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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 
TAN Matbaası ( 
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. i Hakkında iddianame Bu Iktısat Vekili 
· ~""8bah 10,30 da Okunacak Dün Karabükte 

lstanbul 
Dun d·e 

Valisinin Muhakemesine 
Ankarada Devam Edildi 

ı;;,FilyOs • Ankara Tetkikat yaptı 
Yolunda Bir Tren 
Devrildi 

karar Bu Haftanın Başında Verilecek 

• 
1 stanbula gelen mülkiye müfettişlerinin tahkikat fezlekesi. Vali 

Muhittin Üstündağın muamele ve hareketlerini vazifeyi ihmal 

'le suiistimal mahiyetinde birer suç olarak . göstermekte ve hak~ 
kında Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ıncı maddelerine göre 

takibat icrası lüzumunu ileri sürmektedir. 

Fezlekede şöyle deniyordu: kadaşım olması onun malını belediyeye sat-
"Bu · fi 1 mak hakkını nezeder mi? Malını satmak o-

ledi v~ıy~t, Likoğlu Eşre n Va ive Be- nun en tabii haklarından değil midir?,r 
d'J Ye reısi Ustündağ tarafından himaye e-
~ tnekte olduğunu ve mezarlık için o yerle- Reis Üstündağa sordu: 
te~ ~~lediyece satın alınacağını Likoğlu Eş- "- Buradaki ifadenizle dahiliye müfet-
le eh~nceden ihsas ve isma edilerek muınai- tişlerine verdiğiniz cevapta bir mübayenet 

0
{ ın ~elediyenin zararına menfaat temin gördük. Dahiliye müfettişlerine verdiğiniz 

zi ~dugunu gösterdiği gibi mumaileyhin ara cevapta 329 tarihli kanuna göre muamele 
du.., akkında pazarlık yapmak için ihzar olun· yapıldı, burada ise komisyonun kararile pa-
ll\ ~. aJakalan tarafına ifade olunan arzu, te- zarlık yapmak suretiyle arsa istimlak edildi 
ıe!:'ll ~e arazinin alınmasında istimlak usul- diyorsunuz. 
~~ıe ıtb... dil · k yfi ti · d b "İfadeler arasındaki bu mübayencti izah teYit a e · memesı e ye erı e unu d ... ,, 

eden hususattandır ·n e er mısınız.,, 
V ı· h Vali şu cevabı verdi: 
"a 1 u noktaya şµ cevabı verdi: "- Vaka üzerinde hiçbir mübayenet yok-

l'ttp - Bu hususa dair gazetelerde neşriyat tur. Pazarlığa mübayaalarda şahsi kanaati-
~~ .... ıJ~Yor. Bunun üzerine arsasını satmak is- mizle değil, istimlak kanununa uygun bir şe-
1?\ilin~: .. "Jı :"'I'!~----"' -.l!-.--1 .. ~ Uu ... l ..... ..t .. - 1_!11 1 1 ' ,._._.1_ 1\ır ___ ı ...... :_ ,...,.~ ,:ı,.. J...~ 

Şl'eı oıması ve Eşrefin de hP.nim ar- . dur.,, 
I Dünkü muhakemenin tekmil safhası altıncı sayfam1zdodır 1 

----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:...___~ 

kurulan Merhum Salô.haddı-·n 
Yeni Alanı Dün Gömdük 
Varlıklar lnönünde Bir Tayyare Kazasına Kurban Giden Merhum 

En Yüksek Tayyare Mühendislerimizden Biri idi 

Ankara 15 <TAN muhabirindcn)
Dün saat on beş raddelerinde Filyosa 
gitmekte olan marşandiz treni, heye· 
lan yüzünden devrilmiş, lokomotif 
ile sekiz vagon yoldan çıkmıştır. Nü
fusça zayiat yoktur. 

Kaza Çerkeş - İsmetpaşa istasyon
ları arasında 229 kilometrede vukua 
gelmiş, heyelandan tren yolunun 50 
metrelik bir kısmı harap olmuştur. 
Kaza derhal Ankaray.a bildirilmiş, 
şehrimizden imdat trenleri tahrik e
dilmekle beraber d.cvrilen lok:omotif 
ve vagonİann kaldirılmasi için Fski
şehirden vinçler gönderilmiştir. Yo
lun yapılmasına devam olunuyor. 
. Ankara-Filyos yolcu)nn aktarma 
suretile gidip gelmektedir. 

Demiryollar işletme idaresi heye
lanın vuku bulduğu meyilleri indir

(Arkası: Sayfa 10, sütun 6 te) 

Çimentonun Gümrük 

Resmi 50 Kuruşa 
indirildi 
Ankara, 15 (A.A.) - Memleketi· 

mfa:de ümran vasıtası olan çimento
nun ucuzlatılması gaye ittihaz edile
rek bu sahada hüktimetimizce bazı 

tedbirler alınmıştır. 
İstihlak edilen çimentonun kısmı 

----· • s• -•···~' -·uıue ve «!ev-
let müesseselerinde kultanılmakta
dır. Bu itibarla hükCimet bu sanayii 
herhangi bir diğer sanayi şeklinde fo 
lakki etmemektedir. Bu esasa binaen 
güınrilk resmini bir ton için 3 ve 9 li
radan 50 kuruşa indirerek çimento· 
nun bir elden "Etibank" vasıtasiyle 
idare ve idhaJini kabul etmiştir. 

Bundan sonra yapılacak fabrikala
n mezktir bankamız yapacağı gibi 
mevcut fabrikalardan arzu edenler 
dahi ••Etibank" tarafından satın ah
nabileceklcrdir. 

dk ~hrnet Emin YALMAN 
ttsat Vek'li lltuJıa . • ı ne refakat eden Baş-

f' l'l'Il"tnıizden - Zonguldak) 

Almanyada bitirdiği mühendislik lahattin Alan, memleketimizin fen U· 

tahsilinden sonra memleketimizde i- ğurunda verdiği ilk kurbanlardan bi
mal ettiği tayyarenin tecrübelerini ri olması itibarile ölümü fen ve ha
yaparken Inönünde kapaklanıp ö - vacılık aleminde derin bir teessür u-

len tayyare mühendisi Salahattinin yandı;mıştır. 
naşı, perşembe günü İstanbula geti- Merhumun cenazesi dün saat on 
rilmiş ve ailesine tevdi edilmişti. Sa- (Arkası: Sayfa ıo. siltun 3 de] 

H e_11et 'l)önü_11or 

Karabükte inşaatı tamamlanmak iizere olan ilk Tiirk demir fabrikası 

Zonguldak, 15 (A.A.) - İktısa~ Ve ve bu sabah hususi trenle Karabüke 
kili Şakir Kescbir ve refakatlerine.le hareket emişlerdir. 
ki zevat dün akşam Eti Bank Ereğli Vekilimiz maiyetlerindeki mütehas 
kömürleri işletmesi genel direkforü sıslar ile, yolda, Çatalağzında liman 
Bekir Vehbi Ergene tarafından veri- ve tesisat yeri ile Filyosu tetkik ede
len akşam yemeğinde bulunmnşJar rArkııı.:ı· Sııvfa \O, t<iitım 1 rı .. ı 

Bir Delikanlı, Elli. Dört 
Yaşındaki sevg~:isini'iki 
Arkadaşına Soydurdu 

Bu Enteresan Yaka Sah Gecesi 
Gülhane Parkında Cereyan Etti 
Geçen salı gecesi Gülhane parkında bir aoygunc'uıuk . hadiıeıi 

olmuf, bir jigolo beraber yqadığı kadını arkadatlarma ıoydur-
muft [Arkası: Sayfa 10, sütun 2 de] 

'Jt at1ağzında bir tek insanla 
~eh a?'şılaştık: Malôl Gazi 
lıaYv nıet. Rahat rahat otlıyan 
alabu~~nna bakıyordu. Gözün 
alar gı~e mısır tarlaları, mer 
ettah:a~ deniz, dar bir dere, 

13 agaçlıklı tepeler .. 
~ Utasının, yarın kömür hav
olac ız:n ve Karabük' ün limanı 
ttaıt~a, büyük elektrik san-

Hasan Ecza Deposunun ..... . ... Amerikalı tayyarecileri• takip ettikleri yolu gö•terenharita 

Bir Kısmı yandı Amerikalı Tayyarecilere 
cai ınıya fabrikaları kurula

?tlar ına dair en küçük bir em
sah' (';. Y~k. Bukünkü yemyeşil j 
~a~~ ~ki s~n~ içinde deniz ola
l'akJ ev gı hı makineler bu top
~ a~ Ytıtacak, denize döke
~e,.' b n iki vapur, barınacak 

İltt ltlacak. tu ısat V k" . rı bu 
1 

e ılı Şakir Kesebir, biı-
'lıtısı .. kn .. arı Çatalağzının kumsahnda 
d " o ı ·· il: Y u Mehrnede anlattı ve sor-

•• 
~a.~llR<lraların deniz ve liman ol
tırıdarı ~e dersin, köyün hesabına 
~ehrn oşnut musun?" 

~"~ et, otlak y 1 . . .k. "'-'& d . er erının ı ı ~ene 
di" eruz ol ~ ,,e k acagını, olağan birşey 
lıtı arşılad 

.. da herh ı. Uzun askerlik haya-
lttt.tştu. alde çok garip şeyler gör-

'• -t· h 1tnan · · • g~ll\il . ıyı şey. diyordu, bura-
qırı"' erın · \.lan b· . • ınsanların toplanm.a

ıııın k .. 
oy çok hayır görecek .. , 

B u akşam Uns1u ko··yu·· ·· ı l:!i safi nun m -
lllell'le}{ . r odasındaki münakaşayı 
~a.t b ısterdim 
~ a i.ik . 

~. ıs ay te tılsımlı bir alem bul-
(A :\rVel bataklık pirin~ tar

r ası: Sayla ıo, gutun 2 de] 

Yangın, "Fayda .. ların Parlaması 
Yüzünden Vukua Geldi · Büyük Te~ahürat ·Yapıldı 

"Uyumak istiyoruz,, 
Hu9 ve Arkadaşları. Amerikaya Varınca 

Her Şeyden Evvel Bunu İstediler 
Nevyork, 15 (Hususi) - Nevyork ta bulunarak seyahati hakkında dnk-

şehri bu akşam eşsiz bir kabul resmi tilograf ile yazılmış 40 sayfalık bir ra-
yapmış, devrialem seyahatini üç gün por hazırlamış olduğunu bildirmiştir. 
on dokuz saatte yapan tayyareci· Hug Hug i1e arkadaşları birkaç kere bü-
ile arkadaşları Broadvay'dan geçerek yük güçlüklerle karşılaşmışlardır. 
belediyeye gelmişlerdir. Tayyareciler, Tayyarenin Nevyorka muvasalatı. 
bütün yol üzerinde sıralanan kesif bir muazzam bir hadise olmuştur. Şehir, 
kalabalık ve balkonlardan, pencere- çanlarla, düdüklerile, sayhalarile, ve 
lerden, taşan muazzam bir halk kütle- çıkarılması mümkün olan her sesi ile 

İtfaiye yangını söndürmeye çalışıyor si tarafından çiçek ve konfeti tufanına tayyarecileri alkışlamıştır. 
Dün saat 

14
,
20 

de Bahçekapıda b. k maruz kalmışlar ve fevkalade bir su- Tayyareciler herşeyden evvel uyu-

Hasan F..c7f deposunda bir yang~.n 
çıkmış. bir anda korkunç duman su
tunlan yüksclmiye başlamı~. halk 
bir hayli h~yecana düşmüştür. İtfai-

~ 

ye ır . aç .dakika. içinde yangın yeri- rette alkışlanmıştır. mak istemişlerdir. Çünkü u tukl 
ne yetışmış, faalıyete geçmi~tir. Fa- T · H d h l b ·· d Ç ar. 
kat yığılan halk yüzünden Bahçeka- ayyarecı ug a a evve eyanat- mnd etç~ uyumamışlar<lı .naterin Hcpbrun 

pı, bir anda geçilmez bir hı1l alınış, Ame~ikolı. ~ayyoreci .. uçark.en sevgilisi si!'ema _yıldızı Katerin Hepburn'un seyahati 
[Arkası: Sayfa ıo, sütun ı deJ fa kıp edışı ve Hug'un l'arısfe korsılnsfıoı qarıp vaziyet 1 O uncu soyfamırdadır. 



No. 120 .Yazan : M. SIFIR 

Damat F erille lngilizler 
Arasında Kara Kedi 
O akşam Pantikyan ile Astar

ciyanın hanında birleştik, 

uzun uzadıya görüştük. Pantikyan 
dedi ki: 

- Fazla tesir yapacağını um -
mam, amma bir defa bu çareye de 
baş vuralım. Zeki ve Kapiten Ka
milin cepheye gönderldiğinin şayi 
olduğunu İngilizlere işittirmek 
çok kolay_ Şimdi Sait Mollaya söy 
liyeyim: Bu gece bir telgraf mü -
vezzii gibi bütün İngiliz kapılannı 
dolaşır ve haber verir. Zaten da -
mat Feride de kızgın ve tutkun za
manıdır. Bu haberi de alırsa kudu
rur ve daha şiddetle saldırır. La -
kin netice belki de arzumuz gibi 
olmaz. Müttefiklerin şu sırada sa
rayı. ve damadı arzularına alet et
meleri hatıra gelebilir. Ne ise hele 
bir tecrübe yapalım. 

Hemen telefonu açtı: 
- Allo, siz misiniz, Molla Bey? 

Ben Pantikyan ... Ne yaptın senin
kilerle?. 

.... ' 
- Ehemmiyetsiz bunlar ... On -

lar da senin için kimbilir neler söy 
!emişlerdir. Hücum için daha güzel 
sebepler bulmalı. 
- ..... 
- Yok değil hem pek mühimmi 

var .. Aramızda kalmak şartile ben 
sana söyliyeyim: Bu sabah Kapi
ten (Kamil\ ile saray ndamların -
dan Zeki bir torpito ile l\.Iudanyaya 
gittiler. Zeki seninkilerle Çerkes 
Ethem arasın~a bir anla~ma yap
mak için Mudanyadan Bursa yo -
luyla cepheye gidiyor. 
- .... 
- Dur acele etme. Bizımkiler bu 

nu benden bile sakladılar. Bugün 
öğleden sonra ben bunu Damadın 
bir adamından işittim. ~ 

- ...... 
- Elbette çok mühim ya: !şte 

senin için tam bir hücum vesilesi.. 
Fakat benden bahsetme ha ... 
- ..... . 

- Rica ederim, susunuz. 
Ben de büyük Türk milletinin aciz 
bir ferdi ve cariyesiyim. Biliyorsu 
nuz ya babam da Sultan Murat ta 
tıpkı millet gibi bu hanedandan ka 
hir ve gadir gördü. Ben bir mağ
dur kızıyım. Ne ~are ki, bu hane-

·dana mensup bulunuyorum. Tari
hin lanetle yiı.dedeceğine hiç şi.i.p 

hem olmıyan en büyüğümüzün. ya 
ni Vahdettinin şenaat ve hiyanet
Ieri karş1sında milletim için ufak 
bir zahmete katlanmak ve hicap -
tan kızaran yüzümü aklatmak ih
tiyacını duyuyorum. Ve bununla 
teselli buluyorum. Bunu bana çok 
görmeyiniz. Evet, hanedanımızın 

bugünkü başı ve hiç şüphe etmi -
yorum ki. sonuncu padişahı, tari
hi lekeliyecek hiyanet silsilesine 
evvelki akşam bir kapkara leke da 
ha ilave etti. 

Çit kasrında verilen ziyafeti ve 
görüşülen, kararlaştırılan şeyleri 

olduğu gibi birer birer anlattıktan 
sonra dedi ki: 

- Biz, bu büyük milletin başı 

üzerinde taşınmıya layik dğeil, a
yakları altında ezilmiye müstaha
kız. Mi11.et bizi ezmelidir ve biz e
zilmeliyiz. 

O gün Fehime Sultanla iki saat
ten fazla görüştlik. Ayrılacağımız 
sırada: 

- Sarayda İstanbulda milliyet
çilik cereyanlarına karışanlar ve he 
le Esat, Eyüp, Ekrem ve Aziz Hüdai 
Beyler hakkında büyük bir nefret 
ve intikam beslenilmektedir. Vah 
dettinin lisanından bu zatlar hak
kında pek fena şeyler işittim. Esat 
Beyi uzaktan tanırım. Eyüp, Ek -
rem ve Aziz Hüdai Beyleri, vata -
nın bu fedakar evlatlarını tanı -

~ .. 
rüşmek knbil değil mi? Onları da 
tanımak çalışmak için bana çok bü 
yük bir cesaret verecektir. 

- Arzularınızı kendilerine bildi 
receğim. 

Dedim ve veda ile ayrıldım: 
(Devamı var) 

- Yalan olur mu hiç .. Bu ha -
ber herkesin ağzında çalkanıyor. 

Şimdiye kadar işitmemene doğrusu 
şaştim. Ne oldu sana Mollam? Bu 
günlerde kulağın pek ağırlaşıt. r;;LlSTE: 

- •• 1 ••• 

- Haydi selametle .. Peki peki. 
Merak etme sen ... Tekrar ediyo -
rum: Benden bahsetme.-

P antikyan gülerek telefonu 
kapadı. 

- Bu iş oldu. Dedi. Molla biraz 
sonra yola çıkar. Yarın sabah bu 
havadisin halk arasında iyi bir te 
sir bırakmadığından bahis ile ku -
mandana ben de birşey yazar, gön
deririm. 

- Bu da güzel. Daha başka? 
- Başka ne olacak? Hatta be-

:nim yazacağım rapor bile fazla .. Sa 
,t Mollanın himmeti kafidir. İstersen 
kulakları kirişte iş arıyan birkaç 
casusun yanlarında da ağzımdan 

kaçınvereyim, olur biter. 
- Yazarlar mı? 
- Hem de nasıl? .. Bire yüz kata 

rak ... Bununla beraber diğer kanal 
ları da işletmek faydalı olur. 

O gece (M. A.) Beyi ve (V) i de 
buldum. On1arın da bu işte çalış
malarını ve elaltından başkalarını 
da çalıştırmalarını temin ettim. ,,. 

} ki gün sonra, baZl işlere ait 
olarak yeni aldığım haber

ler hakkında Esat Beye bir rapor 
yazıyordum. Arkadaşlardan Zekai 
Bey telaşla yanıma geldi. Fehime 
Sultanın beni görmek istediğini, 

iki ;;aat sonra Çamlıcada Altuniza
de<leki köşküne geleceğini söyle -
di. Raporumun nihayetine bunu da 
ilave ettim ve Derviş Efendi ile gön 
derdim. Hemen Üsküdara geçtik. 
Altunizade Zekai Beyin köşkü
Jle vardık. 

Yanm saat sonra Fehime Sultan 
çarşafla ve bir kira arabasile gel
di. Karşıladık ve salona aldık. Ken 
disine, büyük zahmetler çektirdi
ğimizi, söyliyerek teşekkür ederken 
elile işaret etti. Ve heyecanlı bir e
da ne dedi kl: 

Kadın için 
Arkadaşını 
Öldürdü 
Evvelki gece, 21 de Arnavutköyün 

de satış meydanında bir cinayet ol
muş, Mustafa isminde bir genç Çi -
!ekçi Mehmet oğlu Bekiri tabanca ile 
göğsünden ve sağ ayağından yarala
mıştır. Mehmet oğlu Bekir nakledil
diği hastanede ölmüştür. 

Cinayetin sebebi eski bir kıskanç 
lık meselesidir. Rizeli Mustafa ile A
yazma caddesinde çilekçilik yapan 
Mehmet oğlu Bekir otururlarken te
sadüfen oradan geçen bir kadın J.ki
si arasında münakaşa mevzuu ol -
muş, bu münakaşa neticesinde de 
Mustafa tabancasını çekip Bekire üç 
el ateş etmiştir. 

Bekir diin öğleden sonra ölmüş -
tür. 

Biribirlerini Yaraladllar 
Langada Soğancı Raşit sokağında 

beş numaralı evde oturan Gönenli 
Osmanın kızı Azime ile ayni evde o
turan kiracı Istavrinin kızı 28 ya ~ 
şında Anna kavga etmişlerdir. Anna 
kundurasının ökçesi ile Azimeyi ba
şından yaralamıştır. Iki kadın da cür 
mü meşhut mahkemesine müracaat 
ederek biribirlerini dava etmişler -
dir. 

Suç Üstünde Tutuldu 
Sabıkalılardan Kirkor oğlu Ki -

ğork hırsızlık yapmak için Eyüpte 
camiikebir mahallesinde sütçü Di -
mitri oğlu Markonun 44 numaralı e
vine girmiş, eşyaları toplamaya baş
lamıştır. 
Meğer sütçü Marko evde imiş ve 

hırsızı gözlüyormuş. 

Kigork, gümüş, altın, para ne bul
duysa alm1ş, bu arada eline geçen 
bir tabanca ile fişekleri almayı da 
unutmamıştır. 

