Muhittin.-

Çunkü ailesi tarafından reddedil· 
miş bulunan Yanolanın hayatile, bu 
adamdan başka alakadar olan tek iıı 
aan yoktur! 

Ali Rıza, bu tek insanı da orta • 
dan kaldırmakla, hem intikannnı al

mış, hem de yakalanmak tehlikesin
den kurtulmuş olacaktır. 

Ve bu kararla, - ıırf otomobilini 
ele geç'rmek maksadile bedbaht bir 

şofoni de oldürerek - Jpsalaya gi
derken, Muhittini gizlice öldürmek, 
ve hududu geçmek arzusundadır! 

Fakat tesadüf, bu iki rakibi, umul 
madık bir zamanda, fena bir vazi • 
yette karşılaştırınca, bu planlar if -
las ediyor. Ve Ali Rıza, oracıkta ra
kıbini oldurdukten sonra, kendi ba
ıını da yıyor! 

Malatyadan telgrafla aldığımız 
mallımata gore, cesetlerin meydana 
çıkarılmasına, iyice örtiılmemiş olan 
topraktan intişar eden kokular se -
bep olmuştur. 
Vikıa zabıta, o zaman, Ali Rıza· 

nın oturduğu evde mıiteaddit araş
tırmalar yapmıştı. 

Fakat bodrum katını kazmak, an
cak hır kahinin aklına gelebilirdi. 

Bu itibarladır ki, yapılan araştır
malar, Yanolanın izini bulmak ümi
dini sondurmekten başka bir netice 
vermemisti. Altında üç ceset yatan 
kanlı evin civarında oturanlar, za -
bıtaya başvurarak ortalığa gittikçe 
yayılan leş kokusundan şikilyet edin 
ce zabıta yeniden harekete geçmiş
tir. Bu iz uzerinde yürününce, me -
şum evin bodrumundaki gizli mezar 
h ı keşfetmek hiç te zor olmamış -
tır! 

Fakat ne yazık ki, bütün bu kor
kunç hakikatlerin oğrenilmesi artık, 
'aktıle yarım kalan bu kanlı roma
nı tamamlayıp kapatmaktan başka 
bir net ce vermiyor! Aşkının, kini • 
am ateşini, yarım düzine insan ka-

Doktor soruyor: 
"- Kızım, ne istiyorsun, eğer do

jumıak için bir yer arıyorsan has
~ ~dınellm." 

Noemi boynunu büküyor. Yalva· 
rır gibi anlatıyor: 

"- Hayır, doktor, benim doğura

cak yerim var. Sizden ricam şudur: 

Ben karnımdaki çocuğun oğlan ol • 

masını istiyorum. Çünkü, babası be
nim aşkımı ve bu yavruyu daha şim 
diden inkir ettL Yavrucuk, babasız 
olarak dünyaya gelecek .. Beni de bu 
masum günahımdan dolayı kimse al 
nuyacak.. Doğacak çocugumla baş
başa, yalnız kalacagım. Eger erkek 
olursa, büyüyunce bana bakar. Om
rümün son zamanında kimseye el aç 
mam.. Sizden bunu rica ediyorum. 
Kız mı doğuracağım, oğlan mı?.. Ba 
zı ebelere müracaat ettim. Yaşlı, tec 
rübeli kadınlara kendimi gösterdim. 
Onlar: 
"-Eğer karın uzun ve sivri olur

sa, çocuk oğlan doğar.,, dediler. Ha 
kikaten ilk zamanlarda, karnım siv
ri idi. Bunun için seviniyordum. Bir 
kaç gündenberl karnım yassılaşma -
ğa başladı. Odiım kopuyor. Ya, kız 
olursa, ne yaparım, doktor?. Allah 
aşkına, bunun bir çaresi yok mu?,, 

Genç kadın duruyor. Nefes alıyor. 
Heyecandan dudakları titriyor. Me -
rakla, adli tabip Enver Karanın ağ -
zından çıkacak cevabı beklıyordu. 

Enver Karan, talihsiz kadının yü • 
zündeki endişe bulutlarını hafif bir 
latife ile dalgalandırmak istiyor: 
"-Kızım, diyor, bir ameliyat yap 

tıralun. Kızı alalım, yerine oğlan ko 
yalım, olmaz mı,. Yahut ta, bir mus
ka yazalım. Onu su ile iç.,, 

Noemi, müracaatının, arzusunu 
yerine getirebilecek bir netıce ver • 
miyeceğini anlıyor. Acı acı gülüm • 
süyor: 

"- Ne yapalım, doktor .. Allah kız 
da verse, boğulmaz va .. Kara bahtı
ma yanar, otururum. Bari gıtmeli de 
kundak hazırlığı yapmalı.,, 

Ana namzedi kadın, bir gölge gibi, 
yavaşça odadan çıktı. Merdivenleri 
ağır ağır iniyordu. Kafasının içinde
ki diı§ünce, başını öne eğecek kadar 
ağırdı. 

niyle söndüren Ali Rızayı hatırla • 
dıkça: 

" -Hayvanlann en vahşisi insan
dır!" diyen Boileau'ya hak verme • 
mek elımizden gelmiyecek! 

N.S. 

TAM 

BiRiNCİ SAYFADAN MABAAT 

iktisadi Kalkınmaya 
Dair Kararlar 

Zonıuldaldan um anıl 'bir maman 

(Ba,ı l mcideJ Bu manzaralar karşısında yannld 
Karabüke kömür nakliytına lü • kömür havzamız kolayca gözönünde 

zum kalmıyacak, enerji doğrudan del canlanıyor. 
ruya elektrik cereyanı şeklinde ta • Btlttln Akclenlze acm klmllr 
şınacak, Karabük tamamlanınca lam 
randımanla çalışabilmesi için plan • 
lar hazırlanmış, kuvvetler seferber 
edilmiş olacaktır. 

Karabükün, Divriğe lüzum kalma
dan müteferrik demir madenlerimiz 
le ve hurdalarla işliyeceği Divrikte -
ki yüksek vasıflı cevherden ihracat 
için istifade edileceği düşünülüyor. 

Gece Iktısat Vekili Şakir Kesebir 
ile matbuatın iktısadi dertlerini 1to
nuştuk. 