\1arko, bir aralık hırsızm küçük 

Müze idaresi 
Belediyegi 
Şikayet Etti 

TAN 

~~~~~~~~~~ BELEDiYEDE: 
100 il Senede 

Milyon . Zarf 
Harcıyoruz 

Taksilerin 
Tahdidini 
• 

istiyorlar 
Müzeler Umum Müdürlüğü tarihi 

Rumelihisarı mezarlığının yıktınl

masının durdurulması için, asarı ati
ka encümenini toplamış ve hazırla- ı 

nan raporu dün Vekalete gönder
miştir. 

Şehrimizde ve lzmirde yerli mek· 
tupluk zarf yaP.an sekiz imalathane· 
nln aralarında anlattıkları ve piyasa 
llıtlyacından fazla zarf yapnııyarak 
fiyatları müşterek bir nlabette tut· 
tukları haber verilmlştlr. M enı leke· 
tin, artan muhabere yUzünden, zarf 
ihtiyacı da artmııtır. A/Akadarlıırın 

Şoförler, piyasaya mütemadi su -
rette yeni taksi çıkmasından şika -
yet ediyorlar. Esasen işlerinin azlı
ğını ileri süren, ve bu yüzden sıkın
tı çektiklerini iddia eden şoförler, 

taksi adedinin tahdidi için beledye
ye müracaata karar vermişlerdir. Müzeler Umum Müdürlüğü ve a

sarı atika encümeni belediyenin, me 
zarlığın bu şekilde kaldırılmasını 

yolsuz bulmakta ve tarihi kıymeti 
olan mezarlığın muhafazası için ted 
bir alınmasını vekaletten istemekte-
dir. 

Belediye, mezarlığı yıkarken mü
zelerin fikrini sormamıştır. Bu me
zarlık Rumelihisarımn önünde ve 
ok atım yedindedir. İçinde bir çok 
tarihi adamların lahitleri bulunan 
bu mezarlığın muhafaza edilmesi la
zım gelmektedir. 

Amelenin Şikayeti 
Tramvay Şirketinin yol tamiri iş

lerinde çalıştırdığı ameleden bir 
grup geçen Haziran başında iş daire 
si üçüncü bölge amirliğine müracaat 
ederek, kendilerinin bu işte uzun 
senelerden beri çalıştırıldıkları ha~

de, bala daimi kadroya alınmadıkla
rından şikayet etmişlerdir. 

Bunlar, 45 kadar ameledir. İçlerin 
de on beş seneden beri ayni işte ça
lışanlar vardır. Buna rağmen şirket 
bu adamları daimi kadroya alma
maktadır. iş dairesi üçüncü bölge a
mirliği, bunun kanuna uygun olma
dığını şirket müdürlüğüne bildirmiş 

ve bu amelenin de daimi kadroya a
lınması lüzumunda ısrar etmiştir. 

Şirket müdürlüğü, bu ameleyi de 
daimi kadroya almak için dosyeleri
ni tetkike başlamıştır. 

Mazbata Ahcdarı 
Gayrimübadiller işinin tasfiyesi 

için Hiisamettinin reisliği altındaki 
Jlt:~ t" ıu"'. ,. ... , 

fazlasını tesellüm etmştir. Komisyo
nun muhasebe müdürü ile iki memur 
muhasebeye ait işleri tamamlamış

lardır. Komisyonda muameleleri 
henüz ikmal edilmemiş evrak, Mali
ye Vekaleti Milli Emlak idaresince 
tamamlanacaktır. Yüz liralık gayri
mübadil bonoları 9,05 liradan r.ılınıp 

satılmaktadır. Son günlerde piyasa
da mazbata alıcıları türemiştir. Fa
kat bunlar mazbata satan gayrimü
badil bulamamışlardır. 

Öğle Neşriyatı ""' 
İstanbul radyosu, gündüz ne~riya

tının saatlerini de~iştirerek 12,30 
dan 14 e kadar yaptığı neşriyatı, 

14,30 ile 16 arasına almıştır. 
Bu değişikliğe sebep, devlet dai

relerinin mesai saatlerinde yapılan 

tadilattır. Bu yüzden birçok abone
ler, radyonun gündüz neşriyatını 

büsbütün kaldırdığına zahip olmuş
lardır. * Şehrimizde toplanmakta olan 
Balkanlar arası demiryolları konfe
ransı toplantılarına dün de devam e
dilmiştir. Toplantılar önümüzdeki 
hafta başında bitirilecektir. * İktısat Vekaleti İş dairesi reisi 
Enis Behiç bu sabah şehrimize ge· 
lecek ve önümüzdeki hafta içinde Ka 
radcniz vilayetlerine gidecektir. * Vilayet maiyet memurlarından 
Kemal Özlü Zonguldağın Devrek k:ı 
zası kaymakamlığına tayin edilmiş
tir. * Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya bu sabah An
karadan şehrimize gelecektir. 

bir odaya girdiğini görmüş, burada 
bir and3'· üzerine hücum etmiş, hır
zısı yakalamış ve kıskıvrak bağla -
m1ştır. 

Sonra da gitmiş karakola haber 
vermiştir. Pelen polis memurları 

Kigorkun üzerini aramışlar, çaldığı 

102 lira para ile gümüş ve altın eş
yaları, tabanca ve fişekleri alıp sa -
hibine iade etmişlerdir. Kigorku da 
adliyeye vermişlerdir. * Kurtuluş caddesinde 234 numa 
ralı evde oturan polis Mümtazın oğ
lu dört yaşında Maksut Kıymet tram 
vay yolunun bir tarafından diğer ta 
rafına geçerken 445 numaralı tram
vay çarpmış, çocuk başından yara -
lanmıştır. 

Şoförler, otobüslerin, kendi yolcu 
tetkikine göre, bu zarfların bütün 
TUrklyede senede yilz milyon kadar 
aarfed//dlğl an/atılmıştır. Bu ml'<da-
rın 30 • 40 milyonu hariçten ithal o· 
lundu{juna göre, mühim bir k1&m1 
yeril olarak yapılmaktadır. Gerçi yer 
il mallar Avrupa zarflarından yüz· I 
de 10 • 20 nlsbetlnde daha ucuu mal 

, !arından bir kısmını almasına rağ -
men, piyasaya yeniden 500 taksi çık 
masının, eski model arabaları işsiz 

bıraktığını isbat edecek vesikalar 
hazırlıyorlar. 

olmakta ise de, zarfçılar fiyatlarını 

lndlrmemektedirler. lzmittekl kii1)ıt ı 
fabrikası da zarf yapıyorsa da lhti· 
yaca klfl gelemiyor. Söylendlğlne , 
göre, fabrikanın çeşit/eri arttırıfdıljı 1 

1
[takdlrde, hariçten zarf ithaline ihti

yaç kalmıyacajjı gibi, yeril lmalatha 
neler dahJ daha iyi ka/lte/I mal ı;nal 1 

eylemeile mecbur kalacaklar~ır. ı 

MAARiFTE: 

Maliye için 
40 Talebe 
0'kutulacak 

1 

Çalgıcılar Esnaf Değil 
Çalgıcılık yapanlar, esnaf olma -

dıkları için, belediyeden ehliyet al
manın lüzumsuz olduğunu ileri sür
müşlerdir. Belediye bu isteği red -
detmiştir. Bunun üzerine diğer ala
kadar yerlere baş vuran çalgıcılar, 
iddialarını kabul ettirmeğe muvaf
fak olmuşlardır. 

Diğer taraftan, şehrimizde çalı

şan iki çalgıcı cemiyeti arasında ih
tilaf çıkmış, mesele devlet şurasına 
intikal etmişti. Devlet şurası ayni iş 
üzerinde çalışan iki cemiyetin bulu~ 
namıyacağına karar vermiştir. Cemi 
yetlerden birisi feshedilecektir. 

Mahkumların iaıesi 
Ankaradaki Siyasal Bilgiler Okulu Hapisanelerdeki mahkumların ia-

şe masrafları kendilerine aittir. Bun 
na bu sene, Maliye Vekaleti hesabı-

lardan yalnız fakir oldukları bele -
na leyli meccani kırktan fazla tale- diyece tesbit edilmiş olanlar, hüku-
be alınacaktır. Bu talebe, son sınıi- metçe iaşe edilir. Halbuki, bazı be -

ta, mali şubeye ayrılarak maliyeci 

olarak yetiştirileceklerd i.r 

Bu şekilde alınacak talebe için 25 
Ağustosta kayıtlar açıı _ ..,k ve ~5 F..:y 
hile kadar devam edecektir. Seçme 
imtihanları da o tarihten sonrıı. An
kara ve İstanbulda yapılacaktır. İm 
tihanlara 26 Eylıil Pazartesi günü 
sabahı 8.30 da başlanacaktır. İlk <>· 

larak türkçe komnozisvon ve erlebi
yaı, c.ıyrıı gurı ı<t,SU aa tarın, ~rey-
lül sah günü 8,30 da coğrafya, 14.30 
da tabiiye, 28 EylUl çal'şamba gii.l"Ü 
6,30 da riyaziye. 29 Eylul perşembe 
günü 8,30 da felsefe, 14,30 da lisan 
imtihanları yapılacaktır. 

Siyasal Bilgiler Okulunda dersle
re 17 Teşrinievvelde başlanacaktır. 

Bahçeler Açd~ı 

lediyeler bu işi layıkile kavrıyama

mışlar, "taksitle verebilir" veya "ya 
rısını verebi'I ·,, diye listeler yapıp 

müddeiumumiliklere göndermişler -
dir. Ankaradan, belediyelere, vazi -
yet izah edilmiştir. 

Toz Kalkıyor -
Etrafa mikrop ve toz kalktığı için 

süpürme işi sabah saat sekizden ön
ce, akşam saat yirmiden sonra ya
"''-.. -1-•· - ~1;~ ... M;;, nf'cılik kaı?ıt rzibi 
supurmeye uzum ka maaan toplamı. 
cak maddeler kaldırılacaktır. 

iki Metre Kesilecek 
Beşıktaşta, Köyiçinde, Ortabahçe 

sokağı evvelce belediye tarafından 
on iki metre olarak tesbit edilmiş, 
buna göre yeni inşaat ruhsatiyeleri 
verilmişti. Fakat, Prost, bu sokağın 
genişliğini on dört metre olarak tes
bit etmiştir. Buradaki binalardan iki 
şer metre istimlak edilecektir. 

On Beı Yılda Yapılanlar 
dıkları yerler; Çarşambada 15nei ilk 

Cümhuriyetin ilanındanberi yapı· 

Dün, şehrimizde 16 yerde Çocult 

bahçesi açılmıştır. Bahçelerin açıl-

mektep karşısındaki arsa, İstanbul 3 
üncü, 5 inci, 6 ıncı, 27 inci, 34 ün
cü ilkmektepler, Eyüp Orta mektebi, 
Beşiktaş 20 inci Beyoğlu birinci ve 
6 mcı , Kadıköyü 35 inci, Üsküdar 
19 uncu, 30 uncu ve 48 inci, Aksa
ray 64 üncü, İstanbul 25 inci, Be
şiktaş 23 üncü ilkmekteplerdir. 

Bu bahçeler için Vilayet 5000 lira 
tahsisat ayırmıştır. Bu bahçelerde 
Yeşilköy hazırlık kampında sbj gö 
ren ilkmektep muallimleri vazife a
lacaklardır. Çocuklar, bu bahçele1·de 
tatil zamanlarını faydalı oyuıılada 

geçireceklerdir. 

Balkan Erkanı harbiye 

lan işleri tesbit etmek üzere, dün be
lediyede muavin Ekremin başkanlı
ğında bir komisyon kurulmuştur. Ko 
misyon 15 yıllık işlere ait hazırlıya
cağı raporu Dahiliye Vekaletine gön
derecektir. * Toprak tesviyesi biten Valde 
Hanının yerine asfalt döşenecektir. 
Köprünün Balıkhane tarafındaki ka 
yık iskelesi de yeniden yaptırılacak 
ve burası tanzim edilecektir. * Yol vergisini 938 mali yılı için
de bedenen ödeyeceklerin listeleri -
nin hazırlanması şubelere bildiri! -
miştir. 

Mömessilleri lstanbulda 

Balkan Erkanıharbiye mümessilleri şerefine Ankaracla 
verilen ziyafetten bir intıba (Foto, A.A.) 

Çarşamba günü Ankaradan 1stanbula gelmiş olan Balkan devletleri 
Erkanı Harbiye Heyetlerinden Rumanya heyeti bugün öğleden sonra 
kalkan Rumanya vapurile memlekete avdet edecektir. 

Yugoslavya heyeti bu akşamki ekspresle gidecektir. Yunan heyetinin 
seyahati önümüzdeki salı gününe kalmıştır. Heyet azası birkaç gün zar
fında mihmandar1arile birlikte İstanbulun görülecek yerlerini gezdiktP.n 
sonra salı günü memleketlerine avdet edeceklerdir. 

16 - 7 - 938 ... 
ı······································· .... 
i Ankaradan 
L ... !•lefon ve Telgrail~.. d 

Ankarada Şiddftd ij 
Yağmurlar Yüzünd 

Bir Köprü Y ıktl~ı ~ 
l t(l 

Aıikara. 15 (TAN muhabirind:Jl 
Bugün akşam üı;eri başhyan c dlla 
dört saat de\'am eden siddetlı I? 

murlar şehrin birçok ;·erlcrirl · 
01 

haline getirmiştir. 
Sokaklardan seller halinde 

sular bazı semtlerde evlere hiİ 
etmiştir. B uarada Hamam öniiı1d 
evi ve Dikmen, Necatibey caddcl 
de diğer birçok evleri sular baS'.

1 

tır. Bundan başka İncesu üıerıJ! 
bir de köprü yıkıldığı haber \·er 
mektedir. 

Dahiliye Vekili Geliyot a 
Ankara, 15 (Tan muhabirindetl lİ 

Dahiliye Vekili ve Parti genel se ıı1ı '1 

teri Bay Şükrü Kaya bu akŞll ~edı 
trenle Istanbula hareket etti. Phe 

MEMLEKETTE: ~alt 

Nümune Olacak~~ 
Bir Bele.diyeni" ~a 
ÇalıŞmaları ~~ 
Karabiga. (TAN) - Birkaç aY +ış 

~el belediye reisi olan Süleyıt1~~de 
Istanbulun iyi çalışmaları eser ltıa 
!inde görülmektedir. Birer birer ~ 
rüyüp devrilen ağaç elektrik di 
leri demirlerile değiştirilmekteO l' 

Sokaklar çamurdan kurtulmuş. . da 
bin metrelik bir sahaya kaldırıf(l lt •

11 
şenmiştir. hi 

Belediye parkı düzeltilmiş, dt~ 
kenarında halkın yegane hava.~ 
cak yeri olan bu küçük, sevimli , 
çeye kanapeler konulmuştur. ' 
yolları temizlenmiş, yeni ila'·e 
yapılmıştır. Kasaba içinde bit, 
çeşme inşa olunmuştur. Parkıo 

ne de bir Çeşme yapılacak ve üıi' 
saat konulacaktır. Elektrik saııt 
lına bir motör ilave edilmişti!· r~: 
Mb't8rpoM'Vaıb .,vmj}eA~lrJ.Iıniş~.-' •ıa.: 
alınmıştır... l &i 

Fenni bir mezbaha yapılması •h 
d·tt11 s 

hazırlanan planlar tasdik e 1 ( eti 
üzere Sıhhiye Vekaletine gönde A'~ 

. r r 
miştir. Kasaba haricinde 5 bııı ltı~ 

buldu bir kavaklık, ayrıca bit ç t 
ve akasya fidanlığı vücude geV tıs 
miştir. ~ 

Kara biganın temizliği kusıı · d 

dur. Ekmekleri iyidir. Bakkallllr ~ 
tıkları maddelerin fiyatını etil<0~ 
gösteriyorlar. Çöp arabaları k<J.1'

8 

ve kapalıdır. ~· 
Mudanya Hususi Muhasd~ 
Tahsildarı Mahkum Ol ı ı 
Buı·sa, 15 (TAN muhabirindcll ~ c 

Muhtelif tarihlerde tahsil ettiği Pçf 
lar için kestiği makbuzların dip1'~ııf 
larını noksan doldurmak ve bat• _,f 1 
nın da rakamlarmda tahrifat ~de lıı 
mak suretile ı 7:J9 lira ihtilas ~td •ti 
Mudanya hususi muha'5ebe tııh51 111 ~'-' 
rı Kazım Kuşaksızın Ağır Ccı~ ~iır · 
kemesinde yapılan muhakerncsı !'.(~ ~· 
rilmiş ve beş sene 10 ay ağır fl· ef' ~· 
''e ihtilas ettiği 1739 lirayı ödet11 

mahkfu:n edilmiştir. ~ İlti 

1 TAKViM ve HA~~ 
16 Temmuz 1938 

CUMARTESi 

l 
.. ·;·~·~;··:;; .. ~·· ... ~·ü~'":'" ·~ı" ' aızır;3~ 

Arabi: 1354 Flı11n 1 ı· 3 
c~_maziyülevvel: . ~ 7 Teınrrı~z:oq 

1 

Guneş: 4.41 - Oğle: l.:ı.s9 
İkindi: 16.19 - Akş~m: z.zS 
Yatsı : 21.38 - İmsak: 

vüRTrA"HAv"A -v:~""zırf::~r 
Ycşilköy Meteoroloji istasyonun~:Sı-.~ 

nan malumata göre, hava, yurdı.~n,,cıcrıfl 
Kocaeli ve Koradcnlz kıyılnrı bol .. ~ O( 

... \'" \: 
çok bulutlu ve yağışlı, Ege. Dogu rıl! • 
Anadolu bölgelerinde bulutlu \"C f11Cı\ı et' 

ı ıP' cf' ğışlı, Akdeniz kıyılarında az btı 1 ııır 
nup doğusunda açık geçmiş, riizSM 11uı ,;t' 
nup ve Orta Anadolu bölgclcrile f,gC J.f ~ 

rıcr" -11' 
nup kısımlarında Garbi, diğer ye ıtı.ı''' 
mumlyetle şimali istikametten ortll el<•e!1 
te esmiştir. Dün, hava İstanbuıdıı ~11111 K 

tl k . t' yıı!l ... ı ye e ·apalı ve yağışlı gec;mış ır. ı:ıı , .. 
•·tıfıl:; J.t murun metre murabbaına bırar' r!t 

darı 200 gramdır. Rüzgar şimali .~~ır· ~i 
saniyede 2 il& 4 metre hıda csrrı•S ıre 1 

·ıırrıe n 
at 14 te barometre 756.8 mı .. eile •• il' 
Hararet en çok gtiMşte ~9.8 gol: diP"" 
ve en az 18,9 aant.4f;ı"llt olarak kSY° c 
~ 



BUGON j • tiEK 
deıni -
idahalenin Bir Alman Generali Diyor ki: YAMAN BiR YÜZÜCÜ Bıktım Sokak 

Avarelerinden ! er; JapongaNeHarbi,Ne 
Sullıü Kazanabilir 

Şimal Denizini Yüzerek Geçecek 
l" asan: B. FELEK 

: On.er Rıza DOGRUL 
ll)'ada d·· • 
· 1'lb ovti.~~ iki taraf nez-

•ı.1a " llllcı ronüllfileri çekmiye 
'ıa Jıe~~demi müdahale devlet
t.,iu 1 tarafından kabul olu
'4ısı1a·z Planı, ademi müdahale 

'Jenny Kamneıgaard meıhur ve yoman bir yüzücü 
lıızdır. Gege11 sene 58 mil tutan ICattegod'ı yüzerek 
ge~miı ve büyülı bir relcor lcırmııtı. 

BOkreşe gidenler bilirler; oranın 
en "menıur" caddesi Kalea Viktor
ya ismindeki sokaktır. BilkretliJerin 
de en mepur eilencesi ak!flUD ill:f'r• 
leri bu caddenin yaya kaldınnılan il 
zerinde ayakta duntp ıörüımektir. 

~il en büyük eseri sayılabi-
1 .. tte dünyanın bugünkü se

-.._ ore hu eseri bile bir ilerle
~ .'aYnıak gerektir. Çünkü 

, ...... 
11 revaç bulan teamül, dev

·-1llda ·-·•-11t11t d . • UAU bulan harpler-
• ahıU harplerde dövüşen 

da kayıtsız, prtsız silih 
fille ~938 da devletler ispan

••hilt tınamıya karar vermek-
1\ı . harbi istismar etmek is-

el'tlli 1 >'Ok ki an atmıflardı ve hiç 

Çin Milleti, Nihai Zaferi Elde 
Etmiye Katiyen Azmetmişitr 

HONKONG, 15 (AJANS ŞEKIAYI) BiLDiRiYOR: 

Çin kuvvetleri, Pengtsch'ye yaptıkları bir mukabil taarruzda 
bütün şehre hakim olan sehr1n cenup kapısı dışındaki iki tepeyi 
de zapta muvaffak olmuşlardır. 1 
Düşman şehre ricat etmiş ıse de muhasara edildiğinden Mat

sug ile irtibatı kesilmiştir. 
Çin tayyareleri dün Vuhu tayyare meydanında birçok Japon 

tayyarelerini düşürmüşlerdir. 

29 buçuk aaat ıüren bu uzun 
ve yorucu yolculuk ııraaında 
Jenny yalnız patateı ve doma
tes yemitti. Cesur yüzücü tim
di de, kendi memleketi olan 
Danimarkadan yola çıkmıf, 

bütün Şimal Denizini yüzerek 

geçmek ve ti, lnıiltereye var
mak iıtiyor, ve bunun için dur

madan çah9ıyor. 
Bu iki meaaf e arasındaki en 

kıaa yol, 89 mildir. 

Lakin, Bükreıliler pek te ııeniı ol 
mıyan yaya kaldınmında yolculara 
da bir mikdar ıeçit bırakmak neza
ketinde bulunduldan için bu Adetle
ri pek saygısızlık kıvamını almaz. 

Amma bizde birtakım ivireler 
vardır ki; her zaman söylediiim ıi
bi yaya kaldınmını dedesinden kal
ma "hane avlusu" sanıp sokaklarda 
biten anız aku)la ağacı ııibi diki
lir ve yolu keser. O zaman mecbur 
olursunuz, onun etrafmdan dolqıp 
ıeçmeye! .. 

bu adım, bir ileri adım-

•!tat •11 n lıe1ıc1· . eri adım, tatbik mevki-

JAPONYA NE HARBi, NE SULHU KAZANABiLiR ! 

-=-ı Südet Parti 
HARP K/ZJŞJYOR 

Frankistler içinde 

. Hankov, 15 (Şekiayi Ajansı) bildi- ! 
rıyor: 1 

Bu Avareler latanbulda o kadar ~o 
ğaldı ki; (yaya kaldırımında dildlip 
duranlarla mücadele cemiyeti) yap
manm zamanı ıeçmi9tir bile. Din i
kindiye dofru Köprüden söküp mat 
baaya ıelirken Bahçekapuı caddesi
nin yaya kaldınmlannı yine lvlre
lerle dolu buldum. HattA, hiç Ad• 
tim olmadıiı halde bunlardan bir iki 
sine yola kapamamasmı ihtara mec
bur kaldım. 

•lla d~·ıu IÖStermedi. Çünkü is
tar ... 0 Viltenlerin herbiri de ken 

... tarla , ~ .. ,__ r ve yardımcılar bul-
"-nız 'ki lıliittefi 1 taraf ta tam mana-

)• !!ı k bir ınemleketi harbe 
.,.;:;affak olamamış, bu da 

ır. 1 nanıına bir kazanç sa-

1 
1"Gdahalenin harbi nçrat-

"e ;:ııra iki tarafa ıönderilen 
~il llUlluıerin mahdut kalma

ot'Uı etnıek gibi hizmetleri de 

ihale :';~ak. gerektir. Ademi 
latia, b nutesı, rekabetlerle, ih
hfriıae nhranlarla karşılaşmış, 
•r11~t ideolojileri temsil eden 
't ~t k~~~ll fırtınalara şahit 
et '•ha fOZülınemiş ve en ni
telrJ.ıeklleı IÖllilllüleri ispanya

Çinde bulunan Alman askeri heye
ti Reisi General Von Falkenhausen 
Çinden ayrılırken şu sözleri söyle -
miştir : 

- "Fevkalade müşkül vaziyetler 
karşısında Almanyaya dönmeye mec 
bur oluşumuza rağmen kalplerimiz, 
uzun müddet hizmetinde bulunduğu
muz memleketle beraberdir. 

Çin millet ve hükumetinin bize kar 
ı gösterdiği misafirperverliğe minnet 
tarız. Burada geçirdiğimiz günleri u
nutmıyacağız." 

Daha sonra harp vaziyetine temas 
eden General şöyle demiştir : 

ikilik Başgösterdi 
lngiliz 

lspanyol 
Bahriye Nazırı· Ticaret Gemilerinin 

Korunamıyacağın1 Söylüyor Sularında 

Valans, J 5 ( A.A.I - Dün ıabalt cümhurlyefgller Sor
rion'o lcarıı mulcobil taarruza gegerelc düımonı ricat 
etmiye icbar etmiılerdir. Cümlturlyetçifer lıosobanın 
içine girmiye muvaffak olmuılardır. Muharebe ıiddetle 
devam efmelcfedir. 

"' hu etrafında bir plan hazır
ll~letı Pll111 alikadar olan bü
"11"lff: kabul ettirmek gibi 

- "Japonya, ne harbi, ne de ımlhü 
kazanabilecektir. Son harp, esasen 
General Şang-Kay-Şekin rehberliği 

altında birleşmiş olan Çin milletini 
daha çok yekpareleşerek. nihai zaferi 
elde etmeye azmetmiş büyük bi..: kuv Frankisth!ır müşkül vaziyette kal-

dıklarını idrak ederek hatlarını tak-
kıtalan birkaç saat içinde Cümhuri
yetçiler tarafından işgal edilmiş olan 
kasabayı istirdat etmeğe muvaffak ol 
muşlardır. il ~r iki Yet ka~mıtbr. 

~. Mue leaelık mücadelenin 
, ,taı... aclele keskin ve tehli

ht1a VITll'ıi\'fur"ıı. "•PY• lilc.Pİ 'htııu 5orunuyor. O· 

,.
1
' iatı,iki il tahakkuk etmesi için 

•ı h11 lerektir. 

vet haline koymuştur." • • 

* Hankov, 15 (Şekiayi Ajansı) bildiri 

yor: Yalnız dört gün içinde Hankov
da halkın Çin hükumetine verdi2i al-

• •• ....... ~ ....... •uu.>vu vuı uuıarını 
bulmuşıur. 

viye ve tayyare ve topçu kuvvetleri
nin yardımını istemişlerdir. Yirmi ki 
lometrelik bir cepheye taksim edilen 

200 den !azla top Cümhuriyetçilerin 
hatlarını bOmbardıman eımekteaır. 

Bu şekilde takviye edilen Frankist 

Franki•t l•panyacla ikilik 
Hendaye, 15 (A.A.) - Frankist İs-

t'-.. ,, .. aaı '1U. "O""''-'""''..,' u..a:t.U1UcaJ1 MaTt i-

!llli~rdea daha evvel~e de 
•ıı 11 li'akat İngiltere hüku-
01111 ~ttiği beyaz kitaptan 

Bir Bakışta Dünga Haberleri 

n ez Valez ile Augustin Aznar, Fran
ko tarafından azledilmekelerini miitP. 
akip tevkif edilmişlerdir. Askeri malı 
keme bu işle meşgul olmaktadır. Va
lez ile Aznar Falanjistler Partisinde 
itilifgiriz müfrit bir zihniyeti temsil 
etmek iddiasında idiler. ve Franko 
tarafından takip edilen partileri bir
leştirme siyasetinin yanlış bir hat'e
ket olduğu kanaatinde bulunmakt:ı i
diler. 

1 lıfindu ıraz dalıa aydınlatmak 
"Paıı r. 
lı Y•llıll 'L. 
. Oııtiay 1""1 tarafına gidecek o-

tö'-Ulliiıo~tar, iki taraftaki yaban-
• erı 
' deııiZd ' •ayacak, bunlan ka-
daı.a SO ' 11 YUrtlanna göndere

triı. lttuhllr~ ispanyadaki dövü
.\ylli ıa anp haklarını tanıya-

ltoıu de manda kara ve deniz 
>'•.1 V&11ı ed '""aiti iki ecek. Fakat ls-

lltla be tarafa muharip hakkı 
Ilı, •il&h raber bu hak mahdut 
\-, kaçak •e m~him~at verilmi

iapa eşya lıstesı tanzim olu-
ltaiidaha~Yaya &'iden gemiler ade
dı ı,111 e 1"eınurlannın nezareti 

!liır ha~~•cak ve bu suretle mu
)e .... 

1
' •demi müdahaleyi 

-~ek b' t· ır tanda tanınacak-

""41ı • 

ITALYA 

Ta yyare Kazası 
Roma, 15 (A.A.) - Caligliari -

Roma hattında işliyen deniz tayya ~ 

resinin dün sabah bir kazaya kur • 

ban gittiği ve içinde bulunan yirmi 

yolcunun da öldürü teyjt edilmekte

dir. Bu yolcular arasında general 

Valle'nin iki hemşiresi de bulunmak 

ta idi. Tayyarenin enkazı dün aksam 

açık denizde bulunmuştur. Şimdiye 
~adar yalnız altı ceset bulunabilmiş 
tır. Kazanın sebebini tesbit etmek ü
zere tahkikata başlanmıştır. 

INGILTERE 
'ı... Utun .. 
~it 8 

901 Barselona ile Bur- Ç b I p 
..... "·~~ıılar da planm tatbiki- em er ayn olitlkası 

ıeçu t ederlerse planın tat- Londra, 15 ( A.A.) - Birminghcım 
11.. ... : • tcek Ve Avrupa bilyük clcı bir nutuk söyliyen BQ.fvekil Chcım • ~"lte .. k 
''-t 

8 
Urtulacaktır. berlain, demi§tir ki: 

h. ~~ros'tan hali bir ses çık-
•q ,._ lore n t' . 
.a ~iild· e ıcenın ne olacağı 
-~~ ır. 

... iki • 
'~ id senelık eser yeniden 

" eoı r ' 
t ~' iapall 

0 1 harbi devam ede-
~ '•ııte Ya dahili harbi büyük 
ıı o' ı. olarak mı kalacak., 

~.. Paııyo)J • 
, tt11ıarak ar ~a yabancılar-

llQ "'-11 lttı h kendı i'lerini kendi 
L •iiıı ı, alledecekler? 
"'tt)( llnları 

"•ıiyett 11 cevabı henüz ve-
' e değildir. 

"Politikamın bazılan tarafından 
anlct§ılmamasını ve samimiyetinden 
fÜphe edilmesini normal telakki ede
rim. Hükümetin niyeti, dünya aüku
nu politik'1$lna devam etmektir. Gay 

retleri ve dünyaya verdiği mi.sal sa
yesinde nihayet hükümetin gayesine 
varacağına eminim. Eğer bir gün hü 
kumetim, politika sahaaını terkeder-
1te, haleflerine daha sakin ve daha hu 
zur içinde bir dünya bırakacaktır., 

LEHiSTAN ~~p lir Hareket 
~t:ece~ ''l(aliforniya" 15 (A A J Mosiski Adriya+ikte 
11ıı,;te Ooae z • ' • · 
~.~ ceıc o{Q ve ti Yoaemite-Parl'a Varşova, 15 ( A.A.) - Sanıldığına 

~ n hu.su.si trenin hareke göre, halen Adriyatik sahillerinde 
evvel l ' ~ 

tlfı .. -~~ 1'""'· P<> ıs memurlan · · h kt 1 P l h~""41ca · ~n buz ıstıra at etme c o an o onya Rci-
.. 'tJI ~ Da-ı,. ı._ unduğu arabanın 

"'- • '"',.. '"' ı__ sicumhuru Mosiski, pek muhtemel 
ı..~ ~ l.czcoa re"'Ctler yaparak 
~ ~ lfipJıe~ inn.inde bir a _ olarak yakında B. Mussolini ve Kont 

"~;:!fe?.di,., Lo.c ek kendirini te""' Ciano'yu kabul edecektir. Polonya 

'""' el"ıt _ Los~ . .adece Reiri hariciye nazırı B. Beck de Riga se-
• ·~ ııted~ni söıf yahati intibalarını Rcisicümhura bil-

dirmek ü.ııere ltalyaya &idecekür. 

HiNDiSTAN 
Bosenin Beyana+. 

Londra1 15 (Hususi) - Bugün Hin 
distan milli kongreai rei.!i Boıe be
yanatta bulunarak bütün milletin 
federasyon layihası aleyhinde cephe 
almasını istemiftir. Londrcıda bulu -

nan ıabık rei8 Nehru Avam Kamara
n azasından müteıekkil bir içtimada 
söz söyliyerek Hindi.atan meaeleıini 
halletmek için Hindistan mukadde
ratını bir Hint müessesan meclirine 

bırakmaktan bct§ka çare bulunmadı
ğını izah etmiştir. 

I ngi/iz ticaret gemileri 
Londra, 15 (A.A.) - Newton - Ab

bey'de bir nutuk söyliyen Bahriye 
Nazın Duf Xuper, ezcümle demiştir 
ki: 

"Hükumet, İngiliz ticaret gemileri 
ni ancak açık denizde muhafaza e
der. Hükumet, bu gemilerin İspan
yol limanlannda veyahut İspanyol 

kara sulan dahilinde bulundukları 

müddetçe muhafazasını temin edemi 
yecektir." 

Filistinde Yeni HCidisele r 

1 O Kisi Öldü, 'l9 Yaralı Var 
Kudüs, J 5 ( Husuıil - l•gün ICudüsün Arap garıı· 

•111do poflıyo11 bir bomba rüıünden ügi lıodın olmalı 
üzere J O Arap öfntif, 29 Arap yorolonmııtır. 

Cuma dolayısiyle ortalığın a gece yasağı tatbik olunmakta-
son derece kalabalık olması dır. 
zayiatın bu derece atır olması- Diğer taraftan Hayfanın bir 
na sebep olmuştur. Hadisenin köyünde de 20 kişilik bir Arap 
tekerrürüne mini olmak için çetesi ile zabıta kuvvetleri ara-
zabıta kuvvetleri ile askerler sında bir müsademe vuku bul-
her tarafı işgal etmişlerdir. muştur. 

infilak şehrin her tarafında Tethişçilcr Lida ile Hayfa •· 
işitilmiş ve mühim bir sanıntı rasında bir yolcu trenini yoldan 
yapmıştır. çıkarmışlardır. Münakalat dur-

Safd tehrinde de bir bomba muştur. insanca zayiat yoktur. 
hadisesi vuku bulmuştur. Ve Hayfa'da bazı mağazalar yağ-

ma edilmiş ve birkaç Yahudi 
bir Arap yaralanmı .. tır. Bu ha-.. diikkanına ateş vcrilıni~lir. 
dise iizerine Arap ahali, Yahu- Mcmlcketin biitün Şimali Garbi 
di mahallesi üzerine yürümek is k1S1mlarında tecavüzler \ ' C tcd-
temişler, buna mini olmak isti- hiş hareketleri vuku bulmakta-
yen zabıta ile ahali arasmda mil d ır. 
sademe başladıp için zabıta a- Hülasa Filistinde dün yatıpn 
teş açmıya mecbur kalmış ve Z tedhit dalgası yeniden canlan-
Arap yaralanmıştır. Safd'de • mış ve ortalıiı kaplamıştır. 

• ....._.~,........_.... __... n ......_._ n =• 

Muhafızları 
Hazırlanıgor 

Bir Fransız Gazetesi: 
"Tehlikede Buluna n Yer, 
Orta Avrupadır!,. Diyor 
Prag, 15 (A.A.) - Alman Süc!et 

Partisi hali hazırda Bohemyanın şi
malinde "Parti muhafızları" topla
makla meşguldür. Namzedler sıhhi 
bir muayeneden geçtikten sonra li
yakatlerine göre üç kısma ayrılmak
tadırlar. Silah kullanabilecek olan
lar birinci gruba, inzibati temin ede
bilecekler ikinci grupa, parti dahilin 
de servis yapabilecekler de üçüncü 
grupa ayrılmaktadırlar. Olgesdrofta 
bu "muhafızlar" ın birkaç kere gece 
muharebesi talimleri yaptıkları bil
dirilmektedir. 

Pari• gazetelerinin mütaleaları 
Paris, 15 (A.A.) - Matbuat Çekos 

ıovaKya meseıesı naKKınacı. Ll.!Illh1ıı:'-· 

de bulunmaktadır. 

Journal şöyle yazıyor: 

"Harp mukadder değildir. Fakat 
bir şartla: Bugün ençok tehdit altın
da bulunan mıntakada harbe manı ol 
mak için sulhü seven memleketler bü 
tün zenginlik ve kabiliyetlerile hıtre
kete geçmelidirler. "Tehdit altında 
bulunan mıntaka vasati Avrupadır." 

Petit Parisien gazetesinin Pragda
ki hususi muhabiri şöyle yazıyor: 

"Benes. "son hadde kadar gidece
ğiz." dedi. Bir devlet adamı da bana 
şöyle söyledi: "Parlamentoya o ka
dar geniş, o kadar uzlaştıncı, o kadar 
adilane bir ekalliyetler statüsü tevdi 
edeceğiz ki bütün dünya hüsnü nive-
timizi tasdik edecektir. • 

Yalnız Henlein ile onu teşvik eden 
ler Pragdan hiç bir hükömetin kabul 
edemiyeceii imtiyaz ve, fedakirlıklar 
istemektedirler." 

* ' • .,. ' 

Viyana, 15 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Çek tebaasından Çek cemiyeti ev
rak memuru Luzenski, "Post" o~eli. 
nin kapıcısı Konienski ile zevcesi 
tevkif edilmişlerdir. Bu tevkifatın 
sebebi henüz malüm değildir. 

Ankara Sergisi için 

Fotoğraf çllardan 

Resim ist eniyor 

Bunlar neden orada toplanmı,tar
dı diye merak etmeyin! En ufak şey, 
bir kedi yavrusu, bir sarhoş, bir bar
dak kırılı, bir çekirge, bir leblebi~l 
hulasa en manasız birşey. bunlann 
yol üstünde durup gidiş gelişe mini 
olmalarına kifayet eder. 

Bu sefer de toplantıya sebep bir 
yangın başlangıcı imiş. Yangın sey
retmek gerçi Neron için şahane bir 
temaıa imiş, lakin hele orta yaşlı ls
tanbullular bunlann derebeyi düjii
nü gibi tiç g'Un üç ıece sürenini gör
müşlerdir; böyle kibrit alevi cibisi
ni &'Örmek için bunlann yaya kaldın
mında durup yol kesmeleri artık re
va mıdır?. 

Bu vesile ile tehir Ufaiı ve yaban
'- • bulun okuyucuıanma bl:ınm, yol 
hakkındaki yanlıı teli.kkimlzi .aeı. 
mek istiyorum. Yol, medeni şehirler 
de şehirlinin en çok hürmet ettiji, 
istifadesine müsait olmıyacak hale 
kirlenmesine, kesilmesine ve hall;ıa 
l'elmesin~ mahal vermediji yerdir. 
Biade ı .. : 
Yansın olur, yolda dururlar; 
Yaimur olur, yolda dul'UJ'lar; 
Lif için yolda dururlar; 
Sigara yakmaya yolda dararl•r; 
Dondurma yemeye yolda dunır-

lar; 
Evini süpilriir, çöpü yola atarlar. 
Dü.kkinını yıkar, suyunu yola dö

kerler; 
Soba kurar, zifirini yola akıtırlar: 
Tavuk hesler yola salıverirler: 

' Çocuk büyütür, yola salarlar. 
Dütünürseniz bu tecavüz Hrisine 

siz de beş on tane ilave edeniniz. 
Bu halile bu yollara, yol diyebiU. 

misiniz!. 

Vazgeçmeliyiz bu ivarelikten; ı,8 
yolsuzluktan ve yola ve yofouya hür 
metsizlikten. Çünkü bu, medeniye
tin ilk ipretidir. 

Türk • Yunan Muahedeleri 
Teati Edildi 

Ankara, 15 (A.A.) _ {Tebliğ) 30 
Teşrinievvel 1930 tarihli Türk _ Yu
nan dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve 
hakem muahedesine ve 14 Eylul 933 
tarihli Türk • Yunan samimi ititüı
na müzeyyel olup 27 Nisan 1g:Ja de 
Türkiye Başvekili ve Hariciye Veki
linin son Atina ziyaretleri esnasında 
im~l~nan muahede her iki devletçe 
teşkılatı esasiye kanunlarının vazet
tiği usul dairesinde tasdik edilmiş ol
duğundan tasdiknameleri bugün. 15 
Temmuz 1938 de Hariciye Vekaletın 
de Yunan sefiri B. Raphael ile Ha
riciye katibi umumi muavini Nebil 
Batı tarafından teati edllmiştır. 

Ankara, 15 (A.A.) - Matbuat U
mum Müdürlüğünden: İdaremiz ta
rafından 1936 da açılmış olan "Tür
kiye tarih, güzellik ve iş memıeketi" 
adlı foto sergisinin ikincisi 20 Tesri
nisani 1938 tarihinde Ankara sergi 
evinde açılacak ve yirmi gün devam 
edecektir. Bu sergide blrincisınde ol 
duğu gibi, yurdumuzdaki profesyonel 
ve amatör fotoğrafçıların da iştirakı 
arzu edildiğinden, sanatkarlarımızın 
yurdumuzu tarihi tabii güzel ve ner 
husustaki inkıl8plarımız bakımmdan 
tanıtacak olan artistik resimleri ha
zırlayabilmesi için, 16 Temmuz 1937 
tarihinde Anadolu Ajansı vasıtasıleı 
gazetelerde yaptırdığımız ihbarı tek
rar eder ve gönderilecek eserlerın aı 
gari 18-24 ve azami 40-50 ebadı"lda 
olmasını, her zatın on taneden fazlı 

fotoğraf göndermemesini ve bunlar 
arasında portre yollamamasını eser 
lerin en geç 15 İlkteşrin 1938 ta~ihin
de Matbuat Umum Müdürlüğünde 
bulunmak üzere gönderilmesini hatır 
latırız. 

Sergide jüri tarafından secilen bı
rinci. ikinci ve üçüncü fotoJrqfılere 
idaremiz tarafından yine bırer şeı ef 
diploması verilecektir. 



·1'4ahkemelercle 

5 Bin Lirahk Bir 
Ticaret Davası 

DİLENCİLİK: 

iki Ayı• de 
Mahküm Oldu 

Sultanahmet sulh ikinci ceza mah 
keme!f, diln, her ikisinin adı da Ay
ıe olan iki dilenctllk suçlusunu birer 
hafta boğazı tokluğuna amme hiz -
metlerinde çalışmaya mahkum etti. 
Ayşelerden blrlıl Demirkapıda ken
disi dilenirken, ikincisi de Şehremi
ninde çocuğunu dllendirlrken yaka -
lanm1ftır. Birinci Ayşe suçunu tamtr 
men inkar ediyordu. lkinclıi 1ae ken 
diıinl müdafaa ederken: 

1934 yılında kurulan şirketin 
Hesapları görülmemiş mi 

Zeytinyai tüccarlarından Giritli Ahmet Saki Ye lamail Hakkı 
biraderlerin emniyetlerini auiiıtimal ederek, 5371 liralarını alan 
Konyalı çelitik tüccarlarından Ahmet Hıfzının muhakemeaine, 
dün, Aaliye Birinci Ceza mahke.111eıinde devam edildi. - Bay hakim, ne yapalım faki

riz. Kılık kıyafetimiz düzgün de ~ 

ğlldir. Ejer fakirlik ve kılıksız ol ~ 
mak ıuçsa ona aklım ermez. Fakat 
benim çocuğum hasta idi. Onu lmca 
ğımda Cerrahpap hastanesine götU
rüyordum. Yolda dileniyor, diye b• 
ni yakaladılar. Dilenmedim. 

Mahkemede davacı biraderler var 
dı. Suçluyu avukatı Galip temsil e
diyordu: 

Davacıların iddiaları fU idi: 
Bunlar, 1934 senesinde Ahmet Hıf 

zı ile kollektlf bir şirket kurmuşlar, 
her Uç ayda ve ıene başında hesap 
vermek üzere Ahmet Hıb1ya 5371 
lira ıermaye vermişlerdir. Ahmet 
Hıfzı ille üç ayda hiç heıaP\ verme -
miı, fakat itimatları ve hüsnüniyet -
leri dolayıaile kendisinden hesap ıor 
mamıılardır. lki sene ıonra, suçlu 
kendilerine gelmiı ve: 

- Bu paraları ne yaptığımı bilmi 
yorum, demi§ ve vermemiıtir. 
Davanın tarihi eskidir. Iki kardef, 

daha evvelce mahkemeye müracaat 
etmişler, mahkeme bu iddiayı varit 
sörmiyerek reddetmiş, fakat dava -
cılar temyize gitmişlerdir. 

Temyiz mahkemesi de, suçlunun 
beiap vermediği noktasından hükmü 
bomıuştur. Dün, bu bozmaya uyula-

HAKARET: 

Derilerin 
Boyası Çabuk 
Bozuluyormuı 
Kapalı çarşıda deri tüccarı Laza

rfnin boyası çabuk çıkan, sabit olmı
yan deri satmasından doğmuş bir ha 
karet davasına dün sultanahmet sulh 
Jkinci ceza mahkemesinde bakıldı. 
Davacı ayni çarşıda kunduracı Van-
ramdır. 

Vahram La:z:arlden mühim mile -
tarda deri almış, bunlardan ayakka
bı yapmış, lstanbulda ve Ankarada 
piyasaya çıkarmıştır. Mü§terllerin -
den gelen mektuplarda: 
"Ayakkabı derilerinin boyası sa -

bit değildir. lki günde çıkıyor. Sat
tıklarımız. bizi mahcup ediyorlar. Bu 
suretle müşterilerimizin itimadını ve 
binaenaleyh kaıancımız.ı kaybediyo
ruz.,, denlyormu~. Bunun üzerine 
Vahram Lazariye müracaat etmi~ ve 
derdini anlatmıotır. Aldığı oevap ta 
ıu olmuştur: 

- Ne yapalım, fabrika öyle yap
mış, benim ne kabahatim var?. Ay
ni zamanda da Vahrama ıövmü§tür. 

Dün dinlenen şahitler davacıyı te
yit ettiler. Suçlunun avukatı: 

- Bay hakim bunlar yalan söylü
yorlar. Müekkilim Vahramla konu -
şurken yanında iki de şahit vardı. 

Halbuki bu şahitler orada değillerdi. 
Bunu isbat ede<:eğiz, dedi. 

Muhakeme şahitlerin çağırılma -
sı için başka bir güne bll'akıldı. 

YARALAMA: 

Kayınpederlerini 

Y arahyan Damatlar 
Aksarayda, kayınpederi Mehmet 

Ali ile bacanağı Salimi berber ma
kaslle yaralıyan Şabanın sorgusu 
dün Sultanahmct sulh üçüncü ceza 
mahkemesinde yapıldı. Hlldise ye
mek sofrasında bir miras mesele!ln
den doğmuştur. lki damat kayınpe ~ 
derlerlle sofrada gülerek, eğlenerek 
yemek yiyorlarmış. Miras meselesi 
ortaya çıkınca, Mehmet Ali birden
bıre doğrulmuş ve küçük damadı Şa 
banın gırtlağına sarılarak: 

- Bir daha bu mlra1 meselesini 
ağzına alırsan seni kedi yavrusu gibi 
boğarım, demiş ve yere yuvarlamış
tır. Bu sırada Şaban eline geçirdiği 
makası kayınpederinin kalçalarına 

batırıyor ve bu arada diğer damat 
Salim de hafifçe yara alıyor. 

Dün mahkemede davacı §ikayetini 
anlattıktan sonra, suçlu kendisini 
yukarıdaki gibi müdafaa etmiştir. 

Hakim dosyayı tetkik etti ve suclu· 
nun tevkifine lfömm görmedi. Muha 
kPmelPrine serbest olarak devam e· 
dilecek tir. 

rak muhakemeye devam edildi. En 
son söz alan suçlu avukatı dedi ki: 

- Bay reis, bunlar hesap görme
dik, diyorlar. He!ap nasıl görülür? 
işte hesap puslalarını takdim ediyo -
rum. Milckkilim esasen bunların ba
balarile iş görüyordu. Sonra babala -
rı işi oğullarına bıraktı. Bunlar nak
den müekklllme para vermiş değil -
lerdir. Babalarından kalan hesap ü
zerine şirket kurmuşlardır. Müekki
lim çeltik ekti. Mahsul alamadı. Za
rar etti. Mückkllfm eskiden memurin 
kooperatifinin müdürü idi, Amerika 
ile Türkiye arasında ilk ticareti ku
ranlardandır. Şansı yardım etmedi. 
Kendilerine paranın yarısını vere -
yim, yarısını da taksitle ödeyim, de
mit,ir. Şu halde emniyeti ıuliııtimal 
nerededir.? 

Müddelumumt dosyayı tetkike is
tediği için muhakeme başka bir gü
ne bırakıldı. 

SARKINTILIK : 

iki Genç Ka.dına 
Çimdik Atan 
Kunduracı 
Şehzadeba§ında oturan Lutfiye ve 

Bclkis isminde iki kadın tarafından 
Kumkapıda kunduracılık yapan 20 
yaşında Boğos aleyhine açılan çim -
dik atma ve s~r~ınfılık davaşıpa dün 
:::suıtananmet ıkıncı ceza mahkeme -
sinde devam edildi ve neticedelen -
dirildi. Hadlse üç gün evvel Ferah 
sinemasının bilet gişesi önünde ol -
muştur. Davacı kızlar gişeden bilet 
alırken, Boğos yanlarına sokulmuş 

ve ikisine de canlarını yakacak ve iz 
bırakacak derecede çimdik atmış ve 
sarkıntılık yapmıştır. 

Sinemaya eğlenmeye giden iki 
genç kız çimdik atan bu meçhul el 
sahibini tanımışlar ve hemen polise 
vermi§lcrdir. Mahkeme, üç gün ev-

Hakim her ikisinin de suçlarını sa 
bit gördUğil içln mahkum etml§tlr. 

Kızı Kaçıran Serbest 
Bıraklldı 

14 yaıındaki nlpnhsını kaçırdığı 
iddia edllen maral\go:z: Hüseyin Hak· 
kındaki tahkikat dosyası birinci 
sorgu hakimliğine verilmiştir. Ha
kim suçluyu isticvap ettikten sonra 
kendisini serbeıt bırakmııtır. 

Vefat 
Bursa Demirtaş karyesi Başmual

liml ismall Beyin hemıireıl ve An· 
kara belelliye reis muavini Hahik Be 
yin teyzesi ve tbrahlm Blrtek'Jn eti 
Bayan Nebile müptcll olduiu r ahat· 
sazlıktan şifayap olamıyarak vefat 
etmi~tir. Cenazesi Beyazıtta in;ı;ibat 

bitişiğinde 3 numaralı haneden bu
giin saat üçte kaldırılarak cenaze na 
mazı Beyazıt camiinde eda olunduk· 
tan sonra Edlrnekapıda aile kalnoista. 
nına defnedllet'ektlr. Sevenlerin ee
naze merasiminde bulunmaları r ica 
olunur. 

vel :ı:sogv:,... •'" ....... --·····-t . .... r-·····-
rin çağırılmasını kararlaştırmıştı. 

Dün şahitler geldiler. Davacıları mu 
ayene eden tabibladllin raporu ge -

tirtildi. Şahitler kızların arkasına so 
kularak çimdik attığını söylediler. 

Doktor raporunda da kızların bacak 

larında çimdik izleri bulunduğu tas· 

rih ediliyordu. Hlıkim Sallhattln 
dosyayı tetkik ettikten sonra suçları 
sabit gördü. Boğosa 41 gün haplı ce· 
zası verdi. 

• Elektrik Tesisatı Münakasası 
Antalya Elektrik Türk Anonim Şirketi 
Mevcut 250 şer beygirlik iki adet Elektrik grubunu tevsian atideki 

evsafta üçilncU bir elektrik grubu illıve edecektir. 
1 - 500 beygir kuvvetinde 7M devirli bir adet helezoni Fransı:z: su 

türbini. 
2 - 400/K. V. A. ve üç safhalı bir adet alternatür. 
3 - İşbu yeni gruba ait bilümum ölçiı alat ve cilhazlanru havi blr 

adet tevzi levhası. 
4 - İşbu tesisata ait alat ve edevat ve teferrilat. 
5 - İşbu aliıt ve edevatın montaj işleri. 
6 - İşbu tesisata ait yapı işlerinin malıemeai ve amelesi Şirket ta

rafından temin olunmak üzere neıareti fenniyesi, bu hususta Nafıa 
Vekaleti Celilesinden musaddak planlar ve fenni şartname' 1stanbul
da Sirkecide Alanya hanında Azalr: Zadeler Ticarethanesinde Şirket 
mümessili nezdinde mevcuttur. İ§i>u tesisat 15 Temmuz 938 den 15 A
ğustos 938 tarihine kadar bir ay miiddetle münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin plAnları görüp son fiatlannı ve §artlarını ve teslim müd
detlerini havi teklifnamelerini mezkur güne kadar Şlrket mümessili-

-~ne tevdi eylemeleri llln olunur. 

l stanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminata 

. -
L. K. Lira Kuruı 

200 Nöbetçi muşambası 2384 00 178 80 
1 ..._Jandarma birlikleri ihtiyacı için cinsi, miktarı tahmin bedeli ve ilk 

teminatı yukarda ya:z:ılı 200 adet nöbetçi muşambası 2 Ağustos 938 Sah 
günü saat 11 de Gedik paşadaki Jandarma satın alma komisyonunea açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Nümune ve §artname hergün adı geçen komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanuna göre icap eden 

vesikaları ve ilk teminat mektup veya makbuzlarile komisyonda bulun· 
maları. "4496,, 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Üniversite merkez binasının ön cephesinin 4564.53 lira keşifli badana ve 
tamir işi 11/8/938 Perşembe günü saat 15 de rektörlükte açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İsteklilerin ihale günü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir 
hafta evvel İstanbul Bayındırlık direktörlüğünden alınmış 3000 liralık bu 
gibi işler yaptığına dair vesilen ve 938 Ticaret Odası kalıdı ile jelmcleri. 
Şartname hereün rektörlükte görülür. "4511,, 

DENIZBANK 
ISTANBUL ŞUBESi MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

Karaköy Aeentalığında tamirat 

1 - Denizbank Denizyolları İşletmesinin Karaköy acenteliği bina
ınxla yapılacak tamir ve tldil iıleri eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eklllt.me, 22/7/938 Cuma gUnü saat on buçukta ıubemlı Ma
teryel dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, resim ve keşifler bu serviste görülebilir. 
4 - Eblltmeye iftirak edeceklerin teminatlariyle ya:ıılı gün ve sa-

atte müracaatları. 

OGıLE NiŞRIVA·I~ 
Sbat: 14,BO Karıaık pUlk ıet"'~ ıı. 
PMkla Türk musikisi 14.15 \\lşıı! 
lıed. 1: 

A,K Ş A M N EŞ R 1 V ~ f 
Saat: 18.30 Çocuklara K.rııt"~ 

çük Alf) 19 Dans pllıkları ısı•1 ~ 
. sikisl ve halk şarkıları (Mıılô11 ı§ 
at ayan v.e ar:ıpçıı n~riyat SO ~ 
musiki&! ve halk ~~ıları ( 

Nafıa Vekaletinden: 
ıa) 21 Şan pl4kl<ırı 21,15 St~ 
orkestrası: 1 - I~opold Ruş J~ .., 

,. 2 - J. Straus C") Sch6nc.r Mai 
USSOrg!ky Eln Trône 4 - 'f " 
Marche Solon.elle ıı - Arnadel 
22 Ajanı hııberleri 22.15 Y~ 

Eksiltmeye konulan iş: ram ve isti.klfll mar~ı. 
1 - Küçük' mendires ıslah sahasında yapılacak bilyük şüt, baş yatak HAli'İF KONSERLER: 

ba11ndaki şüt ve 5 küçük köprü in14atı, keıif bedeli 232,450 lira 61 ku- -- ...d 7,10 Berlin k11a. dalgaJl: ~-, 
ru~tur. . ram (8.15 devamı) (9.30 Asketl 

2 - Eksiltme 21-7-938 tarihine rastlıyan Per§embe günü saat 12 de 18.ıso Paris Mond'iyul 9.45 pı.Bk l~ ... 
Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 112 Pııris Mondiyal: konser nal' 

1 

kapalı :z:arf uıullyle yapılaeaktır. 'devamı) H , Paris Mondiyal ıcıı 
3 ı kl·ı k ·1 · ' Berlln kısn•dalgusı HııCif pro!.~11 - ste ı er e sı tme şartnamesı, Mukavele projesi, Bayındırhk işle- d ) lA..30 n::k ..., hP' 

evamı • """ reı Rom.... ...ı; 
ri ıenel ıartnamnt, fennt ıartname ve projeleri, 11 lira 6ı5 kuruı muka"/ kisi pL'\kları ıs.ao Paris )\fond '1 ... 

bilinde Sular umum müdürlüğünden alabilirler. cien Goldi orkestrası 17 13erlill 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 12872 lira 55. kurutluk mu- gaın Eğlenceli harta sonu ne rb ~~ 
vakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık nafıa su işlerini veya buna IIUJa- tı ııonu koruerf, 18,50 devıı1111! (! 

d·ı f . 1 .. t hh''t ed' f! k . oW • Monc!ivnl: Konser nakli ı8.4:J 
ı na ıa ış erım ea u ıp muva a ıyetle bltırdıglne ve bu kabıl na- A k 1• b d ıs. 5 P ç 1 .. 11n 

• • • • w s er an o 4 eşte .. 
fıa lşlerıni baprmakta kabılıyetı olduguna dair Nafıa Vekaletinden alın- trası 19,02 Bükreş: Hııdyo s..,ıcııı 
mı~ müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, İsteklilerin teklif mektuplarını trnsı 19.115 Peşte: Srlcl musiki 2o.,GJ 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar sular umum müdür- Radyo Ot"kestraaı 20.20 Prng ao iJ. 
lülfine makbuı mukabilinde vermeleri l!zımdır. Postada olan gecikmeler• lencell Proeram 21 Viyana sar 
kabul edilmez. "2110 "4069 ve oper~t muıılki i 22 Brüno: ş,et 

" " 22.45 .Ruk~~ Lokımtadıın kon 
23.30 Viyana: Pıızar i\onscri 

M.. b k il M··ı • Al kt OPERALAR, OPERETLER: usa a a e U ercım ınaca ır 13,211 Dukreş: Rosslnldcn pucei 

lnhlıarlar Umum Miidürlüğünden : ,. 
İdaremiz Neşriyat ve Reklam Şubesi için Fransızcadan T-ürkçeye ve 

Türkçeden Fransızcaya tercüme yapabilir muktedir bir mütercim müsa
baka ile alınacaktır. 

İmtihan 19/7 /938 Salı iÜnU iaat 9 da İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
binasında yapılacaktır. 

1 - Tü!'k olmak. 
2 - Ya~ 21 den aşağı olmamak. 
3 - Askerliğini "fiili veya kısa hizmetli,, yapmış olmak veya tecil edil

miş bulunmak. 
4 - Siyasi haklara sahip ve hüsnü ahlak cshabından olmak, haysiyeti 

muhil bir cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya o derecede cezayı müstelıim 
bir fiille mahkum bulunmamak. 

5 - Taliplerin Türkçe ve Fransızca iyi bilmesi, resmi kitabete vakıf 
muhtelif yazıları bu lisanların birinden diğerine doğru olarak sür'at ve 1 
kolaylıkla çevirebilmeleri ıarttır. 

Müsabaka mevzuu 
l - İki sahi! elik Türkçe bir niıamname veya idari mevzua ait bir ya-

zının Fr~ns17.r.ııv.ıı "~vriJryu··~i . • 
.. z - l' ransızca bir raporoan iki sahifelık hır yazının Türhçcyc çev-

rilmesi. 
Tallplerln en geç 18/7 /938 Pazartesi günü saat ikiye kadar İdaremiz 

Memurin Şubesine müracaat etmeleri. "4-& 17,, 

lıta11bul Emniyet Sanclığı DlrektörlUğUnden : 
(938; 927) Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Vasıf vari.!lerine ilan yo

liyle tebliğ: 
Bay Vasıf Kadıköy Tuğlacıbaşı mahallesi Kahya sokak eski l, 3 yeni 

37, 37 No. h maa bahçe ve müştemilat bir ahşap köşkün tamamını birinci 
derecede ipotek &östererek 27.2.930 tarihinde 8042 hesap numaraslle San 
dığımızdan aldığı (5000) lira borcu 22.4.938 tarihine kadar ödemediğin
den faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 16391 lira 74 kuruşa var
mı§tır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi 
başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede 
gösterdiği ikametgihına gönder1lmiş ise de borçlu Bay Vasıf yukarıda 

yazılı adreste öldllğü anla,ılmış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkür kanu
nun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını 

amirdir borçlu ölü Vasıf mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bir 
buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri 
veya Kanunen kabule §ayan bir itirazları var ise bildirmeleri liızımdır. 

Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde 
durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkür kanuna göre Sandıkça ia• 

tılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve 
herbirine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere key-
fiyet ilim olunur. (4538) 

Askeri Hesap ve Muamele Memuru Okuluna 
Talebe Alınacak: 

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 
,artlarını anlaması lazımdır. (95) (4358) 

lıtanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Tahmini fiyat İlk tenıir.atı 

Lira K. Lira K. 

7600 Çüt . Şaplı çarık 9525 00 714 38 
ve çarık bezi 

1 - Cinsi, miktan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukanda yazılı 7SOO 
çift pplı çarık ve çarık bezi 18-7-938 pazartesi saat 11 de Gedikpaıadaki 
Jandarma Satınalma komisyonunda kapalı ıarf eksiltmesiyle satın alına· 
caktır. 

2 - Nilmuneleriyle §artname her gün adı geçen komisyonda görülebi· 
lir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf· 
lannı eksfltme günü saat 10 ona kadar makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri. (4117) 

Kırklareli Va&liğinden : 
8728 lira 33 kuruş bedeli keşifli Kırklareli Spor ıahasının kofU pistleri 

ile futbol sahasının drenaj hendekleri biokajlı tHviya ve ıiHndlrajı ve 

toprak imlası milnakasaya çıkarılmıştır. 22-7-938 günü saat on beıte lha 

lesi yapılacaktır. Taliplerin proje ve ıartnameleri görmek üzere Kırklareli 
valiliğine müracaatları ilan olunur. (4 343) 

dar opcrıılar. 23.45 Peşte Opcl'll 
Si.Si 

ODA l\fUSİKİSi. 
19.20 Praı Salon kuarteti. 

RESiTALLER: 
19.15 Btıx:lln kısn dalaası p\A1',., 

• 20 3 - ,. "1 
sı . O Bükreş Şarkı ;rcsftıı ı -
Macnr ııarkılnn. 

Biliniz ki çocuk 1 
meme için ajlamaz. ~ 
bilirsiniz ki: Çocuğu b,.ı 
latan ıebeplerden bi,,.. 
apı' aralarının ter f/ 

den pi,erek, kızararak 
tu rahatsız etmeıicfir• ,_ 
ı.:1;, .... ı- ... n ... .ıA a,.; ~
cugu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDR~~ 
ile pudralayımz. Ne Ji 
valet pudraları ve ne d• 
itina ile hazırlanmıt 
pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDvsı 
yerini tutamaz. Bu ~ 
bilhassa yavruların cİ 
ve ifrazatı nazarı 

alınarak yapılmıttır. 

Karııcı~er 
ounranları, BaLı tını! 
bir ufok kıırnciğer bull
rnnı ge~·iriyorsunuz.. Jl• 
Iınınası IA Ut ve ıcolıı1 
olnn MAZON'dan sıı· 
bnhlnn aç knrnınıı bil' 
kahve kaşıAı aı111aJl 

tecrübe ediniz. Kıırııcı· 
l<'.rlerln nasıl daha iti 
gldecellnl glirUrsJjnilZ· 

K A
1

a~lidi. la~ ı 
fofcdecektir. MiDE .,e 

BARSAKLARINI 
daha muntmmm ı~tı.YC' 
cek, vucudOnuzde bir re 
rahlık hlııedecck, iştlll' 
nıı; düıclecek ve sıhll8• 

, ~~J 
tinlzin dOzclmesile e 
neşe ve ziııdcliginı~l 1tıı• 
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TAN 
Gündelik Gazete 

'~N· -o--lt ıı hedefi: Haberde, fikirde, her· 
lı >'de temiz, dDrUlt, umlmt olmak. 
arıı• aazetnl olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
1 

°l'<bklye 
40Q Kr, 1 Sene 
'1so Kr, 8 Ay 
4 o Kr 
150 ' 3 Ay 

" Kr, 1 Ay 

Ecnebi 
2800 Kr, 
1500 Kr, 

800 Kr, 
300 Kr, 

nıllJeUeıa ~ raaı PoSta lttı'hadma dahil ol-
dır Aı:enıleketler için 30, 18, 9, 3 5 lira 
tıl"llek ne bedeli peşindir: Adres değls
laıa 

1 
25 k1ıruştur. Cevap için mektup 

' O kuru luk pul ıldvesi lAzımdır. 

CONON MESELELERi 

160 Milyon 
~iislümana Kim 
Sahip Olacak, r • 
ctıcın: M. Zekeriya SERTEL 

le l'lGnyada emperyalist memlckct
rce · . 

Ü(· ıstısmar edilmeye mahkfım 
ltı 1 unsur vardır: Zenciler '\'e l\lüslü
anıar. 

lttu · bil slümanhmn yatağı Asyadır. 
ltı kıta üzerinde 160 milyon müslü
... 

811 \'ardır. Bu 160 milyon nıüslii· 
.. ~aıı · · d 
ljll •çın e birkaçı miistesna, istiklfı.-
lfe e .kavuşmuş memleket yoktur. 
lesrsı ŞU \'eya bu de\ }etin esir '\"e k() 

lıt ' şu veya bu devletin istismar va 
asıdır. 

Şinıdi d"" 'd . ·1· kalk unyayı yem en 1:>ft uya 
ler1 an genç emper) alist menıleket
iaı· n de gözü onlardadır. Onlar da 

011~nı ıtıemleketlerini istila etmek, 
•rı arı esir ve köle gibi kullaıımak 
~ ~e hevesindedir. 

llıa)c ~1 ~oma imparatorluğun'M kur
ll.I •ddıası iJe ortaya çıkan l\lussoli
aın:eçen .sene Trablusu ziyareti esna 
liıı 8 İslamların hamisi olduğunu i
'tll etnıişti. Gözü Cezayirde, Fastn, 
~~tadır. 

li gıJtcre İtalyanın, İslamiyet üze 
lldelı;' "d • t~ l\ 1 ı dıasını sıfıra indirmek i-

til~ hsır l\.rahnı Halife yapmayı dil 
"'lllektedir 

~. \ı~ak arkta Japonyanın da iddia-"' es ,.,.., ,.uu u a.u, ıo.lf;O,I. &111 .&\.\,..U• 

areti altına almaktır. 

.J * .\g 8 Ponya bir Asya devletidir. Asya 
lalıJarınd t · · .\ay ır ezını ortaya atnrak 

ller 8 milletleri arasında Avrupıı em-
l'alistl · k . . tıl'alld erıne arşı hır ısyan ruhu 

hır d ırrnaya çalışmaktadır. Hııttn 
~ak e Asyalı Milletler Cemiyeti kur 

b tasa, vurundndır. 
tiy u Program üzerinde yüriirken en 

•de i ı· · llıak . 5 nm mılletleri ile me gut ol 
tili ıhtiyacını dul muştur. Şimdi is
llıil etnıekte bulunduğu Çinde 40 

>ondan f ı .. l'" Sov az a mus uman vardır. 
ltıetf et. Rus~~anın Çine komşu hiiku-

erınde l ı: '11 1 · • dtır s anı mı et erı meskun 
1tıa · d Orta Asya baştan başa müslii
ıtıa '\ ır. Hülasa Japon) a için miislii
tia~ arla meskun Asya geniş bir is
btüsı~~ sahası olabilir. Bunun için l.e 

Ja unıanlan elde etmek lazımdır. 
)od Ponya bu maksatla C\ vela Tok
l'et ~Ural - Alta, isminde bir cemi
dan :rnıuştur. Bu Cemiyete Rus) a
.JaPo açan müslümanları almıştır. 
"ele n31 ada Sovyct Rus) adan iltica 
bu:. 2000 kadar müsliiman vardır. 
t,ltı:-nn maada bir de Japon - İslam 
~ •Yeti namile ikinci bir cemiyet 
._;u~e getirmiştir. Bu cemiyetin de 
,.,llsesı bütün müsliiman milletleri 
da ında Japonya namına propn~,tan 

,.l'apınaktır. 
"'Po . 'l'oıt n • islim Cemiyeti bu defa 

'tıı~oda bir cami yaptırdı. Canıiin 
"- L .. a lllerasiminde bulunmak aiıerc 

0 Ut" . 
._hh un islim memleketlerden mu-

aslar d t · 'ılin . ave ettı. 12 Mayıst3 ca-
tı11 ~k açılış resminde J\lançukuo, 
~ S eınen, Arabistan, iran, Mısır 
"-hh ltriye müslümanları namın:ı mu 
llııd •slar bulundu. Bu he~ etin ba
lltıl'~ da İtalyanın Tokyo sefiri bulu 
'-•as du. Yemen murahhası camiin 
ltollf ı Xtıünasebetile radyoda bi,. de 
.,_ etans d' . 
- 11 ver ı. l\lerasımde söyle-
b ııutukl iltttn ar, okunan ezan radyl) ile 
\>e .. ltıüslüman ülkelere , a'- ıldı 
"•~ . ~ , 

"-ııta n gazeteleri bu merasime sii-
'"tet~nda mUhim yerler ayırdı. Bu 
lrn,

8
..,e ~ussolininin yanında Japon 

'I&:·atoru da İslam hamisi olarak 
1 alınış oldu. 

.... h' * ••ııı, .1r acıklı hikAycdlr. İki n-;ır-
ı-._-~rı 1slamlık tarihi cmpervaH'lm 
~Jıı ·1 • 1 e beraber yürür. İslam m~m 

Bayanlar! Yaılanmaktan korkmayınız! Yaşların denizine dalmaktan ürkmeyiniz!. Ana 

olabilirsiniz, çocuğunuz büyüyüp boyunuzu aıabilir, kaynana olabilirsiniz. Asla ihti-

yarlamadan, asla yıpranmadan.. yılları göğüslemenin sırrını mı öğrenmek istiyorsu-
nuz ? Aıağrdaki yazı size bu harikulCide hCidisenin sırrını öğretecektir. ~ ~·"\-' 

a a 

Ebedi Gençlik 
Sırrını If şa 
Ediyorum 