Bir Matbuat kooperatifinin ana hat 
ları çizildi. Sayın Vekil Yerli Mallar 
Sergisi vesilesile İstanbula gelince ga 
zetecileri bir araya toplayacak, koope 
ratüin tahakkuku için elbirliği kura 
caktır. 

yetiıtireeek modern bir kömür sa-
hasını, bizden ancak dört, beş se

nelik bir saman ayınyor. Pakat 
bizi oraya vardıracak yollann hep 
ıi etüt edilmiş, dertler, noksanlar 
malam. Bir çok çetin itleri sergi 
ile bapracak enerji, azim ve bilgi 
'bir araya toplanmı!J, bütiln iılet
meleri birleştirerek kömUr havza
sında tam verimli bir milli meka
nizma kurmak ihtiyacı bütün ruh
lara yerleşmlf. 
Buraya geleli dört saat oldu. Şim

diden fU kanaate vardım. Yannın 

meseleleri hakkındaki görüşlerini 

doğruca ayar etmek istlyen her va
tandaş, Zonguldağın dinamizmle do
lu havasını teneffüs etmiye muhtaç
tır. 

Ahmet Emi,n YALMAN 

Sabahleyin limana vardıiımu: u 
man Zonguldağı bir bayram neşesi 
J.smP 'bl&l4uk. Balk, Batveklll h ... 
retle lic"k'llyor u. e a, r---ı=:============ 
llmlamak i~in ~ok maklardn he- lngHtereye Harp 
yetler lelmlştl. Celil Bayan bura-

da beslenen buyuk sevgi, 1aın1z yur Gemisi lsmarlıyacak 
dun kıymetli Başvekili olduğun-

dan ileri ıelmiyor. c. Bayar, kö- Heyetimiz Dün Gitti 
mür havzasının bugünkü ileri man 
zarasını hazırlıyan dimal' ve ener
ji kaynatıdır ... 
Zonguldak halkı, bunu yalnıı mem 

ieket hesabına bir kıymet diye tanı
rnaltla kalmıyor, nimetlerini hergün
kü hayatında duyuyor. 

Zonguldak, bana bugün, hayalimiz 
de yaşıyan ve her gün birer parçası 
hakikate çevrilen yeni bir TUrkiyenin 
ana temeli tesiri yaptı. İktısadt imkln 
tar ve normal malzeme elde edilince 
ne gibi bir yüksek ümran muhiti ku
rulabileceğine Zonguldak canlı bir mi 
saldir. Gözün alabildiğine her taraf 
ağaçlık. Bunlar arasında mamureler 
yükseliyor. İnsan kendini İngiltere -
nin yemyeşil çerçevesi sınai merkezle 
rinden birinde sanıyor. Hertarafta sıh 

(&it l incide) 

ba lf te bir tene kadar sürecektir. 
Gemiler önümüzdeki sene içinde 
memleketimiR getirilecektir. Bu iş 

için Almanyaya giden askeri heye
timiz, oradan I.,ondraya geçerek, fn
giltereden aldığımız kredi muk:ıbi

linde ısmarlıyacağ!mız harp gem!le
ri için de siparişler verecektir. 

KreJi mukavelesinin 
üçüncü miimkerai 

Londra, 13 (A.A.) - Avam Ka
marası, dün, Türk - İngiliz kredi 
anlapnalan hakkındaki kanun pro
jesinin üçüncü müzakeresıni yapmış 
ve tasvip etmiştir. 

hatli ferahlı, şen bir hava esiyor. Bereketli Yağmurlar 
Halk iskele başında toplanmış Başve-8 Kızılcahamam, (TAN) - iki ay -
kilin mümessili ve İktısat Vekili sı- dan fazla müddettenberi yağmur yağ 
fatile Şakir Kesebiri coşkun sevgi ve madığı için yanmak tehlikesine ujl
saygı ile karşılıyor. rayan mahsuller son yağmurlarla kur 

Vilayeti, Partiyi, Belediye,.t, Ma· tulınuştur. Son günlerdP. kazarnızın 
den mektebini, hastahaneleri, limanı her tarafına fasılasız ve meb~ul yağ 
dolapyoruz, her tarafta ümranlı eser nıurlar yağmıf. ziraatçilerin korku
ler yüzümüze gülüyor. Daha güzel ve su sevince dönmliştür. O kadar ki 
yükseklerinl yaratacak bir ruhun köylerde komşular birlbirlerine zıya 
tezahürleri ruha ferah veriyor. fcl vermi§lerdir. 

-~rJ( 
V! Hı'\KI~ 
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LEVHA 
MuHüR 
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Is Bulma\ta 
1 

Mtisavi 
Fırsat 

(Btı§' 1 incide) 
Memlekette başka hiç bir yardım 

sahası yoktur ki, çok az bir külfetle, 
bu sahada olduğu kadar çabuk, bol 
ve hızlı verim temin edebilsin. İş ta
vassutu sayesinde mal ve cana karşı 
işlenebilecek birtakım cinayetlerin ö
nüne geçilebilir. Çalışmaya müheyya 
birtakım vatandaslar, başkalanna a
vuç açmak, serseri ve yoksuz sınıfına 
karışmak felaketinden kurtarılır. 

Sonra herşeyden evvel de bu mü
racaat yerinin yokluğu yüzünden a
deta bir zaruret şeklinde alıp yürü
yen iltimas ve tavsiye itiyatlannın ö
nüne geçilir. Şunun bunun eline bir 
tavsiye mektubu verenler, bir vatan
daşa el uzattıklanna kaildirler. Bel
ki de şu veya bu vatandaş vakit vakit 
böyle bir yardımdan istifade ediyor. 
Fakat milletin bunun için ödediği be
del çok ağırdır. İş bulmanın bir tav
siye mektubuna bağlı olduğu kanaati, 
vatandaşlann içtimai phsiyetlni in
kişaf ettiren ideal ve gayelere çok 
yanlış, çok zararlı istikametler ver
mektedir. 

B lr it tavassut merkezi, birçok 
ıstıraplara nihayet verecek, 

birçok rahatsızlıklann önüne geçe
cek, mühim bir içtimat derde çare ola 
bilecek bir müessesedir. Gaye, ferdle
rin tesadüfi surette yaptıklan tavas
sut işini, bütün işsiz vatandaşlara ait 
seyyan bir fırsat haline getirmek ve 
böylece inkılabın en esaslı bir prensi
bini sürekli sarsıntılardan korumak
tır. 

Ahmet Eml.n YALMAN 

Pınar mı, 
Gözyaşı mı? 