~~~~YAZAN:~~-~~~ 

Nizamettin Nazif 

O günü hatırladım da de
min hesapladım, üze

rinden tam yirmi dört yıl geç
mit! .. 

Hayret! 
Bu yirmi dört yıl nasıl geç

ti? Hayat ne f irenıiz •ey! Ne 
bilinmeden iaraf edilen ,ey ... 

Talebeydim. Tatil aylarından bi 
rini, bir aile dostu, evinde geçir -
memi istemişti. Çocuklarının ''en 
küçükluk., arkadaşı idim. Beşikle
rimiz yanyana sallanmamıştı am
ma çok kere ayni hanayda emekle
yip bağırmış, çok defa ayni kana· 
pede yanyana oturan analarımı -
zın kucaklarına yaslanarak, ayna
aa aksini gören ve ne olduğuna 

akıl erdiremlyen kediler gibi biri
blrimlze bakmıştık. 

Ben ötedenberl arkadaşlarımı 
çok sevmi imdir. Bunun için da -
v"tP rnk rnA""n"'"'"' _,_.,,,.+ .... ..., n::. 
~ iil.-,ııi:l:ıtb. oturuyorlardı. Ve bir sa 
hah ilk vapurla o semte yollanmış 
tım. 

B ir gün turda, maden tarafla 
nndaki köşklerden birinin 

bahçesinde, sınıf arkadaşlarımdan 
birini gormüştüm. Gene bir kızla 
§akalaşıyor. güli.işiiyor ve çılgın

ca koşusuyorlardı. 

birader! Daha bugün sizi beraber 
gördüm. Mektebe gelmi§ti işte. 

- Beni bugün mektepte yalnız 
annem ziyaret etti. Zaten başka 

kimsem yok ki ... 
- Peki, bu yaz, tatilde ... Adada .. 

Bahçede köşe kapmaca oynadığın 
genç kız da mı annendi? Bugün se
ni görmiye gelen genç kızla seni 
bu yaz Adada Maden yolunda bir 
köşkün bahçesinde oynarken gör -
düm. 

Anlar gibi olmuştu· Gülümsedi: 
- Yalnız bir kerecik mi? 
- Evet... Çünkü o gün sana ses 

lendiğim halde bana cevap ver -
medin. Duymamazlığa geldin. Yi
ne görür. yine seslenirsem yine ce 
vap vermez, canımı sıkar, kendi
mi tutamam diye dfüıündüm ve bir 
daha oradan geçmedim. 

- Beyhude yere. koskoca Ma
den yolunu haram etmissin kendi -
ııe. Senln ba seslendi.itini du •ma 
cııgıma ınan. e .nne ınan kı, an -
nem seni gorscydi çok sevinirdi. 
Hep beraber oynardık. İki kişinin 
köşe kapmaca oynaması can sıkıcı 
oulyor. 

il 
- Ruslar iyi küçük hikaye 

yazamıyorlar. Yahut okudu
ğum Rus hikayeleri arasında 

güzelleri yoktu. Birçok gazete
lerin büyük rekliı.mlarla tanıt
tığı müellifler üzerimde aıla, 

. 
zeki bir tesir yapmadılar • .Fa-
kat Almanlardan da dahi yeti
tebileceğine beni inandırma
nın imkanı yoktur. Nedir o 

Göte? 
İki yıl kadar oluyor. Yeni ta§ın

dığım bir apartıman ilk katta idi. 
Sokağa bakıyordum. Penceremin 
tam altında, ikisi ufarak teferek, 
birisi ortadan biraz uzunca üz genç 
kız konu§uyorlardı. Uzunca boylu 
kızın, ne tatlı, ne temiz, ne dinlen 
diren bir bakışı vardı! 

İçleri gülen gözleri kap1tara idi. 
Gür saçlar. 
Koyu bakır renkli bukleler, sa

de, yumuşak yeşıl şapkasının iki 
yanından yanaklarına sarkıyor. Du 
(!;ılrl;ırı iın~rinriP rın'>İİ h; ...... 

durmıyan beyaz, bembeyaz dişler. 
Ben; 
- Ne güzel! Ne içten konuşu -

yor. Ne ahenkli sesi var ... 
Diye kendi kendime mırıldanır

ken o son cümlesini tamamladı: 
- Bununla beraber; şu veya bu 

milletin ze1,ası ve duygusu hak -
kındtl kestirme bir fikir nasıl söy
lenebilir? Şüphesiz, bu sözlerim, 
merakımı tahrik ederek bana okut 
turulan son ii:- beş kitabın bir nevi 
reaksiyonu olacak. 

Kö e kapmacaya benzer bir o
yun oynuyorlardı, galiba. O dere
ce dalmışlardı ki.. Kendilerini o
yunun çocukluğu kabartan neşesi 
ne o kadar vermişlerdi ki, seslen
diğimi duymadılar. 
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O zaman, aı::kı, sevdayı. flörtü, 
şuhluğu ben hep şu kelimede top -
lardım: 

Capkınlık. 

Ve: 
- Bizimki işi çapkınlığa vur -

muş... Deyivermiştim. 

Beş altı ay sonra bir cuma gü
nü, talebeleri ziyarete gelenler a
rasında o genç kızı görünce acaba 
neden derhal hatırlayıvermiştim? 

Kimbilir ... Belki muzipliğimden, 
şirretliğimden. Belki de ... 

Ve yemekte plavla aşure arasın
da arkadaşıma bir dirsek vurarak 
gôz kırpıvermiştim: 

- Seninki artık peşini bırakmı
yor. 

Zavallı arkadaşım! .. On yıl önce 
hayata ne talihsiz bir vedaı oldu ... 
Hiç unutmam yüzünde masum bir 
hayret belirmi§ti. Ağzına götür -
düğü plav kaşığı dişine dayalı kal 
mıştı. Ben devam edivermiştim: 

- Anlamamazlığa vurma.:. Yut 
turamazsın. 

Nihayet kızar gibi olmuştu: 
- Neler söylüyorsun kuzum? 

Benimki dediğin kim? Nereye git 
mişim de peşimden gelmiş. 

- E bu kadarı da yüzsüzlük be 

leketleri içinde istikliiline kavuşan 

biricik memleket Türkiyedir ve 
Tiirkiye istiklal savaşilc bütün müs 
liiman memleketlere kurtuluş yolu
nu göstermiştir. 

İslam milletleri bu yola dökülme· 
dikçe daha uzun 'tnüddet böyle şu ve 
ya bu devletin kölesi. şu veya hu 
memleketin istismar vasıtası olmak 
tan kurtulamıyacaktır. 

GÖNÜL İSLERİ 
' 

KARINIZI ORTAK YAPI iZ 
Bizde adettir, erkek kadını ha

yat ortağı telakki etmez. Ona işin
den bahsetmez. Hayatını anlatmaz . 
Evdeki hayatı ile dışardaki hayatı 
biribirinden tamamen ayrı iki ıi· 

lemdir. Evdekiler erkeğin dı" haya 
tını, dııardakilcr ev hayatını bil -
mezler. 

Niçin'! Bunun dört sebebi \'ar • 
dır: 

1 - Erkek pratik şartlar için

de yetişmiştir. Kadın, iş hayatı için 

hazırlanmamıştır. Erkek kadının 

bu pratik hayatla alakası olduğu • 

na kani değildir. Binaenaleyh onu 
para meselelerinden, iş hayatından 
anlamaz sanır. Onun için ona e\ in 
dışındaki hayatını anlatmıya lü
zum görmez. 

2 - Erkek e\•dc kendisini hakim 
t«!'lakki eder. Hakimiyetin temeli ik 
tısadidir. Parayı o kaunır, o sarfc 
der. Kadın erkeğin l'line bakar. Ka 
dın erkeğin parası ile yaşadığı ic:in, 
ne yaparsa yapsın, daima erkeğe 
nisbetle düşkün vaziyettedir. O -
nun için erkek ona miisavi mmıme 
lesi yapmaz. Böyle olduğu için de 
onu hayatının ortağı saymaz. 

3 - Bazı erkekler, yaptıkları İ· 
şin kansı tarafından bilinmemesi
ni isterler. Bu işi karışının beğen· 
mi):·eceğinc, belki de kadının naza
rında şeref ve haysiyetinin kırıla -
cağına inanır. Onun için karısına 

işini söylemekten çekinir. 
4 - Son sebep clarak ta kAdınm 

gevezeliği gösterilebilir. Kadm güc 
sır tutar. Erkek bir iki defa lrnrı

sına işinin sırrını anlattığından do 

layı acı bir tccrlihc geçirmİŞiC o
na giivcnilemiyeceğin.i nnlanussa, 
artık bir daha f>nu sır ,.e derd or
tağı yapmaktan çekinir. 

Fakat hangi sebeple olursa olsun, 
kadınla erkeğin hayatı pal )asma • 
maları, anlaşma \'e geçinme husu • 
sunda birçok gücliikler doğurur. Ka 
dm kocasmm iş hayatını Ye kazan 
cını bilmezse, snrfiyahnı idare et
mesini de bilemez. Bu yüzden ara· 
da kavga eksik olmaz. 
Kadın evin içinde daima koca -

sının hir kölesi \'aziyetinde kaldık
ça ani is:vanlara sebehiyet verehi
lir. Bn da evin hozu)masını mucip 
olabilir. 

Eski aile h:watında kadın bir 
köle idi. Erkek ne derse ,.e ne is
terse kadın onu yapmıya mecbur
du. O vakit kadınla erkeğin müş
terek hayatlarını paylasınamaları 

miimkiindü. 
Fakat hugünkil aile hayatı erkek 

le kadının miisavi ve ortak olma • 
sını istiyor. Kadın evde bir uşak. 
bir hizmetçi. bir köle değil, bir or
tak '\"e bir arkadaştır. Yeni evliler 
hu zarureti gözönünde bulundur
mıya mecburdurlar. 

Gönül Doktoru 

Ve iki ufarak teferc>k kızın el
lerini sıkarak koşar adımla uzak
laştı. 

Onu bir defo daha görmescyrim; 
ncaba penceremden görduğüm yü
zü hatıramda zaman zaman canla· 
nacak mıydı? 

Kim bilir. 
Fakat bir çocukluk arkadaşımın 

(bir mektep tatilinin iki ayını Ada
daki ko kunde geçırdiğimi söyledi 
ğim arkadaşınnn) evinde bir gece 
ona tekrar rastlayışım, simasını ha 
tıramn percinledi sanırım. Sonra
dan onu bir daha unutamadım. 

() gece, sekiz on erkek ve bir o 
kadar kadın, arkadaşımın Banliyo 
istasyonlnrındnn birine yakın olan 
KO il<.UTl\lt: lıh lt:.Y L.t; lu;ı:.~n~n ni1ı:.n 

lanmac;ını tesit ediyorlardı. 
Kö kün kapısından misafirlerin 

toplandığı küçük salona ulaşıncıya 
kadar binad n yayılan bir piyano 
nun beni kulaklarımdan, ne sihir 
1i bir kıskaçla yakalayışı olmuştu! 

Salona girdikten bir iki saniye 
sonra, çalınan parça bittiği zaman, 
tanımadığım davetlilerine beni ta 
nıstıran arkadaşım. taburede otu
ran sırtı kusur.:.uz bir dekolteye de 
vaklaştırmıştı. 

Aaaa ... O! 
Bizim eski npartımanın pence -

resinden gbrdugum bakır saçli. Me 
ğcr yakın akrabasindanmış, arka
dasımın. O zaman onu daha dikkat 
le, daha yakından süzdum: 

Yirmi be ten fazln göstermiyor
du. Yine aynı beyaz dişler. Yine ay 
ni ışı'~ h gözler. Yine aynı ahenk
li ses ve bitmiyen kahkahalar. 

G eçen yaz, Beylerbeyi sarayın 
ıda verilen bir baloda hava 

sızhktan bunalır gibi oldum. Kardi 
yakları ve şişman bayanları, el -
den ayaktan adeta karga tulum -
ba ederek bahçeye çıkarıyorlardı. 
Öyle bir kalabalık vardı ki ... Aca 
ba su Festival komitesi, biletlerini 
hangi hesaba göre satmış ve hangi 
ölçüye göre dağılmıştı.? 

937 nin bu büyi.ık hesapsızlığı sa 
lonu dolduranlar üzerinde çok men 
fi bir tesir yapmıştı. Erkekler, Ü· 

cer beşer bir kenara çekilmişler, 

uzun ve hararetli munakaşalara 

dalmışlardı. 

Bir grup ta benim etrafımda bi 
rıkmişti. Festival komitesine dolu 
dizgın saldırıyorlardı. 

Birden, havuz içinde dans eden 
iki çift gözume ilismez mi? İki çift 
ki, ikincisi üzerine dikkatimi tek
sif etmek için birincisini derhal gör 
mcmezlige geldim Bu sırada omu 
zuma bir el dokundu: 

- Kime bakıyorsun böyle de-
rin derin? 

- Şu yeşilliye .. 
- Tanımadın mı? 

- Sen tanıştırmıştın galiba ... O 
değil mi? 

- Tam kendisi. Dansetmek isti
yorsan beyhude bekleme, başının 
çaresine bak. 

- Niye? 

Amerikalı tayyareci Ho\•ard Hi~·uc 
Uç glinde dünyayı dolaştı. Şimdi~·e 

kadar yapılan tayyare rekorlarını 

kırdı. Zaman ve meı1afeyi bu kadar 
süratle yenen hu kahramanın ha~ a
tını neşreden Amerika gazeteleri hu 
hadiseye layık olduğu ehemnıiveti 

verdikten sonra iki nokta üzcrlnde 
duruyorlar. Ho' ard bir milyoner ço
cuğudur. Kendisine babasından mev
rus yüz milyon dolardan fazla serve
ti vardır. Buna rağmen Hovard her 
mirasyedi gibi kendini zevk \'c sefa· 
hate vermemiş, çocukluğundan beri 
merak sardığı tayyarecilik üzerinde 
birçok tecrlibeler yapmış, sencler~c 
bir tayyare hangarına kapanarak 
dün~ a rekorunu kıracak olan ta) ya. 
resini yapmakla mesgul olınuc;tur. 

Hayretle karşılanan ikinci hadise de 
Hovard çılgıncasına aşık olduğu .hnl 
de, gözleri göklerde. diinccek 'e' a 
herhangi bir kaza neticesinde iilec~k 
aşıkını bekliyen sevgilisini hıraknus, 
belki kendisine büylik bir şerçf, bel
ki de ölüm getirecek olan bu tehlike 
li seyahate çıkmıştır. Bu iki noktayı 
gözününde tutarak mülahaza yiirüt<>n 
gazetelere glire, insanı hayata hağ
lıyan en kuvvetli iki bağı, servet 'e 
aşkı kenara atıp, hu tehlikeye atıl

mak, dünya rekorunu kırmak kadar 
hayretle karşılanacak bir hiıdiscdır. 

• Ben Hovard Hiyuc'un bu iki mühim 
ku\'\·eti kenara atı ına hiç şaşını)'O• 
rum. İnsanı hayata bağhyan kuvvet. 
lctden biri midesi, yani sen et ve re
fah, ikincisi a k ise, bir iiçiincü kuv
\'et daha vardır ki, o da ictimailcş
miş ferdiyetidir. Ruhiyatçılar buna, 
hırs, ambition, içtimaiyatçılar içtimai 
gaye ve ideal tesmiye ediyorlar. Hep 
si birlikte ferdin, ferdi yetinden uzak 
]aşarak cemiyetin '\'C insanlığın ha\ a
sı içinde kaybolu u, bu kayboluştan 
duyduğu entellektüel ze\ ktir. 

BuH insanı ha) ata baglıyan yı\l· 

nız midesi ve cinsi ihtb açlarının bir 
ifadesi olan aşktır, içtimaile nıiş bir 
'""' i~in hu iL:i bağ -zarul'i olduı:.a ~is. 
bette lüzumludur, hu iki kuvvetin 
fe\ kinde onu hayata bağJıyan bir 
kun et \'ardır ki, işte onu nıilyonlnrı
nı, a krnı. icap ettiği zaman kulla
nılacak iki vasıta, hayatı bunların fev 
kinde bir yaradıcılık telakki etme-ye 
se\ keden kuvvettir. İçtimai kahra
manı, dahiyi, ilim namına hayatını 
feda eden miitefekkiri feragate sev
keden de budur. İnsanlar Cemi ·ette 
müsavi kazanır, mü avi bir hayat sit
rerlerse, o zaman çalışma aşkı knybo 

1 
Jur diyenlere Hovard Hiyuc canlı bir 
misaldir. J\lüsa\•inin fevkinde bir ha· 
yat yaşıyan Hovardı, hava boşluktan 
içinde şerefe veya ölüme scvkeden 

/bu üçüncü kul \'ettir. 

- Dansettiği kavalyeden pek ay 
nlmaz da ... 

Gülüştiık. O, kayıtsız kayıtsız, 
hen içimde acı bir burkuluş hisse
derek. 

Arkadaşım doğruyu soylemişti. 

Bulundugum yerde, genç kızın ka
valyesinden ayrılmasını ve hntta 
bir parça dinlenmesini boşu boşuna 
bekledim. 

Vals ustüne vals, tango üstüne 
tango, Rumba üstüne Rumba ... Am· 
ma oynadı !ha ... 
Endamı, valste Viyanalı bir arşi 

düşes gibi impeccable, tangoda bir 
Ras Palmaslı amazon gibi ahenk
tardı. 

- Çok sevişiyorlar şfiphesiz .. _ dl 
ye düşündüm - biribirine ne uygun 
çift! Ne mesut bir tesadüf bu ... 

Yalnız sabaha karşı vapurda. ka 
valyesinın, etrafını çeviren mah _ 
mur bakışlı kızlarla şakalaı;ması

nı güler yüzle ve tt"şvik eder gibi 
t~.vırlar takınarak seyrettiğini go 
runce tuhaflaştım: 

- Niye bu kadar sinirsiz? Ni -
çin kıskanmıyor? Yok a bu sfikun, 
gözlerinin sihrine fazla guvencin
den mi ileri geliwır? 

111 
J lktesrinin ortalarına doğ • 

ru, İstanbul plajları boşalır 
Denizin en güzel mehtabın en şi'r 
li ve hülyalı günlerinde ~chir. Flor 
ya sahilini beş kişiye, Suadiveyi 
dört kişiye ve bütün kıyılarını yir 
)T}i balıkçı kayığına bahş.etm1şe ben 
zer. 

(Arkan: Sayfa 10, stltun :! de] 



Muhakemesi 
Ankara. .ıs (Ta muhabirinden~ Jll!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l'IJ!!!!!!lll!!!!!il!!!!!!!!t!~!llJl!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!~!!!!!!!~t larak alınmayacağını bu tarihten ~k 

lstanbul vali ,,..belecltye reisi Muhit Ceıa Kanununun evvel anlamış ve o civarda arazi ara-
t:ln Uatündal ft arbdaşıanmn aleyh 230 ye 2.fO ıncı mış olduğuna göre belediyenin o ci-
lerine ~ dna,.a bucün temyiz Maddeleri varda sakit hanedan azasından Na-
mahbmesi dördüncü ceza dairesin - zife için maliyeye intikal etmiş olup 
de devam edildi. Heyeti hAklme ayni 1'fadde: l3t - Ber ne Yeeile Likoğlu Eşrefin biWıara fahiş fiıyatla 
aıvattan mürekkepti. ile elana olna memari1et va- belediyeye satmış olduğu arazinin 

Saat 10,15 de celte açıldı. Evvell dfmini 7apmnta ihmal ve te- mevcudiyetine muttali olmadığını 
tJstündajm dahiHye müfettiflerine nlıi eden memur 30 lindan. kabul etmek imkanı yoktur. 
'Vıerdili cevap okundu. Onun üzerine 1M llnya kadar atır cezayı nak Likoğlu E•refin vali ve beledi.ye 
reia: y 

dl ile eeulandınlır. Bu ihmal reisi Muhittin Ustündağın eski b!r ar 
•- Buradaki ifadenizle da·. ve tenlılden devlet~e bir ma- kadaşı olduğu ve bu sebeple mııma-

hiliye müfettiılerine verdiği· sarrat hmale plmipe dertte· ileyhin Muhittin Ostündağ taraiın-
niz cevapta bir mübayenet sine söre bir a7dan iiç seneye dan himaye edilmekte bulunduğu ve 
ıördük. Dahlliy' müf ettitle- kadar hapis ceaaıyle birlikte bilhassa satın alınan arazinin Likoğ-
rine verdiğiniz ~ta 329 ta mtlebbedea ftYa muvakkaten Iu Eşref tarafından elde edilmesi, be 
rihli kanuna göre muamele her memariyettell mahrumiyet lediyece daha yiıksek bedelle ıılına-

Talat, Türkiye 
Bisiklet Sürat 

Şampiyonu Oldu 
Bisiklet federasyonu tarafından 

bütün spor mıntakalarmm iştiraki -
le tertip edilen Türkiye bisiklet mü-

--------= ---= --• ---.. 
! .. .. -sabakalarının birincisi dun sabah z -Küçük Çekmece yolu üzerinde 5."lat . : 

sekizde yapılmıştır. Bu mü,abaka = 
bir kilometre üzerinde yapılmış ve E 
galibi Türkiye surat birincisi adde - i 
dilmiştir. ! 

Müsabakaya muhtelif mıntakalar : -dan 24 koşucu iştirak etmiş ve ele • ! 
me şeklinde devam eden müsabaka- : 
lar neticesinde Milli takımdan Talat ! ---yapıldı, harada İlle komi•JO- cesaaı dahi hftmolanur. cağı hakkında kendisine verilen ü-

nun kararile pazarlık yapmak Madde: 249 - Kanunda yan- mitlerden doğduğu yolunda vaki o-
ıuretiyle arta i•timllk edildi 1ı hallerden her ne suretle olur- lan iddialar bu suretle bilhassa tetkik 
diyonunaz. aa olsun nsifesini suiistimal e-

"İf adeler arasındaki ba mü l detı ınemar derecesine ıöre üç ve takibe şayan görülmüş ve letkik 
filhakika LikoğluEşrefin Ustündağın 

birinci olarak Türkiye sürat birincisi 
olmuştur 

Yarışlarda derece alanları yazı-
yoruz: 

1 Talat Milli takımdan 

İ T ARLA YA ÇEVRİLEN SU 
bayeneti balı eder mlıiniz?" ayjan üç seneye kadar hapso- mektepte tahsil sıralarında bir arka-

VaJi tU cevabi verdi: lanm. Cnayı tahfif edKek ae-
•-Vaka ti•an"nde hi,.bı"r li d b da§l bulunduğu ve mumaileyhin sıcil 

..... "I beplerin ricudü ha n e ir a7-
11lÜbayenet yoktur. Pazarbia dan u olmamak tisere hapis ve itibariyle pek te itimada şayan olma-
ınübayaalarda tahıl kanaati· 30 Unda• 100 liraya kadar atır masına rağmen oldukça mühim bple 
mizle deill, iıtimllk kanunu· ceayı nakdi ile ceulandınlır. diye işlerinde çalıştınlmış olduğu ve 
na uygun bir tekilde hareket Ve .herhalde mtlebbeden veya evvelce ücretli vazüe görmekte iken 
ettik. Meselenin esası da bu· mavakkaten memuriyetten 936 senesinde Vekiller Heyeti kararı 
dur.,. mahrum edilir. alınmak suretiyle ücretinin maaşa 
.. _ Arsaya kı)'Jftet takdir edildi kalbolunduğu neticesini vermiştir. 

mi?" liraya iblAl edilerek 0 su:retle be'e- Bu vaziyet Likoğlu Eşrefin, 
"-Tabii kıymet takdir edildi. Pa- diyeye vetilrnesj kararlaştırılmış ol· Vali ve Belediye Reisi Üstün-

arlık yapılarak, encümene havele duğu iddia ve müdafaa olunmuş ise dağ tarafından himaye edil-
edildi. Muamelenin ,ekli budur." de Likoğlu Eşrefin belediyeye .;attı- mekte olduğunu ve mezarlık 

Bu sual ve cevaplardan sonra Is- tı yeri satıştan bir iki ay evvelce i~in ° yerlerin belediyece sa-
tanbul belediyesinde bazı yolsuzluk dönmünü vasati olarak 30 liradan tın alınacağı Likoğlu Eşre-
lar Oldu .... ""-'"""ınduı· n-'"yat u--- tın ld ğı v k·11 H t· k fe önceden ihsas ve ismi edi-& .. .1-. ""r• _. sa a ı na e ı er eye ı ara-
rine Istanbula gele!) mülkiye müfet- nna. binaen mumaileyhin bu bapta- lerek mumaileyhin belediye-
ticlerm· ı·n tahk"·at nett-•ni ibtı·va k" ··daf d · d ·· .. 1 nin zararına menfaat temin 

y UL '""'- ı mu aası a yerın e goru me-
eden fezleke ve neticesi okuıturul • mqtir. olunduğunu gösterdiği gibi 
du. 3 _ Asri mezarlık ittihaz edilmek mumaileyhin arazi hakkında 

üzere Mecidiye köyü civannds Le- pazarlık yapmak için ihzar O· F aleltenin imi.._. 
Fezlekenin hülUa ve neticesi fU -

dur: 

lunduğu alakaları tarafına 
vent çiftliği yanında maliyeye ait mü ifade olunan arzu, temayül 
selles arazinin mübayaası keyfiyeti- ve arazinin alınmasında istim 
nin Şehir Meclisinde 15-5-32 celsesin lik usullerine itba edilmeme-
de kararlaştınlmıt olduğu ve bu s•ı- si keyfiyetleri de bunu teyit 
retle o civarda mezarlık ittihazı:ıa el eden hususattandır. 
veriıli arazinin bulunup bulunnıarlığı Vali ve belediye reisi Muhittin Us 
hakkında tetkikat yapılmadığı Me- tündağın bu muamele ve hareketleri 
zarlıklar müdürü tarafından miida- vazifeyi ihmal ve suiistimal mahiye
faa sadedinde ifade olunmuş idi. Bi- tinde birer suç olup Türk ceza kanu
lihara mezarlık yapılmayacağı :1nla- nunun 230 ve 240 ıncı maddelerine 

JI Erdoğan Ankara, 
111 Bekir Bursa 
VI Ali Eskişehir 

Bu müsabakadan ayrı olarak pa -
zar giınü lstanbul - Edirne şosesi 

üzerinde 150 kilometre olmak üze • 

Türkiye bisiklet sürat şampiyonu 
Talat (ortada) 

-:r 
: Yazan: Kenan HulGıl -• . ın11nn1111Hrnı1tt. • 

-3-
Fakat Ahlamı§ köylüleri bütün 

bu işlerin fabrika direktörünün yas 
tığı altından çıktıjını da biliyor • 
lardı. İki yıl evvel valiye uğnyan 
muhtar hiçte o kadar fena ümitler 
le dönmemiJti. Eğer Ahlamıp yar 
kın bir fabrika kurulacağından va 
linin, daha doğrusu muhtarın ha
beri olsaydı, ne eder eder, validen 
söz almaksızın geriye döner miy
di? Ah şu fabrika direktörü!. İtoğ 
lu it cinliğinden vaz geçip Ahla -
mışlar köyüne gelse Muhtar mı, i
rasız pulsuz geriye çevirirdi? Am
ma, eline ne geçmişti şimdi?. İtin 
kuyruğu gibi ne uzalıp ne de kısal
mıştı işte ... 

Bunlan imam söylüyordu. He -
men halkanın arasına karışan muh 
tar bir aralık doğruldu: 

- İyi söylersin, iyi amma, de
. di;; şimdi kidip te · Ankaray8' tek
rarlıyım llıtidamı iletelim?. 

1 marn, iki dizleri üstünde bir 
leylek gibi birdenbire doğ 

ruldu; ellerini dizlerine vurarak: 

• ··------~ı ses o kadar uzuyordu ki, fabrik'" 
ya gelecekleri önüne katarak .W 
getirdiği hissediliyordu. 

M ühendis, birdenbire nı~lr 
nır gibi durdu. Gözlen ~ 

zandaki su mikyasım gösteren dl 
ıir üzerine takılmı§tı. İbre kad." 
da "yavaş yavaş suyun azal~ 
g&teren bir hassasiyetle oyn~~ 
ve bu yavaılık ortasında anlW" · 
maz bir süratle daima sağa dol"' 
başvurarak, bu son noktayı da t" 
çip hızla başka bir tarafa gid~ 
mi§ giıbi kımıldıyordu. Tehlik• 

1 

kadar yakında idi ki, belki birt ~ 
but iki dakika sonra içindekiler,... 
beraber fabrikanın bir tarafını .,. 
çurup götürecek bir inf illk d~ 
lacaktı. Ve Adeta kulaklannd• lı' 
infillkı hissediyordu; ne derin t11 
uğultu!... .-4 

Birdenbire ihtiyat su depola~ 
kazana bıtişik musluğunu ç~ 
Vücudü, sanki ibrenin üzerine W 
mıştı; ve devresinin altında gö~ 
mez bir takım gözlerle oraya ~

ru bakıyordu. 

Yapılan ve dinlenen allkadarlaı'Jn 
tahlil ve tep-ih olunan iddia ve mü· 
dafaalannın tetkikinden anlaplacağı 
veçhile İstanbul Belediyesi tarafın
dan asri mezarlık ittihaz edilm~k ü
Rre satın alınan arazinin alınmaaı 

tarz ve keyfiyetinde kanun icaplan
na uymıyan hareketler ve muamele
ı.. --:r- •t-i .. i• 

İfin kanuna uymı,.an ve meauli:ve 
ti mucip olan ciheUeri fUJllanbr: 

alan m,.,.lr{,,. .,.,.:-:- -:~~-..----·-

dan sarfınazar edilmi§ olması hase~ 

bile keyfiyet ve aonradan Likoğlu 

Efrefin arazisinden satın alınması 

hakkında ayni mecliste karar ~lınıp 
alınmadığı vali ve belediye reisi Mu
hittin Ustündağdan sorulmuş ve mu
maileyh böyle bir iş için meclisten 
karar almak mecburiyeti bulunmadı 
ğına ve şehir meclisinip bu baptaki 
karan büdce müzakeresi sırasında 

mezarlıklar hakkında alınan tedbir
lerin izahı sırasında ha tarafından 
temenni mahiyetinde izhar olunan 
arzunun bir ifadesinden ibaret bulun 
dutunu ve bu sebeple hazineye ait 
müsbet arazinin mübayaasından sar 
fınazar edilmesi için de karar il hn
mamıf olduğunu ifade ve müdafaa tt 

.,,,.c ....... .,,,,..-..... -· --·-· -:•-•-t-!-

re Türkiye mukavemet birinciliği ya 
pılacaktır. Bu müsabaka ferdi ve ta
kım koşusu olarıiok iki sınıfa ayrıl -
mış ve 36 koşucu kaydedilmiştır. Bu 
yarışları idare etmek üzere bisiklet 

....... ----- .. -... ---
- Hele de bak muhtarımıza, di 

ye atıldı; aman aman; kim demiş 
lri şana_ Anlraraya istida iletelim:; 
Kaç suı~~·gıüeı=.aaı.:ıua '" •J1• .. r .. _ 

İbre kolundan tutulup geriye ;4 
rilmiş bir hareketle sendeled~ 
!:~_!!aha bü_ıük bi~ hızla no 

l - Mezarlık ittihaz edilmek üze. 
re arazi satın alınması için o vakıt 
hükmü cari olan 329 tarihli belediye 
istimlak kanunu muvakkatine göre 
menafii umumiye karan istihsal o
lunması icap ederken ne önce, ne de 
eonradan bu yolda bir karar alınma· 
mı§tır. 

Belediye Reiai Muhittin Ustünda
lın bu satın alına keyfiyetinde 329 
tarihli kanuna istinat edildiği ve t.
kat arazi sahibi nza ve muvafa
kati mevcut olmadıtı için cebri is
timlikl tazammun eden merasime 
müracaat olunmadıjı yollu müdafaa-
91 kabule pyan ıörülmemiftir. Na-
111 ki 329 tarihli kanunun ildnC'i 
maddesi bu gibi huauaatta tanzim et 
ttrilmesine ve resmi takdiri lnyme: 
heyetleri tarafından caize ıöre kıy
metin takdir ettirilmesini ve ondan 
eonra menafii umumiye namım b
timllki icap edeceti hakkında en bü 
yak mülkiye memurunun karannın 

alınrnuını zaruri kılmaktadır. 