(Ba,ı 3 üncüde 
m6tehassu doktor 'bana Ttlrkiyenln 
Hydrolo&'ique haritası yapılmuı lü
zumunda ısrar etti: 
"- Memlektimizde Frama, Çekos

lovak7a sulan kadu ı.elld daha fazla 
içme ve kaplıcalar vardır. Ukin bun
lann ne hassalan, ne istismar imkan
lan tetkik edilmiş delildir. Mütehas
sıs bir heyet bu membalan birer bi
rer gezip görmeli. Sulan tetkik etme 
li, karakterlerini, ne gibi feylere de
va oldatana tesbit etmelidir. Salar, 
her memleketin en tabii servetlerin
den maduttur. Her yere bu yilsden 
milyonlar akar. Bu harita yapıldıktan 
sonra, bu membalann işletme lmkin
lan da aynca ve ekonomi bakımın
dan tetkik edilmelidir." dedi. 

Güzel fikir, likin TUrkiyenin mem
ba sulan bakımından haritasını yap
madan evvel lstanbulun memba au
lannı tesbit etsek ve bunlann mikda
nnı arttırmak, doldurma prtlannı 

düzeltmek ve onlann nihayet Tom
rukala suya haline gelmemesini te
min etmek çarelerini dUştinsek hiç fe
na olmıyacak. Çünkü (sade Tomruk
ağa delil) Taşdelen gibi bir ikisi müs
tesna lstanbulun memba sulan kendi 
hallerine ağlıyan birer gözyaşı ıibi 
dir. 

Halayda Seçim 
isleri Başlıyor 

fBafı ı mcideJ 
pek yakında temaslara başlanacağı 
öğrenilmiştir. 

Bu suretle seçim işlerine on beş 
gün zarfında yeniden başlanabilece
ği ümit edilmektedir. 

Cemil Mardamın sözleri 
Adana. 13 (Tan muhabirinden) -

Şamdan bildirildiğine göre Türk or
dusunun Hataya girişi münasebetile 
Suriye gazeteleri menfi neşriyatlan-
na hala devam etmektedirler. Suri
ye Başvekil Cemil Mardam, Hatay 
meselesinin Suriye meclisi tarafın

dan asla kabul edilemiyeceğini ve 
bugünkü kabinenin Hatay meselesi
Suriye lehine halledilmezse çeki • 
lecejinl beyan etmiftir. 

Mabat iomiqon a..u.ın 
menli propapM_. 

Adana, 13 (TAN muhabirinden) -
Hataydan aynlan Milletler Cemiyeti 
komisyonunun bir kmm azalan he
nüz Lübnandadır. Bunlar flmdi Ha
tay anlqmuı aleyhinde bizzat "Dro-

14 - 7. 938 

Harict Taylı 
(Bqı3 

çtlill mOsteprtıtına, Kudret 
burs bat konsolosluluna, Mı.abi 
fan Atına • Pire baş konsoJt>Sl 
rldun Cemal Bedin bnşkoNIO 
diin Süreyya Londra baş~ _,,..a 
yedinci dereceden Rüştü JJefPP".": 
lon konsoJosluluna, Mahmut 
komob.lutuna, Zeki Roıan 
losluğuna, Münir Pertev Nap0ll 
jtuna, sekizinci dereceden Fe~ 
Kudüs konsoloı;luğuna, İUıami 1 
kova büyilk elçiliğinde kAUpliJe 
fan Berlin bilyiık eldlitlnde k 
rla Cora Sellınik konsol<111luiU 
cu dereceden Sadettin Uçkun. 

elçiliği ikinci katipliğine, Ad 
Homa büyük elçnlğf ik nci kA 
at İrdelp Kıbrıs muavin kon 
Server Zlrcal Bureaz konsolosl 
ıah:ıddln Aral Berlln mua\ in le 
ğuna, Hulüsi Tamer Kudüs rnua 
solosluğuna, onuncu derecede 
dan SafCet Omeri Londra mu vill 
losluğuna, Feridun Hotinlı KÖi 
vin konsolosluguna, Necip Saıt 
çilarlığına, Adnan Rıza Nap0Ji 
ğına, Şerafettln Yula Şam it 
derecelerile tayin olunmuşlardlt• 

Kaymakamlar Ara 
Nakil ve Tayini•' 

Ankara, 13 (Tan muhabir· 
Kaymakamlar arasındaki 
tayinleri bildiriyorum: 

Bor kaymakamı Faik Tuııı; 
kışlaya, Mesudiye kaymaPJOI 
san İlhan Engin Fatsaya, f 
makamı Mazhar Başdoğaıı 
yeye, Uşak kaymakamı K_,I 
düz Merice, Savur kaym 
zım Günsen Uşağa, Vize 
mı Nurettin Ayunkuş Sa 
kale kaymakamı Reşat önctl 
luhisara, İşpir kaymakamı 
Tuncer Başkaleye, Balya 
mı Hakkı İşpire, Yavaş ka 
Necdet Yılmaz Alucraya. 
mam kaymakamı Vasfi Koca 
torol kaymakamı Celal Ta 
vacığa, Çorlu kaymakamı Jıl 
kü Oltuya, İşkilip kaymakaıd 
taz Arkan Çiçekdağına, D' 
makamı Abi~ Celcel Beşir 
ğızman kaymakamı Mesut 
şehire. Keşan kaymakamı 

hun Kağızmana, Feke kay 
ki Puiğ Kepnar Malazgirl 
kan)l Haydar Ekinci Fek 
Bayazıt kaymakamı Fuat 
lazgirde, Balra kaymakamı 
İçöz Sungurluya, Sürmene 
kamı Sait Zafir Hafiğe, F.s 
kaymakamı Nasuhi Ko 
reciğe, Manavıat kaymakaJll' 
Tuncer Harrana, İlgaz 
Sıtkı Erikçioğlu Bingöle, eSld 
sar kaymakamı Kemal Kebl 
sankale kaymakamı Münir 
şehrine, Oltu kaymakamı A 
zi Hamurcuoğlu Hasank!lleY" 
burgaz kaymakamı Suphi sa 
zana, Garzan kaymakamı 

Nayman Gürpınara, Bartııı 
kamı Sait Sayın M. Kemal 
Göreli kaymakamı Hamit At. 
tına, Gerze kaymakamı Halil 
Doju Bayazıta. 

Nevşehir kaymakamı BeSfl'..ı 
ğay, M. Kemalpaşa kaymaktlP".. 
mil Fuat, Arapgir kaymaJcalll' 
Ankan, mahallt idareler ~ 
dürlOğii fllbe mildilrliltlenn
kaymakamı Emin Kökseal, 
kaymakamı Esat Kayaayınall• 
1t idareler umum müdür nıUI 
lerine. 

Eski nahtye mtldftrlerindlll 

dl Onay Kızılcahamam 

lığına. Maraı maiyet memurO 
Kutlu Behesni kaymakam~ 
let Meclisi kanunlar kale!IÜ _... 
lanndan Fuat Alper OrhallS--; 
makamhğına, emniyet umuıll 
lüğü memurlanndan Ekredl 
nak kaymakamlığına, vflA 
daresi umum müdilrlüğüncte 
Bayıal Dinar kaymakamlJl111" 
kilet seferberlik müdürlütil 
lanndan Fevzi Öncel Silrıl1efl' 
makamlığına nakil ve tayin 
lerdir. 

paJıanda yapmaktadırlar. ~ 
azalan evvelki gün DeytnDe 
nan Antakya patriğini ziyaret 
ve kendisile Sancak meselesi 1 

da konufrDuşlardır. Patrik JA 

nın uzun zamandan beri surır 
doka patrikliğinin makaJlll 
tunu ve bu vatan parça11oıO 
ve AraD oldutunu (!) söyleO' 

T lirlı alteri, F ,:_,..d ~ 
bayramına iftiralı Jtr'j 

Paris, 13 (A.A.) - ffa\'85 

bildiriyor: Sancakta bulunan 
kerleri, 14 Temmuz rran11ı ı0 
ramı şenliklerine istlrlk ed 
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ca· ' l' Y'n 1 n yen 1 icadı 
F:'LAKSAK 
~er 'k b şı kadının çantasında 
. Ulundurrnası lazımgelen 
'deaı parföm 

C::OTY 
~t:ŞfiUF? FRANSIZ MARKASI 

DlkkA -... ..___ • ' 
T l Parts COTY fabrika-

ae larında imal ve ihzar edilmiş 
yrP ~blr fransız mustabzarıdır. J 

iY~ ~--------
11 h~tn.l~~~tnet sulh üçüncü hukuk 

118 l'ııetı:ıa gıtıden: Sultanahmette Meh-
eS~ ltağınr Yokuşunda su terazisi so -
~ıııı haııerı/ ~O ve 12, ıo No. lu iki bap 

llllt ı-..~ 1Zalei şüyuu hakkında' Sa -
tıı "'"'en." e aıe h ın Mehmet Zakir ve Ali-
~aıo .;{ lerıne mahkememizin 938/ 
eyhler:· su ile açtığı davada M. a
llıeçhuıı en . A.limenin ikametgahının 
ltıe dai Yetı hasebile kararı mahke
~tidde~esi.n?e Alimeye on beş gün 
ise de e ılan(:m tebliğat yapılmış 
~ VaJtt• e !Mn-ı ı ınuayyende mahkeme -

Kirahk Kapah Yüzme 
ve Gazino 

Havuzu 

Ankarada Çocuk Sarayı Caddesinde yeni yapılan Ço:uk ltsirgeme Kuru
muna aid Sinema binasının altındaki 25 metre uzunlugunda, 9 metre g~
nişliğinde ve 170 ila 3,5 metre derinliğindeki kapalı yü~e h~vuzu "P~
sin" ile etrafındaki gazino ve müştemilatı açık arttırma ıle kıraya verı
lecektir. !halesi 25 Temmuz 1938 Pazartesi günü saat 10,5 "on buçukt_a''. 
"Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde !.a~ı!~caktır. __ Şartnamesını 
görmek isteyenlerin Kurum Hesap işleri direktorlugune muracaat etme
leri. (4406) 

.;, .K~~~köy: :Vaktflar. Direktörlüğü Oanla,ri 
~ ~ .• . ı.::. 

Kıymeti 

L. K. 
218 24 

Pey akçesi 
L. K. 
16 37 

Semti 

Üsküdar 

Mahallesi Sokağı 

İhsaniye Bostan 

No. Cinsi 

8 No. taj Ah-
10 şap ev 

Yukarda cins ve mevkii gösterilen ev 18/7 /938 Pa:aı:esi gün~ saat 10 
da müzayede ile satılacaktır. İsteklilerin müzayede gunu Kadıkoy Vakıf
lar Müdürlüğüne gelmeleri. (4107) 

lstanbul Sıhhf Müesseseler Arttırma ve Ekşiltme 
Komisyonundan : 

Cinsi 

Pırasa 

Lahna 

Bakla 

Ispanak 

Barbunya 

Ayşekadın 

Çalı 

Bamya 

Sırık Domates 
Yer domates 

Sakız kabağı 

Patlıcan 

Semizotu 

Enginar 

İyi su 

Azı Çoğu 

4000 

4000 

2300 

4500 

300 

4500 

1800 

1300 

500 
4000 

4000 
4200 

2200 

2300 

6500 

7000 

3500 

7000 

500 

7000 

2500 

2000 

750 
5500 

6500 
7000 

3300 

3600 

Muhammen Muvakkat İhalenin şek-
fiyat garanti li gün ve saati 

5 

6 

7 

6.50 

13.50 

12 

11 
20 

8 
7,50 

8 
15 

4 

7 

409,05 Kapalı 20.7 .938 
Çarşamba saat 

11,30 

2500 3500 dama- 65 170,63 Açık 20.7.938 
saat 11 cana 

Kapalı zarfla yapılan eksiltmede Haydarpaşa Nümune hastaha_nesinin 

yaş sebzesine teklü edilen fiyat fazla görüldüğünden ve Haydarpaşa Sa
riye hastanesinin yaş sebzelerine ~ hiç istekli çıkm~~ğından ve aç.ık e~
silt~ye konulan Heybeliada Verem Sanatoryomu ıy~ ~uyuna t~klii edı
len fiyat ta fazla görüldüğünden sebzeler kapalı ve ıyı su yemden açı~ 
eksiltmeye konulmuştur. Mikdar, muhammen fiyat, muvakkat garantı 
ve ihalenin günü ile saati yukarıya yazılmıştır. İstekliler .·, cari seneye 
aid ticaret odası vesikcısile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe 
yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile birlikte teklifi 
havi zarflarını ih&le saatinden bir saat evvel makbuz mukabili komisyo
na vermeleri ve açık eksiltme için de belli saatte komisyonda bulun
maları. (4199) 