Arazinin pazarlıkla alınma· 
ıı ancak bu kananl meruimin 
if uından aonra kanuni h.ye
tin takdir edeceti kıymeti e
IU tutmak 1aretiyle olalrilİt'· 
dl. Bu itibarla Muhittin ti•· 
tündatın iııni fe(eft mütalea 
Ye miidafauı kabule '81Ul 
röriilmeınittir. 
2 - Satın alınan araziye 329 ta

rihli kanunun tarifatı daireslnc:le kıy
met takdir ettirilmemiftir. Belediye 
reisi Muhittin Ustündat, bu arazi aa
lılbi ile mutabık kalınan bedeli istim 
Wc daimi encümenler karan ile ta
karrür ettirmiftir. Yapılan tetkikat, 
tstimlü komisyonunun takdiri kıy
met heyeti mahiyetinde olmayıp, yal 
nız pazarlıklara, o da 932 eeneeine 
münhasır olmak üzere memur bulun 

miftir. 
1580 ıayılı kanunun 70 inci 

ınaddesinde eayılan meclis va 
zif eleri arasında riyaset ma
kamına ba yolda meclisten ka 
rar almayı tahmil eden bir f &· 

tara olmadığından Muhittin' 
ti ıtündağin ba noktaya ına-

- taf olan ifadeler ve müdaha· 
lesi yerinde görülmemiştir. 
4 - Maliyeden mezarlık ittihaz e

dilmek üzere istenilen yerin kısmen 
befkalan tarafından iskan edilmiş o
lup tamamen teslim edilmeyeceği hu 
susunun anlaşılmıı olacağı ve esaıııen 
bu arazi civannda mezarlık ittihazı
na elveritli bafka yerler de bu\nn
dutu tahakkuk etmiı bulunmasına 
göre Belediye Reialiğince o civardan 
tetkikat yaptınlmuı ve belediye 
menfaatine daha uygun yerler bulu
nup bulunmadıjımn tesbit ettirilme
si lhamgelirdi. Muhittin Üstündağ 
evveli 7alnız Maliyeye ait araziyi 3l 
mak için çalıpnış ve sonra da Anı.ıs
ı.. imzalı arzuhal üzerine Likoğlu 
Etrefin arazisini almıftır. 

Halbuki belediye Anastasın 29-1-
934 tarihli arzuhal ile müracaatından 

dutu bu komisyonun tefekkülü hak- çok evvel hazineye ait arazinin bir 
kındaki karardan anlaplmıı ve esa- kısmının birçok eşhasın işgali altın
aen bu komisyonun 72 lira bedeli ka da bulunduğunu gerek şahitlerin mü 
bul etmeei caize mutabık oldupn- racaatlan ve gerek tapuda yaptırdığı 
dan değil, arazi sahibinin daha dun tetkikat ile tesbit edilmiş idi. 
bir bedel mukabilinde utmak iste- Likojlu Ep-ef sakıt hanedandan 
medillnden Defet etmiftir. Yusuf İzzettin veresesinden Nazile 

Vali Muhittin Ustündal tarafut. lçiiı maliyeye müntakil araziyi, ka
du maliyeden evvelee tatenea arui nunusuµ, tubat ve mart 934 aylann
içtn 80 Ura kıymet takdir ettirilmiş da satın almıştır. Belediyenin malt
• vuw.r BeJetiDce ... nUktu' 15 Yfl19 ait müselles arazinin prtsıı o-

lunmaktadır. 

Valinin sözleri 
Fezleke ve daha bazı vesikalar o

kunduktan sonra reis, Ustundağa bu 
fezlekeye karşı bir diyeceği olup ol
madığını sordu. 

Ustündağ: 

"- Dün de arzettiğim veçhile biz 
pazarlıkla aldık. Bu hal kanuna uy
gun bir şekilde cereyan etmiştir. Ka
nunun verdiği salahiyetle hareket et 
tik. Uzerinde bir mesuliyet taşıyan 

adam bunu hüsnü istimal edebil -
mek için kanunun kendisine verdiği 
salilhiyetlerden birini tercih ve ilti,.. 
zam etmekle mükelleftir. Biz pazar
lık tarzını tercih ettik. Fakat gene 
hiç bir kanuni mecburiyetimiz ol -
madığı halde istimlak kanununa gö
re bazı muameleler de yapılmıştır. 
937 senesi sonuna kadar takdiri kıy
met komisyonu vazifesine devam et
miştir. Yani bu karar komisyonun 
salahiyetli bulunduğu zaman zarfın
da verilmittir. Komisyon yaptığı iş
lerden dolayı mesul idi. 73 lira ra
yicin yerinde olmadığı yolundaki id 
dia mücerret kalmaktadır. Kanun 
bize satın alınan arazinin fiyatını 
takdir hususunda .değer pahasında 

diye yol göstermiıtir. Bizim teşkila
tımız da bu değer pahayı 73 lira o
lark tesbit etmiştir. Sakıt hanedana 
ait araziden belediyenin haberdar ol 
maması mümkün değildir, diyorlar. 
Halbuki ben tamamen aksini düşü • 
nüyor ve belediyenin bu araziden 
haberdar olması için sebep görmü -
yorum. Bu istimlmt muameleleri hep 
biribirlerini takip etmişlerdir. Bun
lardan biri cereyan ederken diğer 
biri zuhur ediyor. 

"Bu hususa dair gazeteler· 
de neşriyat yapılıyor. Bunun 
üzerine arsasını satmak isti· 
yenler bize müraraat ediyor· 
lar. Bunlardan birinin Eşref 
olması ve E,refin de benim 
arkada,ım olması onun malı
nı belediyeye satmak hakkıhı 
nezeder mi? Malını satmak o
nun en tabii haklarından de
ğil midir? 
"Eşrefin sicili bozukken memuri-

yette kullanılmasının doğru olmadı 
ğını yazan müfettiş işi eksik görmüş 
tür. Mademki sicili memuriyette ça
lışmasına mini olacak derecede bo -
zuk delildi, o halde niçin bura<U 

Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

bu gekilde sicili bozuk derecede gös
terildi. Eşrefin ücretli memurluk
tan maaşa geçmesi meselesine gelin-
ce bu iddia da yerinde değildir ve be 
nim himayemle olmamıştır. Vekiller 
Heyetinin kararile olmuştur. Mesele
nin aslı şudur: 

Efrelin maziai 
"Bunlar Karaağaç müessesesinde 

vaktile memur sıfatile çalışıyorlardı. 
Bu müesseseye hükmi şahsiyet veri
lince memurluk sıfatlarını kaybetti
ler, müstahdem oldular. Sonra t~krar 
burası devlet müesseseleri mey:ınına 
alındı. Ben geldiğim zaman bu zat ok 
truva müdürü idi. Sonra mezbaha le
vazım memurluğuna tayin ettik. 
"Arsanın sakıt hanedan Azasından 

Yusuf İzzettin veresesinden TP.vfik 
Beye ait olduğunu bilseydim, o za
man gidip almazdım. Çünkü bunlar
la sekiz, dokuz sene evvel aramızda 
bir mesele geçti. Bize bir spor saha
sı lazım oldu. Stirp Agop mezarlığı
nın altındaki arsayı almak istedik. 
Tevfik Bey bu arazi için bizden 45 
bin lira istedi. Biz bu fiatı biraz yük 
sekçe bulmakla beraber kabul etmiş
tik. Fakat Tevfik Bey bu fiat iizerin-

1 
de durmadı. Beş gün sonra 55 bin li- ı 
raya çıkardı. Nihayet arsanın fiatı, 

belediyeye satılıyor diye 90 bin lira
ya kadar yükseldi." 

Vali bu izahlardan sonra yerine o
turdu. Reis, diğer maznunlara bir di
yeceği olup olmadığın\ sordu. Avni 
Yağız ayağa kalkarak dedi ki: 

Avni Yağızın •özleri 
"- Akdi yapmıya daimi encümen 

mezundu. Biz 287 numaralı karama 
meye göre hareket etmek lüzumuna 
kanaat ederek işi o şekilde hallet
tik. Her iki tarafta rıza bulundukça 
kazai yollara gitmenin manası yok
tur. Ben bidatle ve if!etle kanunun 
verdiği vazifeleri kanunun çerçeve
si ve kanundan aldığım salahiyet 
içinde yaptım. Eğer bizim bu yüzden 
karşınıza gelmemiz icap etseydi, on
dan evvel daha üç bin hadiseden do
layı karşınızda olmamız lazım gelir
di. 

"Bugün iki zihniyet ~arp1-
şıyor: Biri eebir ve şiddetle 

(ArkHı: Sayfa 10, sQtun 4 de) 

rika direktörünün ya eline geçerse 
istida? .. 

imam, Ahlamış köylülerinin bir 
bir yüzüne baktı; aralannda muh
tann yüzünü bulduktan sonra: 

- Diyiverin, dedi, diyiverin ba 
kalım! Hin oğlu hin istidayı ten 
yüz eder iletir bize .. Kıçüstü bir ~ 
turtur ki, Ahlamışlılan! .. 

imam bunu söyler söylemez diz 
lerini tekrar ayaklan altına aldı; 
- "Muhtar, muhtar, dedi; seni hiç 
te iyi görmüyorum bugün! 

- E, ne yapalım dersin ki, ba
kalım sen?. 

- Vay cahil!.. Ne yapalım diye 
de soruyor bakındı! .. 

Ve imam, muhtar, köylüler o ak 
şam yatsı ezanına kadar batbaşa 
verip düşündüler: Yanı başlannda 
akan §U Deli suyu ne etseler de hiç 
kimseye sezinti vermeden tarlalan 
na akıtıvermenin bir çaresini bul
salar!. 

F abrikanın işlemiye açıldığı 
dördüncü ay nihayetine doğ 

ru idi. Ahlamıf köylülerinin sus~z 
luktan kupkuru kaldığı bir yaz sa
bahı, ameleler birer ikişer yola dö 
külüyor; fabrika civarında gece
yi geçirip kazan dairesinde çalışan 
lar bir karınca yuvasında olduğu 
gibi kalabalık bir gidip gelişle yol 
lan dolduruyorlardı. 

Bakır madeni fabrikasının kaza
m, işlediği gündenberi ayni zeve
ban derecesindeydi. Kazanları sön 
dürmek, tekrar ateflemek uzun 
bir emeğe ihtiyaç gösterdiği için 
bu yapılmıyordu. Kazaıı dairesi, ya 
nı başındaki ihtiyat su depolan ile 
fabrikanın can damanm teşkil e
diyor? İçeriye hiç bir yabancı bıra
kılmadığı gibi Ahlamıım kenarın
dan koparak künk borularla ka
zana gelen su daima kontrol edili
yor; ihtiyat su depolan her daki
ka gözden geçiriliyordu, ejer bir 
aksi tesadüfle kazana su gelmiye
cek olursa! .. 

Nöbençi mühendis işbaşı düdil • 
jUnden evvel kazan dairesinden i
çeri girdiği zaman saat altı buçu
ğu geçmek üzereydi. Ayııl saniye 
fabrikanın ilk düdüğü duyuldu. 
Çok atılan bir ta, parçuı gibi, ha
vada Adeta ·geniıledili ifitiliyor; ve 

su geçmiye başlamıştı. 

F abrikanın içinde ve hay~ 
ölüm arasında bir bıçak '"" 

tı mesafelik klBa bir zamanda '
çen trajediyi ondan baıka fat~ 
den hemen hemen yok gibiydi. 1 
nız, kaJın dört camla fabrika ~ 
den aynlan telefon odasında ~ 
törü bulduğu zaman sesindeki 
rekliği ancak anlıyabilınişti: ,, 

- Tahminen yedi saattenberl 
zana su geldiği yok! Dedi. 

Direktör: - Deli suya adaıD ,. 
kardınız mı'! diye sordu. 

- Hayır! 
- Hemen çıkannız. 
Telefonu kapadı. 
Deli suyun fabrikaya boru1-; 

akıtıldığı yer hayvan sırtında o' 
riltadan lnrk beı dakika öteydi. , 
fiindü: - Ya Deli su kurumuf"•" 

Ahlamışlılann söyleditine '1" 
bu yılki yaz . hiçbir yıla ~ 
miyordu. Ekinler kavrulmuf, -: 
lalar susuzluktan parça parça ~ 
muştu. Şu halde Deli su da !il I 
ka kurumuş olacak! Daha aonrl ıf' 
aydanberi Ahlaınışta dolapD ,.
vay.et ... Deli su bu yıl hiçte tyl 
mıyor .. Ahlamıılılar yağmur~ 
sına çıkarlarsa Deli su için de 
etsinler mi acaba? .. 

Mühendis telefonu kapar ~ 
maz hemen atladığı hayvan -_,; 
da bunlan dütünüyor; ve az 
yeni bir infilik tehlikesinde ~ 
cak fabrikanın berhava olınUf 
yaleti içinde yaşıyordu. 

F akat birdenbire durdu ;_ 
ka tarafta Deli suya fi 

yol başındaki tepe üzerinde td1 ol" 
radan, bütün Ahlamıf tezek k -' 
beteri, boy atamıyan ekinleri ~ ,,i
let topraklan ile bir yıjın ıtbi .,,. 
dana çıkar; ti ilerde, AhlaJOlf' r 
zak bir dirsek çevirerek kayaı~..., 
ruında köpüre köpüre ak~P ~ , 
Deli su gözükürdü. Tepenın rıi1" 
rine gelen mühendia. bir 5' ot' 
gözlerini Ahlamışın yakıcı ~ 
rasından ayırarak Deli suya #_ 
çevirdi: Tıpkı fabrikanın ilk 

1 
f' 

li atıldığı ıünlerde olduğU f1b:,6J' 
v•rlanıreasına akıyor: d8'1• , 
koparak gelen Deli su öniiJle ti# 
lirse alıp sürüyordu. • 11' 

(Arlcaa: 8ayta ıo. .otuıl 
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Bilmece, j 
1 

Bulmaca 

Tavşan havuçlar 

la şalgamlan gör

dü. Karnı da pek 
aç; fakat yolu bir 

türlü bulamıyor. 

Beyazların üs -

tünden geçemiyor. 

Çünkü yalnız be -

yaz yoldan gitme
si lazım. Acaba yo 

lu ona gösterebilir 

misiniz? 

• 
87 Numarall Bilmecemizden 

Hediye Kazananlar 
17 numaralı (Bilmece • Bulmıca) mı· 

zı doOru halledenlerden hediye kazanan· 
lann llataal: 

Birer ~·ettyük dolm_a kurşun kale-

mi,. buaanlar: 

Birer "Küçük sulu 'boya,, kazanan
lar: 

ElhıO Saray Atik caddnl 1 numaralı 

evde Yüce, Nullll belediye tahelldarı A· 
il otıu l'ikret Ba .. rı, NIOde tlinıen mu-

. haHbe veznedarının otlu Turgut Kaıkal, 
Kadıkly Tevfik Bey 110kak 10 numara\ Nlkur Çil hane mahallealnda 21 numara · 

ela Mllnevvat', Kaaımpaf'I. aakl Bayramya· 1 1ı evde Halla GUvant. Buru cezaevlnda 
rl it nuMarada Sami oOlu Çetin, Kadı~öy · kıeım 2, kotuı 70 ta .Hasan Halit Üzerml• 
Haydarpa.. rıhtım caddaal 14 n11marada 
aahavettın. • Birer "Büyük kutu kalem boyası,, 

Birer "Kiçik dolma kurşun kale- kazananlar: 

TANID Çoculr ,, • ., .. 

GIZU RESiMLER: 

Ayı gayet ustalıkla patinaj yapıyor; patinaj yaparken de birtakım şekil 
ler çiziyor; bu şekillerin arasında bir fil, bir maymun, bir katır bir dete
ke resmi var; onlan arayın bakalım. Çizgilerin arasında bulabilecek mi
siniz? 

RESiM BOY AMA 

O - Sarı l - Gök mavisi 2 - Ma

vimtrak yeşil 3 - ESmer rengi 4 -
Koyu esmer renk ~ - Mor 6 - Gri, 
7 - Koyu gri 8 -: Yeşil 9 - Koy~ 

yeşil A - Beyaz C - Kırmızı numa

rasız yerler: Siyah. 

c 

Saydan 
Blrleıtinnel 
Maymun Jako 

nun arkasında 

rakamların ara · 
sında bir şey giz 
lenmiş; onu gör
mek mi istiyorsu 
nuz; öyleyse 0-
32) nin arasını 

birleştirin; me
rakınızı gider -
rniş olacaksı -
ruz. 

~-
~ ~ s· .• ~ 
•)O , •ıs 'Ô , .. ı ..... •24 

.t• ... r,;;J 
•· .• ..i"· .... 
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• a• 
Aydede Dosta 

Düzce Ziraat Bankaaı mlidUrU kızı TUr 
kin Güven, Ak .. hlr lnhlaarla"da Hliu· 1.-••••• • • •••• • ••• •• •••• •• •• •! mi,, kazaaaalar: 

Çocuklar, Dikkat Edl•b lltatabahtıe. ilkele ~ıddnl ~5 nı.ımara· 

da MDy-.r Taktik, Gldepa BaOdat c•d· 
desi Hı 11umarada Ken'an OOuz. Kartal 
Yakacık· HaMarn aokıtk 110 numırada 

dil.188f' lamall otlu feref. 

Birer "Perpl,, takımı kazananlar: 
Kandllll Fıstıklı yokuıu 29 nı.marıda 

Mefklre. btanbul erkek ıı-ı 284 A.. Öz 
itan Kadıkly Bahariye caddeel H num•· 
rade Avni Tuvaç. 

Birer "Albüm,, kazananlar: 
K•atarnonu Kültür d lrektörOnün kızı 

G. A.lıcıoQ,u, EllzıO T ü men battabibl yar 
bay Khun kızı Mellhat Alkan. Gaziantep 
KUrtcçU hanında Attar A. Özkayı oOlu 
Rlfat ÖZkaya, Arapkir daimi encümen ı·. 
zaet Mehmet Kuı"u oOlu Cemal Kulu, Yu· 

• nırtiatan iatc:eçe OdaakroDOlia S9 11umıra

da Saıt otlu lbrahim. 
Birer "İtesim modeli.. kazananlar: 
Çanakkıla • Ecelbat M ellhat Özmen, 

ftllla varidat rnam11ru oQlu Edip Yazgan, 
Aydın Haun Efendi mahalleal 22 numa· 
radı Ertan Senger, Ellzı O Muatafa Pıta 

mahallaal Boatan ao"Kak 2 numarada tıh · 

alld.tr &aıtm oQlu l...,, et Üluaoy. Konya 
Erelllalnde Maliye tahail kltibl Halil 
PCJlat kai'defl Necll Polat. 

Ya.1111z Hilcôye : 

<f 

meddln oOlu Tanrıvardl, Erbiıa pul bayii 
Saffet vaaıtaalla Hüaeyln, Pozantı Bll rU· 
cek H. Ömer otlu Muatafa Kurclak, Zon · 
guldak Halkevl arkaaında 11 numaralı 

evde Cihat Ay. 
Birer "Küçük kuta kalem 'boyası,, · 

kazananlar: 
Sungurlu Bqpınar mahallesi mlitevaf· 

fa Haydar otlu tDkrD Yalçın, Taraua buQ 
day pazarında lirün tachnarl Necip otlu 
lıyaa. Adana icra muhaalbl hami oilu Sa 
mi Çatlnbudak, Zile eanafındın Çukur· 
kltlp zade 8. H. All alile 8. Yunua Ko· 
ıumdok, Malatya caza hlklml TavFlk ot· 
ıu Ahmet. 

Birer "Mürekkepli kalem,, kaza -
nanlar: 

Betlktaı Haıım Bey apartımanı 13 nu
marada VükHI Çetinel, Kıdıklty Yelde · 
Olrmenl 4 numarıdı Sabiha; Bqlkta• Ki 
Oıthane yokuıu 15 numırada Rina, Ba· 
yazıt Demiröz ıpartımanı Samiye Er • 
türk, Kartal Yakacık orta dura kyerlnde 
kahveci Mehmet otıu Ahmet Bozkır. 

Birer "Kart., kazananlar: 
Zile latlklll llkokulundı 20 Turgut, Ga 

zlantep adl iye· yanında doOruluk yaıı • · 
vl alile 8 . Nazif Vaıllova, Ankara Ahmet 

· GltndardlOlnlz "Bulmaca·Bllmac:e,. 
zarflarının üzerine mutlakı o macı· 

muanın numıraaını yazmılıaınıa. 

MeHll bu nliahamızdakl "Bulma• 
ca • Bilmece,. nln halllnl yollır"ken 
zarfın üzerine (89 numıralı b ilme· 
cenin h.alll) demellalnlz. Ayni za. 
manda zarfın ark•aına adraelnlal •· 
kunaklı olarık yazmılıaınız. Zarf· 
!arının Uzerlnda blSyle mecmuı nu· 
maraaı va kendi adreal bulunmıyan 
fıal kllıtlarını hiç bakılmıyıcıktır. 

Haberiniz olaun, çocuklırl 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Aydede memnun memnun ıil· 

lilmsüyor. Çünkü karpsmda ea iyl 
dostlanndan birini ıörmüştilr. 

Aydedenin bu iyi dostunu ıis de 
görmek ister misiniz? Öyleyse, 1 den 
38 e kadar olan n, • ..,,. .. ,.1"" "'r c-;7 ... i 

AkçadoOan. Konya çlftemerdlvenlerde "1 ile birleştirin! 
ki polla mektebi aokaO ı 8 numarada Ta· 

rık Sabuncu, Maraı belediye çartı11nda 

152 numtırada Nuri, Diyarbakır l\ıtoda ber 

beri yanı~da A. Narin, Merzifon hDkO· 

met cadd .. lnde Halkavi bakıcıaı Halil, 

Trabzon Park kartıaı latanbul • buberl 

kalfaaı Haydar Genç, Konya Çumra mıl · 

müdürü oOlu Cahl.t Doi•n. Dlyırbakır dl• 

tabibi Mehmet Ögel, Upk ortaokulu Hl 
Nebil Sürek. 

RESiM 
BOYAMA 
Noktalı yerle -

r i. kurşun kale -
minizl~ doldu -
run; gayet hoş 

bir şey elde ede 
ceksiniz! 
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Gemiyi Kurtaran Balık 
\':,~1 Küçül<. YAZICILAR MÜSABAKASI f 

e ·, 
1 Küçük okuyucularımız: 

TAN - ÇOCUK sizler için bir küçük ya.vcılar müsabakası açtı. O günden· ' 
beri birçok yazı, fiir aldık. Bazıları, yarın için bize çok §eyler müjdeliyor-. 1 

Fakat aiz de bilirsiniz ki, bu ya~lann hepsini birden çıkarmamıza imkan 
yok. Sıraya koyduk. Her aayımızda birer ikişer basacağız. Sonunda da ara· 
larmda mecmuamız yaxıcıları tarafından bir seçme yapılacak ve en güzelle· 
rine hediyeler verilecektir. Küçük yazıcılarımız; TAN - ÇOCUK sizden da· 
ha güzel yazı ve tllrler bekler •• Yalnız yazıların uzun olmamasına, ve ço
cukları, yani sizleri al§kadar eder mevzular seçmlye dikkat edin eml7 

Demirin en çok sevdiği şey, deni
»e ait hikayeler, maceralar dinle -
rnek; okumak, ve hele böyle macera
\ara atılmaktır. Limanda duran ge
mileri, beyaz yelkenlileri gördükçe 
·)ıütün zihni onlara takılır, saatlerce 
dalar, düşünürdü. Bunlara binemedi
.~i için müteessir olur ve içiµi çeker 
dururdu. 

Demir ambara indi. Orası~ı suyla ~o ı '. 
lu buldu. Fakat artık gemıye su gıt- ı 

miyordu. Demir ümitsiz bir halde gü 11 

vertede oturmuş annesini düşünüyor 
du. Neden onun sözünü dinlememiş 
gemiye binmişti. İşte şimdi mahvol
muştur. Ölecekti. Denizin ortasında 
kimsesiz batan bir geminin içinde 
kalmıştı.. 

~c 8 

Annesi onun gemici olmasını iste
•.niyordu. Evlerinin biraz ötesinde 
büyük bir · hastane vardı. Bütün 
gün Demir bu hastahaneyi evlerinin 
penceresinden.. seyrederdi. Bu has -
tahan~ de bir deniz kazasına uğra

yıp kurtulmuş olan zengin ve iyi kalp 
ii bir adam tarafından_ yaptırılmış
tı. Demirin tuhafına giden şey, bu 
hastahanenin kapısındaki balık res
mi idi. 

Hiçbir şey bilmiyordu. Gemiye is
tikamet verebilse belki kurtulabilir
di 

Şimdi güneş te çikmıştı. Hafif bir 
rüzgar yelkeni şişiriyor ve gemiyi 
sahile dotru sürüklüyordu. 

Demir çok iyi yüzerdi. Gemi sahi
le yaklaşınca atlar ve yüzerek kara
ya çıkarım diye d.üşündü. 