~tarı "e~esinden hakkında gıyap 
1ıt keştie:ııdiği ve müddeabih mahal lstanbul lskSın Müdürlüğünden : 
lııllhaıt nın 14-7-938 saat 13 de ve Köstence ve Varnadan deniz yoıu ile yurdumuza getiriledek göçmenle-
~dif ernenin 7-9-938 tarihine mü rin nakliyesi pazarlıkla münakasaya çıkarıldığını ve 14 Temmuz 1938 Per 
tıtına~a:şaı:nba günü saat 10 da icra şembe güaji._saat on dörtte ihalesi yapılacağı evvelce il~n edil~işti. . .. 
~ Ü agı tebliğ makamına kaim ol- Saati mesainin değişmiş bulunması hasebiyle işbu eksıltmenın aynı stun-

~u_n_u_r_. ______ ~----d-e __ s_a_a_t _o_n __ ik_i_d_e_y_ap_ı_1_ac_a_ğ_ı_u_· _an_o_1_u_n_u_r_. _<4_3_9_3=):-=:=:=-=:=:=::::=:::::-:--

lr\lUJl~8>AilıA 
CAN V<UQTAQ.I~ 

-.. 

11 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas 
g - Temmuz - 1938 Vaziyeti 

AKTiF. PASlF 
KASA: 
Altın: Saft kiloıram 17.153.383 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Da.hlldekl Muhabirler: 

24.127.606.161 
14.496.113.00 

1.309.431.GO 

Lıra Sermaye 

Dıtiyat Akçesi 

39.933.150.'iG Adi ve fevkalade 
Hususi 

el ==·'Lira 
15.000.000.-

8.712.23-1.11 

Türk lirası 309.905.52 309.905.52 TedavWdeld Banknotlar: 

2.712.234.11 

6.000.:00.00 ı 

H.a.rfçtekl Muhabirler: 158.748.563.00 

Altın: safi kilogrem 9.054.614 
Altına tahvili kabil Scrbc&' 

12. 736.038.33 
Denıhde edileo evrakı nakdiye 

Kanunun 6 - 8 incJ maddeleri
ne tevfikan tıazıne tataiuıdaı:ı 
vikı tedıyat dövizler 275.17 

Diter dövfsler n Bor'111 Jdi. 
rinı bakiyderi 9.042.917 .74 21.779.231.24 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakıycsı 

llazine Ta.bvillerh 
Karşılığı tamamen ıltm olarak 
Uivetcn tedavüle vazedilen 19.000.000.00 Deruhde edilen evrakı nakdiye 

karşılıtı 158.748.563.00 Reeskoni mukabili ilaveten teda. 
vazed. 13.000.000.00 Kanunun 8 - 8 tncl maddele

rine tevfikan buine tarafmdan 
vaki tediyat 15.057.949.00 143.690.614.00 Türk LIİ'ası Mevduatı: 

175.690.614.00 

20.096.015.56 

Senedat Cüzdanı: 
HAZINE BONOLARI 
TICARI SENEDAT 

Esham ve TahvUii.t Oüzda.m 

(Derubde edilen evrakı nak 

4.200.000.00 
53.475.760.BS 

Döviı tB.ahbüdah: 

Altma tahvili kabil dövi11er 

Diğer dövizler ve alacaklı kli-
57 .67 5. 760.68 rıng bakiyeleri 

Muhtelif• 

34.597.484.3() 
34.598.496.77 

82.710.143.fJI) 

A. - (diyenin karşılığı Esham va 
(Tahvillt(itibarl luymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
39.568.448.48 

~ 
ı 

6.905.639.73 46.474.088.21 
-------ıı 

Avanslar~ 
Altm n Dövls berine 
Tahvilat W:erine 

46.914.02 
9.301.198.53 

Hissedarlar, 
Muhtelif: y-1 

• 9.348.112.55 
4.500.000.00 

13.096.641.38 

336.807.504.34 

~ 

VtkOn Jı 336.807.504.34 

Istanbul üçüncü icra memurluğu ı 
938/2498 sayılı dosyası: Istanbul 
Mahmutpaşa İstanbul han veya Is
tanbul Çiçek pazarı Findıklıyan han 
25 No. da mukim Mardiros Moruk -
yan. Vilhelm Bürger'e 15-4-937 
vadeli senetle 1200 markı tutan 
605,49 lira 15~937 den itibaren 
% 5 faiz ve ücreti vekaletle beraber 
olan borcunuzdan dolayı size gönde
rilen ödeme emri ikametgahınızın 

meçhuliyeti hasebile bila tebliğ iade 
edildiği mübaşirin meşruhatından an 
!aşılmış olduğundan tebliğatın bir 
ay müddetle ilanen ifasına icra ha
kimliğince karar verilmiştir. Bina -
enaleyh işbu ilan neşrinden itibaren 
bir ay zarfında borcunuzu tediye ey
lemeniz veya bir itirazınız varsa bu 
müddet zarfında icraya bildirmeniz, 
ve itiraz etmediğiniz ve borcunuzu 
tediye etmediğiniz takdirde ayni müd 
det zarfında mal beyanında bulun -
manız lazımdır. Aksi halde icra ve 
ifJas kanununun 76 ve 337 inci mad 
delerine tevfikan muamele yapılaca
ğı tebliğ makamına kaim olmak ül 
zere ilan olunur. (9015) 

Istanbul asliye mahkemesi ikinci 
ticaret dairesinden: Selanik bankası 
tarafından Galatada Havyar hanın
da 18 No. da Balcı zade Mehmet ve 
Şerif zade Süreyya şirketine izafet
le Balcı zade Mehmet aleyhine bir 
kıta taahhütname mucibince üç se
ne dokuz aylık komisyon bedelinden 
alacağı olan (355,55) liranın tahsili 
zımnında açılan davanın cereyan e
den muhakemesi sırasında: Müdda
aleyh Balcı zade Mehmet ilanen ya
pılan tebliğata rağmen gelmemiş ol
duğundan hakkında Hukuk usul mu
hakemeleri kanununun 401 inci mad 
desine tevfikan gıyap· kararı ittihaz 
ve kırk beş gün müddetle ilanen teb 
liğine ve muhakemenin 7-10-938 
cuma günü saat 14 de icrasına karar 
verilmiştir. Mezkur gün ve saatte 
gelmediği veya bir vekil gönderme
diği takdirde muhakemenin gıyaben 
cereyan edeceği ilan olunur. (9014) 

İstanbul asliye üçüncü hukuk 
mahkemesinden; Kuledibinde bere -
ketzade sokağında Medina. hanında 
birinci katta Sinyuru Eskınazı tara
fından kocası Beyoğlunda Yü~se~ -
kaldırımda Yazıcı sokağındakı koşe 
başında sütçü dükkanının üzcriı:de
ki Necibin hanesinde babası Mışoş 
Eskinazi nezdinde mukim İsak Eski
nazi aleyhine acılan ve mahkemenin 
938/679 numarasına kaydoh~nan ih: 
tar davasında müddeaaleyhın yedı 
sene evvel Amerikaya gittiği ve ora
daki adresile ne zaman avdet edece
ği meçhul olduğu şerh. verilm~ş v.e 
yeni ikametgahı da bellı olmadı~ı cı
hetle hukuk usulü muhakemelerı ka
nununun 141 ve 142 nci maddeleri
ne tevfikan ilanen tebliğat icrasına 
karar verilmiş ve muhakeme günü o
larak 23 eylt'.il 938 saat 9 a tayin edil
miştir. Mezkur tarih ve saatte mah
kemede bizzat veya bilvekale hazır 
bulunması ve gelmediği takdirde gı
vap kararı ittihaz ve gıyaben deva· 
İnı muhakeme oluna.cağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi % 4 altın üzerine avans % 3 

. ~ 

. .. \ • • ... \.-ti , ~ ... • '"" !', ' 

· · 'İstanbul .·: Vakıflar Direktör\üğü · · ilanları'~-
~ · •. ~;,,;1' S"· ·• • .-. ' / .· · .',. '• · • ,:, '{ ~: <, ·,: ·~ ~_.~;! · r.' '. f'~'·~•"ı 

. • .. ··ı·· ... :. ··"~' -_....... ... .. ,'"• ": ..... 1 ·:.:,·~ .. ~'· •• ·:· '..f"!:'.-·~. 

Kıymeti Pey parası 
Lira K. Lira K. 

984 50 

309 80 

1183 58 

27 81 

92 10 

100 00 

73 82 Laleli yeni Kemalpaşa mahallesinin Gümrükemini 
sok:ı~mda yeni 26 No. lu ve 179 M. M. daki kuyum

cu Bahşayiş vakfından arsanın tamamı. 
23 24 Fatih Sarıgüzelde Hüsrevpaşa türbesi karşısında 

Iv::ız Ef. Vakfından 231.84 M2. ki cırsanın tamamı 
üzerlnde mevcut bir miktar ankazile beraber. 

88 77 Taşkasapta Molla Gürani mahallesinin Hayrettin· 
paşa sokağında 4 No. lu ve 1555 M2-ındaki arsanın 
taman·ı. 

2 10 

6 91 

7 50 

Çarşı Kazazlar Orta sokak 29 No. lu dükkanın 
1/ 3 hissesi. 
Mevlevihane kapısı civannda Melekhatun mahal
lesinde Cami sokağında 154.50 M2 - ında Melekha-
tıın c:ım!i müezzinine meşrutahane arsasının ta-
mamı. 

Topkapıda Çivi zade namı diğer Karabaş Mahmut 
Ef. mahallesinde Cami çıkmazında 30 No. lu 183,81 
M2-ındaki mezkur cami imamının meşrutahane 

arsası. 

Yukarıda yazılı emlak 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 30-7-1938 Cumartesi günü saat 10 da icra edileceğinden taliple
rin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mahlıilat kalemine müra

caatlan. ( 4427) 

... B,yoğl~ V ~kıflar Dire~törİüğü ·. ~~l~hlar_~.·;~~:: 

. . ., ... ' . .· 
Muhammen kıymeti 

Lira K. 

800 

647 60 

558 40 

153 00 

Kabatl\şta ÔmE>r Avni Beytülm.alci sokağında 32,34 sa
yıli altında dükkanı müştemil ahşap beş odalı hane. 
Galatada ArRp cami mahallesinin Sarı Zeybek ve De
mirci sokağında 28,1,3,5 sayılı ahşap hane. 
Cihangir Sormagir mahallesinin Sormagir sokağında 
80, 69 metre murabbaındaki arsa. 
Hacı Ferhat mahallesinin aşıklar sokağında 19,50 met
re murabbamıfaki 13 No. lı arsa. 

Yukarıda yazılı gayri menkul!erin mülkiyetleri peşin para ile satışı 
1-7-1938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık arttırmaya çıka
rılmıştır. 

İhalesi 15-7-1338 Cuma günü saat on birde komisyonda yapı1acağın
tlan taliplerin yüzde yedi buçuk pey paralarile Akarat ve Mahlıllat ka
lemine müracaatları. !4113) 

Eyüp icra memurluğt.ndan: 38/ ret olan belerliye rüsumu ve vakıf i-
1013. Faik Saniye Melegin Fatma caresi borçları hissedarlara ve rü • 
ve sabık ile şayian mutasarrıf olduk c;umu dellalive ve 20 senelik evkaf 
lan Eyüp Hacıhüsrev mahallesinde I t f · b d 1: .. t . . . 

• . e vız e e ı muş crıye aıttır. 
Arabacılar sokağında kaın olup kapı B' · · tt d k . M 

75 ırıncı ar ırma a ıymetın o 
sından girildikte ufak bir toprak taş ~j bulursa .. t · • · t" d b 
lık ve bir sofa bir oda ve bir aralık '? • mus :rının us un c ıra-

b . d th d' e den kılır. Aksı tnkdırde en <>on arttıra _ ve ır ap es ane ve mer ıv n .. .. . 
çıkıldıkta bir sofa üzerinde ik_i ~da nın taahhudu .~erındc kalmak üzere 
ve bir heladan ibaret olan eskı bır / arttırma 15 gun daha uzatılarak 2-
47 yeni 34 No. lu ahşap ve muhtacı 9-938 tarihine rastlıyan cuma günii 
tamir hanenin şüyuunun izalesi için ayni saatte icra edilecektir. İpotek 
açık arttırmaya .çıkarılm_ıştır. Mu • sahibi alacaklılar ile diğer alacaklı -
hamm~n kıymetı (300) }1radır._ Şar~- ların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
namesı 10-8-38 oldugu tasdık edı- gayrı· m k 1 .. · d k " h ki .. .. . . . en u uzerın e 1 a arını 
lenhçarşamba lgunkutnrdeln6-8ıtıbar9~3n8dtıa- hususile faizi ve masraflara dair id-
van aneye ası aca ı . - . .. 