Bu sırada sahilde, gemiciler otur-
' muş hayretle karaya doğru gelen ge-

Okul - Oyunc~k Değil! -
1935 senesinde.• üçünçü sınıf sı-

ralarında okuyordum. Sınıfımıun en 

1 

tenbellerinden biri olan 182 numerolu 
Hayrullah çok tenbel ve yaramaz bir 

ı
: çocuktur. Bu öğrencinin babası kay
: serinin beşinci derecede zenginleri a
~ rasında idi. Ve Hayrullah babasııun 

bfr tek oğlu olduğu için, oğlunun ce
ı : bini türlü yemişlerle doldurtuyordu. 

ı 
Bununla beraber sokak çocuktan a
rfü:anda büyük bir şöhret kazanan 

1 Hayrullaq daha küçük yaşında sığara 
içmesini de öğrenmiş, hatta o nikotinli 

Bu balık resminin neden yapıldığı- · miye bakıyorlardı. Onlar gemileri - il 
nı bir türlü öğrenememişti. Demir nin · çoktan battığını zannediyorlar - '. 

1 

mütemadiyen onun sebebini araştı- dı.Bu manzara karşısında hayrette 
1 

rır dururdu. Fakat az ~aman sonra kalmışlardı. Acapa yanlış olmasın? i 

bu balığı da unuttu. Ve sadece deniz- Bu kendi gemileri miydi? 

dumanı bir keyü sanarak içine bile 
çekiyordu. Az bir zamanda tiryaki 

olmuş çıkmıştı. Okula bir oyuncak 
gözüyle bakarak gelip gidiyor ve he
men hemen zil çalmasını istiyerek 

]ere açılmak, gemilere binmek hül- Nasıl olur? Geminin dibinde bir 

bahı;ede oyun oynamasını ve fakir 
arkadaşlarına karşı yemiş yemesini 
seviyor ve hatta bundan zevk alıyor

Deniz 
Arasam bulunur bütün ~U<ler 

sende, 
Ne hoş manzaralar gÖrülür sahille

rinde. 
Bak ne şirin.isin anılmaz mı ianin 

dillerde. 
Söyle oynaşm.ıyor mu bin biı" Tenk 

üzerinde! 

* Ne hoştur sinende azıcık mlııafir 

kalmak, 
Ninniler çeken sulannda, bir gece 

yatmak, 
Ömürdür kıyılarında bir balık av-

Güzel hışıltınlıı. 
fa.mak, 

hazin bir uykuya 
dalmak! 

Milas Ortaokul Sınıf II-Adan 

136 Cavit Calay 

ya~ kaldı. Ann~i ise o.n~ bu fikir- delik açılmış değil miydi? Sular ç~k llft 
lerınden v:ugeçırmek ıçın nekadar tan gemiyi denizin dibine indirmiş ' 
uğraşırdı. Çünkü iki ~üyük oğlu bir olmalıydı. Fakat hayır.. İşte gelen 

du. Sınılımızın en çalışkanı olan 432 I---------------

deniz kazasında ölmüşlerdi. kendi gemileri idi. 

J'.'akat hiçbir şey Demirin kafasın- Sahile yaklaşınca hepsi gemiye tır 
daki düşünceyi s,Uemiyordu. Nihayet mandılar. Küçük Demiri sevinçle ku 
bir plan tasarladı; ve onu tatbike ko cakladılar. Demir de işin farkına var 
yuldu. mış değildi. - Geminin sahibi onu tebrik etti; ge 

misini kurtardığı için ona uzun u
zun teşekkür etti. 

numeralı Mehmet bir gün bu çocuğu 
okulun öğle tatilinde ıssız bir yerine 
getirerek şu öğüdü vermişti: 

- "Hayrullah sen hiç bir zaman 
babanın o varlığına güvenme;, o var
lık bir gün olur da birden bire yan
gın çıkmış bir eve benzeyerek yanar 
kül olur. Sen hiç birzaınan bu varlı
ğa güvenerek okula biroyuncak na
zarile bakma çünkü senin hay:ıtının 
biricik sağlam temelini kuran bu ilk 
okuldur. Ve senden rica ediyorum 
sokak çocuklarile konuşma, ataların 
bir sözü vardır. bilir misin? (İyinin 
yanına var iyi ol, kötünün yanına 
var kötü ol) derler senin de öyle ol
manı ic;tiyorum. Hayrullah. Sen ne 
dersin?,, 

Hayrullah biraz düşündükten 

sonra .şunu söylemişti. . 
- "Evet; söylediğin bu öğüde c:ok 

memnun oldum. Çok teşekl<ür ede
rim. annemin babamın verdiği bir 
öğüdü verdiniz. Bak Mehmet senin ' 
yanında söz veriyorum ki bütün fena 
cihetlerlmi unutarak okula bir 0-

yuncak nazarile bakrnıyacağım ça
lışacağım kazanacağun ve varlık de
nilen bir kuvvete inarunıyacağım,, 

dedi bu cevap karşısında Mehmet 
çok memnun olmuştu. Bir hafta 
sonradan ikinci bir çalışkan ola -
rak bütün arkadaşlariyle samimi 
bir surette konuşmıya başlamış es 
ki gururunu maziye kabnıştı. 

Yazan: Turan .Nalbat. 

;1 

Fakat hepsinin merak ettiği bir şey 
vardı. Acaba delik nasıl kapanmış- ,

1 

tı? Ve sular neden gemiyi batırma- ı :'. 
mıştı. Ambar boşaltılınca hepsinin 1 

ağzı hayretle açıldı. '. 
Açlmş olan deliğin içine büyük 1

1 

· 

bir balık sıkışmış kalnlıştı; bu su
retle delik kapanmış ve suların ge- ' 
miye girmesine yer kalmamıştı. 

6 
T E ·N K I T 

O sırada limana yelkenli, büyük 
ıepyeni bir gemi gelmiş demirle -
Mişti. Bu gemi ertesi günü erkenden 
'•ıalkacaktı. 

Demir hemen o gün koşup gemi

ı/e yazıldı ve ertesi sabah annesine 

'ı.ıabtr vermeden gemi ile limandan 

'!.yrıldı. 

Akşa~ olunca Demir yorgunluk -

tan bir köşeye kıvrılarak uyuyakal

ılı. Gemiciler on.u unutmuşlardı bile. 

Ortalık karardıkça deniz kabar -

mıya başlıyor rüzgar şiddetleniyor -
u. , Gitgide denizin hali gemicileri 

endişelendirmiye başladı. Dalgalar 
yükseliyor, geminin bordasına kadar 
geliyordu. Tehlike başgöstermişti. 

O zaman Demir, bir deniz kaza -
sında boğulmaktan kurtulup hasta- · ı 1 

hane yaptıran ve hastahanenin kapı-
1 

sı üstüne balık resmi asan zengin ve 
1 

iyi kalpli adamı hatırladı. Demek o 1 

adamı da.kurtaran böyle bir balıktı. 'I 

Şimdi bunu pek iyi anlıyordu. 
Bu büyük korkudan sonra Demir 

annesine kavuşunca annesi adeta bay 
ram yaptı. Sevinçten hem güldü, hem j ! 
de ağladı. ı 

Deniz Şiiri: 

Cavit Talay'ın şiiri gayet güzel. 
tasvirleri fevkalade... O yaşta u
mulmıyncak derecede kusursuz şiir
ler yazıyor. Yollamış olduğu diğer 

şiirler de çok iyi 
Cavidin bu şiirlerinden kendisin 

de şiire karşı büyük bir kabiliyet 
mevcı.İt bulunduğu anlaşılıyor. İs -
tikbal için ondan çok şeyler t.:.ınit 
edebiliriz. 

Fakat Ca\•it şunu unutmaınalırlır: 
Çok okumak lazım. Şimdiden anlı -
yablleceği şairleri seçip kitaple.rını 

tetkik etsin. Kafiye \'ezin hakkında 
ı ı daha geniş malumat toplasın onun 

muvaffak olacağına kanaatim i! var. 
Yolu açık olsun! 

ye mevzu itibarile pek fevkaHlde de 
ğil. Fakat onu iyilik ve arkadaşlık 
gibi bir duyguyu meydana çıkardı
ğı için beğendik. 
Turanın türkçesi, yani uslübu za 

rarsız. Yazısını aksamadan sonu -
na getirebilmiş. Küçük okuyucu
larımızın içinde bulunan bu isli -
datıar, temenni olunur ki, yılmn -
dan çalışsınlar ve bu güzel vadide 
yorulmadan ilerlesinler! 
Açık Mektup: 

Elimizde "yaramazlığın ~or.u,. ve 
''Fa kir tocuk., adlı iki küçük hika
ye var. Bunları bir ktiçi.ik okuyucu 
muz yollamış. Fakat yazılarıııın al
tına ne isim ve ne de adres koy
mamış. Yazılar güzel, onları neşre

deceğiz, bu lı:üçük okuyucumuz kim 
se bize. adını ı;anıru ve adresini bil-

Demir de annesine bu kadar üzün
,tü verdiği için ondan af diledi. Ve 
bir daha onun sözlerinden dışarı çık
mıyacağına dair söz verdi. 

F. B. 

i (Okul oyuncak değil) hikaye. 

~ Turan_ ~alba"!'ın _yazdığı _ bu hika f dirsin! _ _ ... -· . I~ 

...... 

--::. 

Ç oc ukla ra fıkralar: 

Faydah Bir 
Hayvan 

~~·MJ;;v~!-1c't~ ! \~~ 
A • 8• p Ş ki. 1 Güzel Yazı Yazmak için 

Bu hafta size küçük ehemmiyetsiz 

bir böcekten bahsedeceğim. Böcek 

"Solucan,, dır. ... 
Bu ismi okuyunca dudağınızı tik-

sinti ile. büzmeyin~ Bu küçük hayva 

nın ne büyük marüetleri vardır. Bu 

nu anlayınca göreceksiniz. 

Solucan, halinden umulmadığı ka 

dar becerikli, akıllı ve faydalı bir 

hayvandır. O, dünyada bulunan yer 

kazıcıların en ustası ve rekor kıra

nıdır. 

Elsiz, ayaksız, kazmasız küreksiz 
olduğu halde, bir insan gibi yürür, ve 
hayret edilecek derinliklere inerek 
toprağı deler. 

İki metre derinliğine kadar topra

ğı kazar; fa.kat kazdığı toprağı kal

dırıp arkasına atacak bir kuvvette 

değildir, diye yavaş yavaş indikçe 

toprağı arkasına atar. 

Bu iğrenç ve pis bulduğumuz hay 

van becerikli ve marifetlidir. Eütün 

kuvvetlerden, ve vasıtalardan mah

rum olduğu halde yaptığı iş insana 
parmak. -ısırtacak kadar büyüktür. 
Asıl marifet te, yardımcısız, vasıta
sız hüner yapmak, faydalı olmak de
.rn1 'd" ? 6~ mı ır. 

Balonla Sıçramak 

Bu oyun gayet güç ta.kat çok he 
yecanlıdır. Bir balonla 30 metre ka
dar yüksekldikten sonra yere inip sıç 
ramalar yapılıyor ve her sıçrayışta 

450 metre katediliyor. Heyecanı ka
dar tehlikeli bir oyundur da ... 

* 9atıp Çıkan Ada ,_..J, 
,,,. . ~ .. --·, r.;., .. ~ -/ -~ ...... '\ -

.( . \. --~-...... ·:: ... ,. '' 

cayıp ' r ara e ı .. 
Oğretmen - lf 

Dünyada ~ul - c Sen s.öyle baka - ft \\ 
lanılan bırçok lım küçük Can, 
para şekilleri var güzel yazı yaz -
dır. Fakat şu re- mak için ne yaı 

tuhaf para şekli Can _ Yazı 
simdeki kadar c malıdır?. 

Jıiç bir yerde gö- makine.si kullanmah Bay Öğretmen! 
rülmüş değildir. 

Bu para, açrk demir ha1kalardan 
ibaret olup Afrikanın doğu illerinde 
kullanılmaktadır. 

* 
Başka Bir Rekor 

Amerikalılar her hususta dünyada 
ki rekorları kırmaktadırlar. Her se
ne Amerikada 12.000.000.000 made
ni eşya yapılmaktaymış. Bu da bir 

• 
Evin Bayana Gibi 

Bayan (Hiz -
metçiye) - Ba
na bak, Ayşe ka 
dm bu evin ba
yanı sen misin? 
ben miyim? 

Bayan - Öy
leyse, evin bayanı senmişsin gibi il.i
ye aptal aptal bağırıyorsun? 

* 
Andetmiş 

......,... Neden ka -
dehini içerken 
gözünü kapıyor -
sun? 

Bir hektar arazide 200000 tane so
lucan bulunur. Bunlar aşağı yukarı 
3040 ton toprağı eşeler, alt üst eder 
ler; ve onu sürülmüş bir hale so
karak, ziraate daha çok elverişli 

bir vaziyete getirirler. 

~. ~ ·-
n 1 rekor sayılmaktadır. 

- Kanma hiç 
bir içki kadehi -
ne bakmıyacağı-

Vücudünde kemikten eser yoktur. 
Ciğerleri olmadığı halde teneffüs e
der. Burnu, gözü yoktur. Böyleyken 
üzerinde bulunan deliklerden hem 
koku alır, hem duyar ve hem de renk 
leri biribirinden ayırır. 

Toprağa ayağınızla hızlı vurursa
n12 ve yahut başka bir gürültü olur
sa, solucanlar bunu çabuk duyarlar, 
ve ne var ne yok diye anlamak için 
toprağın üstüne çıkarlar. İşte o va
kit zavallıcıkların akibeti fenala -
şır. Ya onları insanlar ezer ve ya
hut bazı hayvanlar yer .. 

Büyük Okyanuslarda seneler ge
çince bazı adaların su.yun dibine bat
tığı görülriıektaedir. 

Resimdeki bu adanın adı Falken -
cİi.r. Atlas Okyanusunun cenup taraf 
larındadır. Şimdiye kadar iki defa 
batmış ve yeniden suyun üstüne çık
mıştır. 

* 
Garip Bir Borazan 

İşte çok kere balıklara yemek yap • • 
tığınız bu zavallı masum ve faydalı 
solucanların doktorluğa da faydaları 
dokunur. Bir takım ilaçlar solucan -
l.ardan yapılır. Kulağınızda küpe ol
~n çocuklar rastgeldiğiniz yetde bu 

Bu uzun ve eğri boruyu çalan bir 
İngi)izdir. 1907 yılında bu adam ilk 
izci teşkilatını kurmuştur. 

İzcileri toplantıya çağırmak için 
Kudu adlı bir nevi dağ keçisinin boy 
nuzm:ı.dan yaptığı bu boruyu kullan
mıştır. 

zavallıları ezmeyin! 
F. B. 

-lJ" 

• 
Bir Taşla iki Kuş 

Afrikanın Mang 
betti kabilesinde
ki kadınlar ar
kalarında bir yas 
tık taşıyorlar bu 
yastık hem ör -
tü, hem de min 
der vazifesini 
görüyormuş. 

Bundan baş
ka yastı.klal 
tahta, saman gi 
bi şeylerden ya 
pıldığı için deni 
ze ve nebire gir 
dikleri zaman -
larda bir nevi 
can kurtaran Ya 
zifesini görmek 
te, kendilerini 
suya batmak -
tan kurtarmak
tadır. 

ma yemin ettim de ondan .• 

* 
Bir Beygir OJsa 

Bayan - Ah 
: ne bdar yorul .. 

{/ft dwn! Bir beygir 
' ?~ olsaydı .. 
y Bay - Sıkıl .. 
' ma canım, üstü -

me yaslan da öy 
le yürü? 

)(.. 

Marifet 
Zengin olma -

nın en iyi çaresi 
fakirken zengin 
gibi görünmek 
ve çalışmak: zer 
ginken de faki 
gibi görünüp pa 
ra biriktirmek. 

Bu sözü büyük bir bilgin yumurt
lamış; siz ne dersiniz? 

Bir aralık geminin dibi delinmiş 

ve içeriye su dolmıy~ başlamıştı. Ge 
miclier vaziyetin büyük bir tehlike 
arzettiğini görünce gemiyi bırakıp 

gltmeyi kararlaştırdılar. 

ALPLE BABASI • Kitap Muhabbeti * 
Hemen küçük sandallarını denize 

indirip açıldılar. 

Pek derin bir uylçuda olan zavallı 
Demir neden sonra uyanınca etrafı

na bakındı. Deniz köpüklenerek ge
miyi yutmıya uğraşıyordu . Gemide 
kimııecikler yoktu . Korkudan ne ya
pacağını şaşırmış bir halde güverte
de sağa sola koştu. 

Neden sonra deniz yorulmuştu. 

© @ ' @ 

ı;(Ş 

' 

' 

Hangisi Daha Mera klı 

~l 
Bayan- Ge

len mektup kim 
den? 
Bay - Niçin so 
ruyorsun canım 
neden merak e--
diyorsun? 

Bayan - Sen de ne kadar merakb 
sın? Mütemadiyen bana sual sorar 
sın? 
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i Zln:!r.1.~~'m'"' ! ! dün 460 bin kilo buöday getlrilmi~- i 

SANAY!: 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Beşinci Muradı Görmek 
lstiyen Fransız Kadını 

Toprak Ofis 
Kadrosu 
Tamamlandı 
Toprak mahsulleri ofisi için hazır 

lanan proje bugünlerde Ankaraya 
götürülecektir. Ofis reisi, teşkilat 
kadrosunu tamamlam1ştır. Ofis te
şekkül ettikten sonra, Uyuşturucu 

Maddeler İnhisarının vazife ve faali
yeti genişliyecektir. Ayrıca bir sube 
haline getirilecek olan uyuşturııcn 
maddeler idaresi satın alınacak af-

t tir. Bankanın yumu9ak bui:idayları ı 
5,28 kuruştan, tUccar malları lae ö.32 
kuru9tan aatılmıttır. Sert buğdaylar 
dan bankanın malları 5,20 den ve 
tüccar malları 5,15 kuruıtan veril
miştir. 

* 

İpekli Kumaş 
Ve Çorapların 
Kontrolü 
İktısat Vekaleti, ipekli çorap, ipek 

li mensucatın istandard nizamname
si hükümlerine göre, yapılıp yapıl

madığını ve tesbit edilen fiyatlarla 
satılıp satılmadığının kontrol edil
mesine çok ehemmiyet vermektedir. 
Bir müddet evvel, ipekli çorapl:.ırın 
kontrolüne başlanmış ve nizamna
me hükümlerine uygun olmıyanlar 
hakkında tutulan zabıt varakaları 

Vekalete gönderilmiştir. Vekalet mü 
fettişlerinden Etem bugünlerde tek
rar şehrimize gelecek ve ipekli men· 
suca tın kontrolüne başlıyacaktır. 

Sun'i ve tabii ipeklerden yapılmış 

her nevi kumaşların kontrplüne b:ı<j 
lanaoağı, piyasada derhal duyul
muştur. Kumaşçılar şimdiden dam
galanmış kumaşlarını gözönüne koy 
maya başlamışlardır. 

~~r~~. anda benim hissettiğim 
aıe~İl\i ın derecesini takdir ede-

t. z. Ben f d' .. 
ııı, t.>- • e en ınızın metre-

. ~end· · 
ki, bu ısıyle o derece sevişi-
. Sev i~~ :arif etmek imkansız-

~
a Çık g rnın, İmparatorluk tah-
b. rnası ben. . . d .. 
ıiy"k , ırn ıçın unyanın 

u saad t'd' · 11 Saad . e 1 ır. Hısssettig-im 

~ 
etı b' l!k ist . ' ızzat kendisine söyle
erırn B . 

ıı ı. · enım geld · - · · l' t ~endis· ıgımı, u 
biYor. ıne haber veriniz. 

O tnabey· · h . 
thaıd ıncı er kım ise -ki 

e (S . ' ' 
--... l>ek .

1 
:yıt Bey) olacak-: 

diıııtıe a a .. Bekleyiniz de, efen-
b· arzedeyim 

1Ye, kızı (1) . · 
~ atzn..1 · hır yerde oturtuyor. 
•· '-'l1Yor· v ah " rtıiiddet • ey ut etmiyor .• 
--... ~ sonra gelerek: 

· . atrnazeıı l'Uy0rs ... Sarayın halini 
~ı~ti k unuz. Efendimiz henüz se-

abul et . ' 
adı\ ınıye bile vakit bu-

~· ar. Siz b' k ıt • ır aç gün sonra ge 
b· 

ı:ve, Fran 
~bn· sız kızını savıveriyor. 
llti de ~~ne hulyalara kapılan, 
l ili kur srnaniı Omparatoriçeli
llta tek an genç kız, birkaç gün 

11 ı. tar sa 
ı,.., iş işt raya geliyor. Fakat 

\ taıanrn en gecrniştir. Efendimiz 
~t'l\iŞt· ış, dünya ile alakasını 
'tab·· ır. 

h 111 kız 
eyan ed' a Uydurma bir mazeret 

llltrıad lYorlar· .. .. . . k. 
tğın .. • goruşmıye ım. an 

<\rad,, 1 soylüyorlar 
ııı· "n .. . 
~.1~ tahtta &~nler geçiyor .. Efendi-
ısı ıı • n ındi ·1· .,.. an edil' rı ıyor. Ve (deli) Ji-
~u Jr ıyor. 

tı.ııı 2~• kadı 
" Yazıy0 1l efendiye bir mck-

I Oğlı.ınu r. '1 e bu mektupta da: 
~~~ı t'l\ab z~n ~elaketine, onun ya 

I ~b"Lt eyll1cılerl sebep oldular 
7. ı.~ <lIJ o~ı . 
~ ~ ile sev~ ~nuzıa Çtldırasıya bir 
' t l'Şı, l'nü.h·ışıyorduk. Biribirimize 
' ~.Ona ırn Vaatlerde bulunmuş-
1 ~adet ve~alnız aşk değil, uğur ve 
f )'adetten Yordum. Onu bu aşk ve 
~ ilk bir nf1ahrum bırakanlar, bil-
i anette bulunmus oldu-
~ (!) lı • 

i' ııı i ·~fıdisat 1 ~I f§a ettı'i nakleden (Bayan ~özde) 

1 
lııır:1a, b~ ~u rnes.ele mühimdir ... Be 

rl, (lloıı:ırı ... g)urı (Nuru Ziya) denilen 
~ı tıı "a sok • d · 'lııt Şıya.n b' agın a (Madam Enm) 

"lhlıltık ed ır Fransız kadını, panı:i
lır idi ~d.ı. Ru kadının iki seyi 

'\le! • Bırı 
~ ~r'Visi. İ : Pa?slyonunun temizli-
eııı~i ld' kınclsı ve en mühimmi de 
bıı ı. Meşrut' . 

ld kadın . ıyetin ilanı sıralann 
t e daha h ellı Yaşını geçmiş oldnğu 

"'e tarav t~lfı bir genç kadın lctıı
~fif:e nazik e ını nı~hafaza ederdi. Son 
Q~ clerecet~ lerbıycli idi. Hay'!'et erli
tl\•ritı a e giızeı türkçe konuşurdu. 

1~ 1atı \>e "bYoğJun;ı devam eden ıteııç 
ııı elli b 1 

rı llıını;ı aş ı adnmları, bu ka-
}.r Qrcıı. Yonunu bilirler, ve görü -

1 ~l'lı!fyet 
h>c llkkıtıd devrine karlar 5u1fıtn Mu-

~ ~rıa..... a en k.. · k 
~ıı ·• 114 ola uçu bir ifşaatta bu-
~ 'otıra 1 ? bu kadın, hüriyetin ilanın 

'\~ata 'es~ılce ~ostıuk peydn ettJği ha 
~ ''elıahtrk bır aşkından bahis ar.a

'1~ Qglerını 1 zamanında onunla n;ısıl 
t~ benırn na~l~derdi. Ve (Bu zaval!ı 
l';ı ilıtı P. YUzümdcn çıldırdı) derdi. 

~U ~tıın k·naı, Fransa tebaasından bir 
~e ı~ imi 1-I • • ' . 

~)ı ltıalik ş. nrıkullıde bır gil-
~'lıı re.,,ermı trılş. Ayni zamanda oku -
~~ bıtiııııe ~· Veliaht Murat Ef~ndi. gü 
~eı-~l\ııı dlikk ~ kıza, Beyoğlunda bir ki 
~~~~~ heğe 8.nırıda tesadfü etmiş. Sen 
~ "~t nrnış k't ~~'ri · lleyd ' ı apçı vasıtasilc mii -
"ıırı ~<le Sur~ etmiş. Haçapulo pnsajmın 
~lir "ll'ıitıcı ıy~ hristiyanlarındıın (Hac 
~. e, g e bır cıil • 

~ ·.r~tı ık Sik b' ' . cnın apnrtımantnrla 
~ 

8 
tıe tıaza ırlc~ırlermiş. Kadının rl-
~~ ran vel' h 

i Qlo "l'ılıJş • ' ıa t kendisini o ka 
'•- t oı kı: (Eğer .. .. 'ili'! Urs ' gunun birinde im 