·· d"f 1 .. ·· t lO d dıalarını musbit evraklarile ?O crün rihine musa ı sa ı gunu saa an . . . . .. ~ o 
12 ye kadardır. 1?ınde ~aıremıze muracaatlarını ak-

Arttırmaya girmek için isteyenle- sı t~kdırde hakları tapu sici11Prilc 
rin muhammin kıymetinin % 7,5 nis- o:;abıt olmadıkça payla!"madan hariç 
betinde pey akçesi veya milli bir kalacakları ve daha fazla maliımat 
bankanın teminat mektubunu tevdi almak isteyenlerin dair~mb:in 9:-.!8' 
etmeleri mecburidir. Müterakim ver 1013 N o. lu dosyasına müracaatları 
gi ve tcnviriyc ve tanzifiyeden iba - ilan olunur. 
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KUTUBHANESI 
Kanaat Kitapevi bu ad altında ciddi ve önemli bir kitab serisi vü

cude getirmiştir. Milll kültürümüz ve memleket gençliği çok faydali 
edebi, ilmi ve tarihi mevzuları ihtiva eden bu serinin tabılanna da 
son derece itina edilmiş ve tabı tekniğinin en mütekamil şekilleri tat
bik edilmiştir. Bu serinin neşredilen 10 sayısı şunlardır : 

1. ROBENSON KRÜZOE : 
Danie1 de Foe'den tercüme Men Yaşar Nabi. Fiatı 50 kuruş. 

il. BÜYÜK AVRUPA ANKETi 
Peyami Safa. Fiatı 50 kuruş 

111. DOKTOR MORO'nun ADASI 
Wells'ten tercüme eden Hamdi Varoğlu. Fiatı 50 kuruş 

iV. DELi PETRO 
MerjekoVl5ki'den tercüme eden Fikret Adil. Fiatı 50 kuruş . 

V. ESRARLI ADA: Hava Kahramanları 
Jül Vern'den tercüme eden Fehmi Baldaş. Fiatı 50 kuruş. 

VI. FEN BiLGiLERiNiN FAYDALARI 
Profesör Salih Murad. Fiatı 50 kuruş. 

Vll. K A N D 1 D 
Volter'den tercüme eden Fehmi Baldaş. Fiatı 50 kuruş. 

Vlll. GORiL AVCILARI 
Ballatyne'den tercüme eden Hamid Akarsu. Fiatı 50 kuruş. 

IX ve X TIMUR DEVRiNDE KADISTEN 
SEMERKAND'A SEYAHAT 

Büyük Türk İmparatoru Timür nezdinde İspanya sefiri bulunan Kla
vijon'un meşhur seyahatnamesidir. O zaman Türk alemi hakkında çok 
şayanı dikkat malumat veren bu seyahatname Ömer Rıza Doğrul ta
rafından tercüme edilmiştir. Fiatı 50 kuruştan iki cildi 100 kuruştur. 

Bu on cildi birden a lanlara ayrıca tenzilat yapılır. 

Fikir biraz cüretkarane görülebilir ... 
Fakat neticeleri ıayanı hayrettir. 

FE MI• L. Kadın olmanın yegane 
mahzurunu unutturur. 

FEMIL, 

FEMİL, 

FEMIL. 

FEMİL, 

icat edilince, kadın inanılmıyacak derecede 
büyük bir serbestfye ve emsalsiz bir rahata 
kavuştu. 

Her ay tekerrür eden müşkül ve üzücü gün
lerde kadını bütün düşünce ve eziyetlerden 
kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

'l!:n ınce elbiseler ve en dar banyo mayolan 
altında sezilmez, kullanan kadın bile mev
cudiyetini kat'iyycn farketmez. 

Mikroplu bezlerin ve pamuk tamponların ka
dınların bütün hayatlarına mal olan rahim ve 
tenasüli ıztıre.plarını ortadan kaldırır. 

Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kır
mızı hususi iki cins pamuktan kimya harika
larile mikropsuz btr şekilde yapılmıştır. 

Bayanların (aylık temizliklerinde) en birin
ci yardımcısıdır. Sıhhatini seven her kadın, 

ve Bağı 

Askeri 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) 

TAN 

Emniyet S,andığı ila,nları 

EMLAK SATIŞI 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Bay Mürveddin ile Bayan Emine Mebrurenin Sandığunıza 16693 he
sap No. sile (1700) lira borçlanndan dolayı birinci derecede ipotek edip 
vadesinde borçlarını ödemediklerinden dolayı haklarında yapılan takip 
üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı madde
sine göre tasılması icap eden Kadıköy Osmanağa yeni Rasimpaşa ma
hallesinde eski Halitağa yeni M.sırlıoğlu halen Yavuz sokağında "Tram
vay caddesinde" eski 18 Mü. yeni 9 No. lu kagir zemin üzerine ahşap bir 
evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırma konmuştur. Satış ta
pu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek isteyen (350) 
lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarmızdan birinin teminat mek
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve 
vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 18-7-1938 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere San
dık hukuk işleri servi.sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve ' 
sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırma
ya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarilan gayrimenkul 
hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 16-9-
938 tarihine miisadif Cuma ITTinü Cai?aloğlunda kain Sandığımızda saat 
14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek
lif edilecek bedelin tercihan alımnası icap eden gayrimenkul mükellefi
yeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde 
son arttıranın taahhüdü balti kalmak şartile 4-10-1938 tarihine müsadif 
Salı günü ayni saatte ve ayni mahalde son arttırması yapılacaktır. Hak
lan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklar1nı bildirmemiş olanlarla hakları 
tapu sicillerile sabit olmı~,ranlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Daha fazla mallımat almk isteyenlerin 37 / 10 dosya numarasile 
sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

*** DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere tahmin edilen kıymetitı yarısına kadar ikraz yaparak 
usulüne göre kolaylık göstermektedir . (4460) 

• • • 
Gayrimenkul Satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden ~ 
1 Katerinanın şartla fcragından Vasil oğlu Hiristo tasarrufunda olup 
Sandığımızdan 17960 hesap No. sile alınan (1200) lira borca karşı birin-
ci ve (2300) liraya karşı ikinci derece ipotek edilip vadesinde borcu öde-

1 mediklerinden dolayı haklarında yapılan takip üzerine 3202 No. lu ka
nunun 46 cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesine göre satılması 

icap eden Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahallesinin Fransız me
zarlığı halen Ergenekon "Tramvay caddesi" ve Bilezikçi sokağında 

cümle~i kagir eski 28 .60 ve 55.57.59.3.5 No. lu Fransız mezarlığı cad-
1 desinde yeni 57 No. lu apartıman 55.59 No. lu iki dükkan ile 
1 Bilezikçi sokağında iki evin üç hisse itibarile iki hisseleri bir buçuk ay 
1 müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya
pılmaktadır. Arttırmaya gırmek isteyen 1866 lira 66 kuruş pey akçası 
verecektir. Milli bankalardan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
Birikmiş bütün vergner1e Belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 15-7-938 
tarihinden ıtibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık hukuk işleri servi
sinde açık bulundurdulacakır. Tapu sicil kaydı vesair liizumlu izahat ta 
şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttirmaya girmiş olanlar bun
ları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında hcrşeyi öğ
renmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 16-9-938 tarihine müsadif 
Cuma günü Cağa1oğlunda kain Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar 
yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiy~ti ile sandık ala
cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taah
hüdü baki kalmak şartile 4-10·938 tarihine müsadif Salı günü ayni ma
halde ve ayni saatte son arttırma yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimen
kul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan aliık~darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu
sile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile berabt:r dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu 

1 
suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ı 

1 

1 malumat almak istiyenlerin 37-267 dosya numarasile Sandığuruz hukuk 
işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

"'** DiKKAT 
Emniyet S:ındığı : Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne 
göre kolaylık göstermektedir. (4458) 

- - - - - -------------- Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sahnalma Komisyonundan : Istanbul 3 cü icra memurluğun -1....--------------ı 

dan: Edvard ve Sateniye borçlu Ba
hanın mahcuz brr adet Grant Paris 
J. Tircsselt marka piyanonun satıl -
masına karar verilmiş olduğundan 

ilk açık artırmasının 20-7-938 çar 
çamba günü saat 13 ten 14 de kadar 
Harbiyede Dershane sokak Tavuşan 
ciyan apartımanının 18 numaralı da
iresinde yapılacağı ilan olunur. 

Fatih sulh üçüncü hukuk hakimli
ğinden:Mahkememizce terekesine va 
zıyet edilen Muhtesip Iskender M.de 
eski Altay S. da 14 N. lu evde ölen 
Hacer Şeküfenin alacak ve borçlu -
ların bir ay ve iddiayi veraset eden 
lerin üç ay zarfında mahkemeye mü 
racaatın liizumu aksi takdirde tere
kes i hazineye int;knl edeceği ilan o
lunur. 

r • 
HIÇKIRIK ı 

Kerime Nadir 
Kitap halinde çıkmıştır. 

Fiyatı 50 kuruştur. 

kullanınız ve taklid 
leri reddediniz. 
iNKIBAZI, HAZIM 
SIZLIÔI, MİDE EK
SİLİK ve YANMA
LARINI giderir 
Ağızdaki tatsızlık ve 
kokuyu defeder. Mi
de ve barsakları alış
tırmaz. HOROS mar 

kasına dikkat. J 
mi:P--

1. - 173 tane eğer takımının 12-7-1938 deki kapalı zarfla eksiltmesi
ne istekli çıkmadığından 30-7-1938 Cumartesi günü saat 11 de yeniden 
pazarlığı yapılacaktır. 

2. - Tasınlanan tutarı 10380 lira ve ilk teminatı 779 liradır. 
3. -- Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4. - İsteklilerin giın ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

veslkalarile birlikte Galatada Eski İthalat Gümrüğü binasındaki komis
yona gelmeleri. <44041 

DENiZBANK 
Yalo.a laphcalan MiidUrlGğlnden: 

Otomobil Satııı 

İdaremiz~ aid 180 lira kıymet takdir edilen ve az bir masrafla işler 
hale konulabilecek 93(! modeli müstamel kapalı bir Ford otomobili 
açık arttırma lle satışa çıkarılmıştır. Taliplrin görmek ve malumat 
almak üure, her gün öğleden sonra Yalova kaplıcaları muhasebesine 
ve arttırmıya iştirak etmek için % 7,5 pey akçelerile 20-7-1938 Çar
!;amba eiinii saat 14 te kaplıcalarda satış komisyonuna müracaatlan. ........................................... 

MUAYENEHANE NAKLi 
Diş Tabibı ŞEK.İP RİFAT Eminönündeki muayenehanesinı Taksim 

Standart benzin deposu yamnda NAMAR apartımanına nakletmiştir. 

Hastalarını Cumartesi, Salı ve Perşembe günleri saat ondan akşam 

dokuza. Pazartesi, Çarşamba günleri on dörtten akşam dokuza kadar 
kabul eder. 

Telefon No. 35 - 245 ••••llİlll•••• 
~ - ·~ . -.-- -~ ---- - - -

14 - 7 - 938 

Karaciğer, böbrek, taş ve kurnıarıt 
dan m'.itevellit, sancılarınız. da 

sertlikleri ve şişmanlık şikayeti 
nizi U R t N A L ile geçtriııl' 

URINAl 
Vücutte toplanan asid ürik ve 
salat gibi maddeleri eritir. kartı tt 
mizler, lezzeti hoş, alınması kol•' 

dır. Yemeklerden sonra yaı"llll t>'r 

dak su 1.;erisinde alınır. 

INGILIZ KANZUI< 

ECZANESi 

RBYOGLU - tSTANBUL 

Y~Ni T[SLiMAT 
iLMü~ABERLEQiMiZ 

DA'-IA YUKSE:IC 
rAiZı DAl-IA E.Yi 

SARTLAQ. TrMiN ro~rı 

WOLANTS~ QANK-üNi ~ 

TARAGA iSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzuıunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Ah,tırınız 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRiYANTiNI 
kullanmaktır. __________________ .;..._ _______________ ~ 

T. H. K. 

BUYUK PIY ANGOSI ' 
Dördüncü ke§ide : 11 Ağustos 938 dedir· 

'üyük ikramiye: 50.000 Liradır, 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo l ira lık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık ikİ 
adet mükafat vardır ••• 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zencıln ecle11 b~ 
piyancıoya iıtirak etmek suretile ılı de talfi11IS 
d-.neviniz. 

AL BAYRAK 