, ~lı ç;:_ :'rana~ın, seni muhakkak impa
~~~ ~«iın ı tn.) dermiş. 
f 'lt~ılaııra.;a feşrutiyctin ilAnından iki 

1~ ,.ere ~r kadar İstanbulda kaldı. 
~ "ıl: ll'ıerb~~·1 ço~ dC'rin bir muh:ıb _ 

ı.,. l'r~·k ilJct Yetı vardı ... (Babam i!
.111\1 ilitat 

0
Ukten sonra, kocay:ı \"ar -

• ) · sın · 1lı 't.l'tı1:n,e,.· - anlı veliaht! ile olaıı aş 
l\~ <.<lgıın •• 

'I. Q~ <ırııcıa H;ın mesut olanın -
1°'~~1t. 'lıı. S!'n ~ ayrıldım. Bu pansl:vn-
.~ ~l'aş11dı e erce halimden memnun 
~~l'h ~ll'ılek rnt · Fak;ü artt~ ihtiyarla-
~ •• V e lıne 'd' . . 

~/ ~~l ~ !! hu lsr gı ıp 1.ııtırahat ede-
1lı ı <! ıl'rıı{'f]j ıra hat esnasında da, m:ı 

ı) ti~') flrdi, '1 ha~ıralarımı düşüneee _ 
''b .;:_ıırıu be nıhayet t:ı:inün birinde 

·~say11 lr. ernıcniye devretnıt:,; 
11b?ıi~tt. z. '· 

Muhtelif mıntakaların arpalarrn
dan piyasamıza getirilen 30 bin Le' 
yüz klloluk bir parti kilosu 1,14 ku
ruştan verilmiştir. On bet bin kilo· 
luk bir parti çavdar kiloıu 4,20 ku· 
ruftan satılmıştır. 

* yonların ticari muameleleri, taahhü i Mısır satışlarının durgunluğuna raö 
data girişmek, afyon istandardizasyo men dün 45 bin klloluk bir parti 

nunu yaymak, afyon tahlil laboratu- ı sarı mısır kilosu 4,15 ten 30 bin kl

varları açmak, dahilde afyon alım fi. loluk Trakya kuşyemi kilosu 6,3'l ku 

yatlarını tesblt ve beynelmilel afyon ruşta", on beş bin kilo yulaf kilosu 

ı 
dört kuruştan verilm ııtlr. 

piyasalarına göre Türk afyonlarınm * 
fiyat hareketlerini koymak, sort de- Plyaaamıza 30500 kilo yeni malı· 
nilen afyon yetiştiren mıntak:.ıların t auı tiftik, 63 bin kilo yapak, 10 bin 

mahsullerini morfin derecelerini tcs t kilo keten tohumu, 18 bin kilo zey· 
· l "' tlnyağı, 9 bin kilo beyaz peynir 3500 

bite lüzum görmeden mtistah:.;i den • 
ı t kilo ham afyon getlrilmlı lıe de he-

satın almak gibi işler bu şubeye ait f nüz aatılmamı9tır. 
olacaktır. Haşhaş ziraati yapacak --· •• • • • • • • • ••••• • • • • • • • • • 
mıntakalarda afyon sütü toplanması ZİRAAT : 
na müsaade edilecektir. Bu mi.isaa
de her senenin Temmuz ayında İcra 
Vekilleri kararile ilan edilecektir. 

Memleketin Buğday 

ihtiyacı 

Ankarada Bir Fabrika 

Kurulacak 

- Benim geldiğimi li'i.tlen kendisine haber veriniz 
Bizimle iş Yapmak 

istiyorlar 
Her nevi un yapılan buğday ve 

muhtelif hububatın bütün muamele
leri toprak mahsulleri ofisi tarafın
dan idare edilecektir. Memleket ih
tiyacı ile ihtiyaçtan fazlasının ihra
cı, stok mikdarının tesbit ve arttırıl
ması ofis idare meclisi kararile tes
bit ve tanzim olunacaktır. Devletin 
bilcümle müessese ve dairelerinde, 
orduda, bütün leyli mekteplerde sar
folunacak ekmeklerin, unların, mik
darı ihtiyaçların kaffesi ofis taraim
dan temin edilecektir. Bu müessese-

Afyondan çıkanlan muhtelif tıbbt 
ve kimya maddelerini yerli olarak i
mal etmek için Ankarada bir fahri· 
ka kurulacaktır. Bu fabrika, ham ve 
tıbbi morfin, uzvi asidlerle alkol ce
zirlerinin birleştirilmesinden husule 
gelecek eterler, Bikadit ve mürek -
kepleri, Bilatik, Ekodal, Egonin, Tro 
pokokain gibi maddeleri imal ed~ek 
tir. Bu maddelerin ihraç ve ithalle
ri uyuşturucu maddeler şubesi tara~ 
fından yapılacaktır. Fabrikanın ima 
lat ve satışları için İktısat ve Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye vekalet
lerince bir nizamname yapılacaktır. 

lar. Eğer mümkün olursa, kendi
sine benden bahsediniz. Ne büyük 
bir alaka ile karşılıyacağını göre
ceksiniz.. Zavallı aşkım .. Zavallı 
(Murat) ım .. " diyordu. 

Hapis Hayatı, Nasıl Başladı? .. 

Y erle~memiz, uzun surmemiş 
ti. Efendimiz, (Saltanat dai 

resi) ne yerleştirildi lValde, Şev
kefza Kadın), (Valde dairesi) ni, 
şehzadeler, sultanlar ve diğer (ka
dın) lar da üst ve alt katta kendi
lerine münasip daireleri işgal et
mişlerdi. 

Bil"kaç gün zarfında, herke.;; yer 
leşmiş, vaziyet tabii hale gelmişti. 
Efendimizin lehinde propaganda 
yapanların sürülmesinden sonrla, 
sarayın selamlık kısmı da sükunet 
kesbetmişti. Bendeganın lüzumusz 
olanları dağıtılmıştı. Yalnız, Efen 
dimizi pek çok seven yaveri (Na 
mık Paşa zade Ali Bey) ve esvap 
çısı (Akif Bey) ile lüzumlu olan 
kimseler kalmıştı. 

Abdülhamit; Çırağan sarayının 

bütün idare ve nezaretini, kendi

sinin en emniyet ettiği (Musahip) 
!erinden (Cevher ağa) ya tevdi et
mişti. Fakat Cevher ağa, Yıldız sa
rayındaki vazifesi dolayısilc her 
zaman bizim sarayda bulunam1ya 
cağı için o da kendi tarafından ve 
kil olmak üzere (saray memuru) na 
mı altında (Vanlı Mehmet ağa) is 
minde birini getirip saraya ye:cleş 
timişti. 

Bu adam saraya ilk geldiği za
manlar sakin ve mütevazi bir va
ziyette görünürken aradan beş on 
gün geçer geçmez, birdenbire kor 
kunç bir yılan gibi şahlanmış; a
deta sarayda bir diktatör kesilmiş 
ti. 

Vakıa, propagandacılar sürüldük 
ten sonra, saraya girip çıkanlar 

bir dereceye kadar tahdit edilmiş 
ti. Fakat bu tahdit, henüz şiddet
li bir memnuiyet halinde değildi. 
Böyle olduğu halde, Vanlı Meh -
met (Kraldan ziyade Kral t:ı.raf

tarı) olmuş; adeta kendine mahsus 
usul ve nizamlar vazetmişti. 

Doktor Kapilyon, artık saraya 
uğramaz olmuştu. Abdülhamit, ken 
di doktorlarından (Rifat Paşa) yı 

sık sık gönderiyor; efendimizi mu 
ayene ettiriyordu. Fakat bu mua
yene, bir tedavi mahiyetinde de

ğildi. Rifat Paşa sadece geliyor: Beş 
on dakika Efendimizin yanında ka 
lıyor, onun vaziyetini görüyor; ilaç 

vermeden ve hiçbir şey tavsiye et 
meden çıkıp gidiyordu. Ve bundan 
da, artık sabık hükümdarın teda
visinden vazgeçilerek, kendi h'lline 
terkedildiği anlaşılıyordu. 

Vaziyet, blı: müddet tc böyle de 

~am etmişti. Artık Efendimiz; tam 

manasile, mutlak bir sükuna ter
kedilmişti. İşte bu sükun esnasın
da yavaş yavaş Efendimizin halin 
de bil' tebeddül başgöstermişti. 

Bu tebeddül, şöyle başlamıştı. Ev 
vela, uykusu düzelmişti. Vine o u· 
zun dalgınlıklar devam etmekle be 
raber, artık o sıçramalar, o meçhul 

noktalara derin derin bakışlar; bu 
bakışlar esnasında gösterdiği kor
ku alametleri bir hayli eksilmişti. 
Etrafındakileri tanımıya, ve on -

lara gü.lümsemiye başlamıştı. Di
linin tutukluğu da bir dereceye ka 
dar açılmıştı. 

(Devamı var) 

1LokMA 

Son günlerde muhtelif memleket
lerin firmaları alakadarlara müraca
atla kendi firmalarının mamulat ve 
masnuatının firma ve alameti fari
kalarının tescilini istemişlerdir. Bu 

arada birkaç İngiliz firmasının da 

müracaatı üzerine tesçil muamelele
rine başlanmıştır ... Tescilini isteyen 

firmalar Türkiye ile iş yapmak arzu 
sunda bulunduklarını ve kenef ilerini 
Türk tüccarlara tanıtmak istedikleri !erde sarfolunacak unların, ekmek-

1 ni bildirmektedirler. lerin vıe afyon mürekkeplerinin fi
yatları İcra Vekilleri Heyetinin ka-
rarile tesbit olunacaktır. r-·-·---Q -~-· . . .. " 
ı BORSA 
1 
\ 

Lonı:ıra 

15-7-1938 

ÇEKLER 
6.23 

Halde Dünkü Satışlar 

Nevyork. 
Paris AGALARI HADIM 125.75 

3.4925 

Bamya kilosu: 12 - 14, Sakızkaba

ğı: 1,50 - 3, dolmalık biber: 11·12, 

sivri biber: 9-11, kır domatesi: 4-G, 

sırık domatesi: 8-10, çalı fasulyesı : 

5-10 Ayşekadın: 9-11, yeşil fasulye: 

8-10, semizotu: 1.50-2, patlıcan baş: 

3-4. orta: 2-2.25, ufak: 1.-1.50, hıyar: 

0.25-1.50. soğan: 3-4, sarımsak: ~.50-

4; pancar: 1.50-2; maydanoz: 0.40-

0.60 kuruş. 
Harem ağaları demediğime tabii 

dikkat buyurmuşsunuzdur. Vaktile 
harem ağalarını getiren gemiler 
artık gelmez oldukları gibi, zaten 
- şükürler olsun, harem ve selam -
bk ta kalmadığından • gemilerin 
gelmesine hiç lüzum da yoktur. Es 
ki zamandan kalmış birkaç zavallı 
yı da istirahatlerinde bırakmak bor 
cumuzdur. 

Fakat harem ağalarının kalına
masına karşılık hadım ağalan dün 
yada gittikçe çoğalmaktadır. Bili.. 
yorsun uz ki, A vrupada ve Ame
rikada bazı memleketler türlii tür 
lii sebeplerle, insanları klSlr etmek 
için kanun çıkarmışlardır. Yalmz 
Amerika Birleşik Devletler toprak 
larında, bu usul kabul edildiğin • 
den beri on altı binden fazla insa· 
na kısırlık ameliyatı yapılmıştır. 

Amerikada Kanadada bu usul bu
lunduğu gibi Avrupada İsviçrenin 
Vo kantonunda, Danimarkada, İs
veçte, Norveçte, Almanyada ve Fin 
liındiyada da kabul edilmiştir.· 

Eskiden harem ağası yetiştirmek 
için kısırlık ameliyatı yapanlar ve 
harem ağalarını kullananlar me· 
deniyet dışarısında sayılırdı. Fa· 
kat bu zamanda kısırlık kanununu 
çıkarmış olan memleketler mede· 
niyetin en ileri sırasında sayılır. 

Bu kanunları çıkarmak için gös
terilen se~eplerin başlıcası deje -
nere denilen insanların zürriyetini 
bıraktırmamak arzusudur. Bu arzu 
haklı olsa bile, maksadı tamam te 
min için yeryüzündeki insanların 
en az yii7.de onunu kısır etmek la
zım olacaktır. Onun i-.in şimdiden 
bize acayip gelen bu kanunların çok 
uzun zaman siiremiyeceği zanncdi· 
lebilir. Dejenere denilen insanlar 
için kesin bir esas bilinmeden böy 
le milyonlarca kişiyi zürriyetten 
mahrum bırakacak kanunlara kar 
şı, er veya geç, bir gün bütün dün 
yanın vicdanında isyan çıkması pek 
muhtemeldir. 

Böyle, bül\ığ yaşına geldikten !llDD 

ra kısır eailenlerde, erkeklik hor • 

monlan gençlikte işlerini görmfiş 
olduğundan tip harem ağalarmda 
ki gibi olmaz. yalnız, o da hepsin 
de değil, vücudün tüyleri, sakal ve 
bıyık düşer. Kimisinde şişmanhğa 
ziyadece istidat gelir. Bazılarında 
sinir rahatsızlıkları da bulunur. 

Bizim tarihimizdeki hadım Ali 
Paşanın hikayesi Avrupalıların he 
kim kitaplarına girmiştir. Yirmi 
dört yaşındayken muharebede ya
ralanarak kısır kalmış olan bu meş 
bur adamın sonradan muharebe -
lerde gösterdiği cesaret kısırlığın 

sinirler üzerine tesir etmediğini is
bat etmiştir. Zaten bazı acayip mez 
heplere uyarak kendi kendilerini 
kısır ettiren adamların da cesa -
retle ve sakinlikle yaşamalarına ha 
leJ gelmez. 

Kısırlığın zürriyete mani olacağı 
şüphesiz olmakla beraber, aşk arzu 
suna mani olmadığına pek çok mi
saller vardır. Amerikada, ahlaksız 
lıklanndan dolayı kadınlara mu -
sallat olan canilerin ktsır edildik · 
ten sonra, eski huylarına daha zi 
yade inhimak gösterdikleri görfü
müştür. 

Eski Roma tarihinde de, yakı~ık 
Jı delikanlılara pek düşkün, zen -
gin kadınların - sonradan çocuk dü 
şürttürmek küUetine Hizum kal -
maması için - ho~larına f?iden genç 
leri kısır ettirerek kendilerine o· 
dalık yapüklan meşhurdur ... 

Erkeklik hormonunu ç1l1.aran u
zuv hiç kalmadığı yahut pek kli.~ül 
düğü halde aşk arzusunun yine de
vamına şaşmamalıdır. ÇHnkH vii.
cudümiizde hormon çıkaran uzuv
lar birihirlerinc bağlıdır.Biri işleme 
yince bir ba~kası onun işini görür. 
Zürriyet olmaz, fakat ask arzusu 
devam edebilir... Erkeklik horrno 
nunun kısuhk olmadan, kendi ~ten 
dine azalması başka. O vakit ona 
bağlı başka hormonlar da haiifle
ıniş demektir. Ondan dolayı zayıf. 
lıyan uzvun işini görehildiğ'i halde 
başka bir hormon uzvu da bulun
maz. 

i 
J 
1 
1 

Mi!Ano 6.6975 
Cenevre 28.8925 
Amstcrdam ':i9.5175 
Berlin 50.765 
Brüksel 21.3875 
Atina 1.14 
Sofya 1.5375 
Prag 4.375 
Madrid 6.9225 
Varşova 23 7325 
Buda peşte 24.92 
Bükreş 0.9373 
Bclgrad 2 87 
Yokohama 36.37 
Stokholm 32.1'.? 
Moskova 23.7875 

ESHAM ve TAHViLAT 

Türk Borcu I, peşin 19.225 
Anadolu Demiryolu 1, il peşin 40.60 

,, ,, yi.ızde 60 peşin 24.80 

Merkez Bank 106.50 
,...._ ___ , _____ , _.) 

iHTiRA ILANI 
"Hararet mübeddili'' hakkında a

lınmış olan 10 temmuz 1934 günlü 
ve 1810 sayılı ihtira beratı bu defa 
mevkii fiile konmak üzere ahare 
devril ferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galatada lktısat ha -
nında Robert Ferriye müracaatları 

ilan olunur. 

Türbe er.iği kilosu: 10-14, kayısı: 

20-40, zerdali: 13-15, fındık: 8-10 şef 

tali: 15-30, vişne: 15-25, Mustabey 

armudu: 10-20 kuruş. 

Ecnebi limon 100 adet 200-400, 

karpuz Yenidünya baş: 40-50, orta 
30-35, Ufak: 5-10, alacalı baş: 40-50, 

orta: 25-30, ufak: 5-10, kavun top

tan baş: 20-25, orta: 15-20, ufak: 6-

10 kuruş. 
----o---

Bol Miktarda Karpuz 
Geliyor 

İki gündenberi piyasamıza Bandır 
ma ve İzmir mıntakasından bol mik 

darda alacalı karpuz getirilmekte

dir. Getirilmekte olan karpuzların 

artması üzerine arabalarla mahalle 

aralannda satılığa çıkarılmıştır. Top 

tan fiyatlann ucuzluğuna rağmen pc 

rakende fiyatlar karpuz başına 10 -

15 kuruş fazladır. Toptan 10 - 25 ku 

ruşa verilmiş olanlar 25 - 40 kuruş
tan aşağı alınamamaktadır. 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
(938 939) Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Adil varislerine ilan yo

liyle tebliğ: 
Bay Adil Beyoğlu Sarı Lutfu mahallesi Kançilarya sokak eski 20, 29, 24 

yeni 18 numaralı kagir bir apartımanın tamamını bırinci derecede ipo
tek göstererek 15/3/931 tarihinde 10407 hesap numarasile Sandığımız

dq.n aldığı (8500) lira borcu 25.4.938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, 
komisyon ve masarifi ile beraber borç (8618) lira 87 kuruşa varmıştır. Bu 
sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak 
~zere ta~zim ol~nan ~hb~r~ame borçlunun mukavelenamede gösterdiği 
ıkametgahına gonderılmış ıse de borçlu Bay Adil Göztepede Ortabahar 
soka~nda 8 numara l.ı e:de öldü~ü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. 
Mezkur ka_nu~u? 45 ıncı ~~ddesı vef~t halinde tebligatın ilan suretile ya
pılmasını amırdır borçlu olu Bay Adıl mirasçıları işbu ilan tarihinden iti
baren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu 
ödemeleri veya Kanunen kabule şayan bir itirazları var i~e bildirmeleri 
lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul 
dairesinde durdurmazlarsa .ipotekli g.ayri menkul mezkur kanuna göre 
Sandıkça satılacaktır. Bu cıhetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket 
edilmek ve herbirine ayrı ayn ihbarname tebliği makamına k-.im olmak 
üzere keyfiyPt ili?:ı. nlmıur. (4539) 



i 11,;3ısat Vekili Kurulan Amerikalı 
ilı Karabükte T aggarecinin 
et ikat Yapll Yeni Büyük Aşkı 

(Başı 1 
incide) v ı ki Amerikalı tanareci Hovard Hug'a 

rek Kara bükte kurulan ağır detb!r ar 1 ar dair verdiğimiz tafsiliı.tın sonunda, 
ve çelik sanayii inşaatını tetkik ede- bu emsalsiz, bütün dünyayı hayret-
ceklerdir. Bu tetkikattan sonra he- (Başı 1 incide) te bırakan seyahatin, bir aşk izdiva-
yet kısmen hususi trenle Ankaraya lasile dolu, sıtmalı yerlerde Türk çe- cile neticelenmek ihtimalinden bah
gidecek kısmen de Zonguldağa dö- lik sanayiinin yüksek fırınları ve eli- setmiştik. 
nerek, gece deniz yoliyle İstanbula ğer tesisatı yükselmiş, meydana çık- Aldığımız yeni haberler, bu ihti-
hareket edecektir. mıştır. mali çok kuvvetlendirmektedir, çün 

Zonguldak tahlisiye Martta bacalar tütecek, 7000 nü- kü Hovard Hug'la sevgilisi meşhur 
İstasyonu açıldı fuslu Karabük şehri, fenni kanalizas-

1 
sinema yıldızı Katerin Hepburn, bi-

Zonguldak, 15 (A.A.) _ Zongul _ yonu, su, gaz, elektrik tesisat hatla- ribiri\'e, çok ateşli bir aşkla bağlı 
dak maden havzasında kazalara kar n, umumi hamamları, park, hasta- bulunuyorlar. 
şı mücadele etmek uzere 30 apareyle hane, kütüphanesile birkaç sene için- Bu aşkın ne kadar şiddetli olduğu
mücehhez olarak tesis olunan tahli- de kurulacaktır. Bir vakitler burala- nu anlatabilmek için, işte en canlı 
siye istasyonunun dün Iktısat Vekili rın başlıca istihsal maddesi, safran- bir delil: 
Şakir Kesebirin huzurile küşat res- mış. Safran yerine geçen madde çe- Amerikada Floyd Benette tayyare 
mi yapılmıştır. ilktir. meydanında hava tamamile karar -

"K b""k k'" ·· ·· ·· k mış. Karanlık semada ve pek uzak-lstanbul gazetecilerinin ara u omurunu va - B 
tin"de yetittirmek. senelik istih ta yalnız bir ışık noktası var. u, 

tetkikleri ' Hovard'ın uçan tayyaresinin elek -
Zonguldak, 15 (A.A.) - İstanbul ıali adım adım 5 milyona çı- trik ışığıdır. Katerin Hepburn, dur-

gazeteleri başmuharrirleri, bugün karmak, işçi miktarını 20 bine madan bağırıyor: 
Türkiş M~den Şirketi müesseselerin- yükseltmek, İtçiyi madene bağ ••- Hovard! Seni bekliyeceğim. 
deki maden amelesinin sosyal teşki- I ak Hovard! Fransız topraklarına kondu 
!atını tetkik etmişlerdir. Şirket ta - am .,, gu~ nuz zaman, aklımda, fikrimde yal 

f d t · d"l · ık kt f Şakir Kesebir bütün mütehassıs-
ra ın an esıs e ı en ı me ep a - nız sen olacaksın. Ben daima yanın-
aliyet tedir. Başmuallimini Maarif Ve !arla başbaşa bunları incelemiş, mü-
kaleti tayin etmiştir. Amelenin ne- him kararlara varılmıştır. Havzanın 
zafetine sıhhi durumlarına fevkala _ tek elden idaresine doğru hayırlı çı
de itina edilmekte ve amele saray- ğır açılmıştır. Atimiz, gözümüz önün
ları halinde inşa edilen iki katlı dört de geniş. ferahlı ufuklar açtı. Zon· 
büyük bina dahilinde 3000 amele yat guldakta, Çatalağzında ve Karabi.ik
maktadır. te kuruluş halinde yeni varlığı çok 

Gazeteciler gördüklerinden çok yakından gördük. 
memnun kalmışlardır. Ahmet Emin YALMAN 

Hasan Ecza Deposunun 

Bir Kısmı Yandı 
(Başı 1 incide) 

bu vaziyette itfaiyenin çalışması im 
kansız bir hale gelmiştir. Bunun ü
zerine polis müdürlüğü müteferrika 
sındaki yiız polis ile Eminönü mer
kezinden mühim bir kuvvet yangın 
yerine gönderilmiş, derhal tertibat 
alınmış ve halk yangın sahasından 

uzaklaştırılarak itfaiyeye çalışma im 
kiı.nı verilmiştir. 

Bir saatlik bir çalışmadan sonra 
yangın tamamen .söndürülmüş, bir s:ı 
at sonra da nalm vasıtalarının iş!e
mesıne musaade edilmıştir. 
Yangında Hasarı Ecza Deposunun 

bir kısmından başka Dördüncü Va
kıf Hanının birinci katının arka cihe 
ti pencereleri ile Hacıbckir Hanının 
bir kısmının arka pencereleri y~nmış 

tır. 

Ateş, Hasan Ecza Deposunun üst 
katında Fayda doldurma dairesinden 
çıkmıştır.Burada Fayda doldurmakta 
ve doldurulan tenekeleri lehimlemek 
te olan Ali oğlu Mustafa ile Tayyar 
oğlu Ali Altıkardeş, Pandeli oğlu Mi 
hal yangına sebebiyet veren suçlular 
dır. Bunlar çalışırken küçük bir ku
tu Fayda devrilmiş, lehim yapmak 
için kullanılan ateşin üzerine dökül
müş ve bir anda parlamıştır. Çocuk
lar istimdat edecek yerde ateş üzeri
ne öteberi atarak söndürmiye çalış
mışlardır. Bu yiizden de yangının 
büyümesine :;ebep olmuşlardır. 

Hasan Ecza deposundaki eşyaların 
100 bin liraya Ankara sigorta kum
panyasına si~ortalı olduğu anlaşıl
mıştır. Tahkikata nöbetçi müddeiu-
mumisi Hikmet Sonel el koymuştur. 
Yangın yüzünden Hacıbekir Harun 

da muayenehanesi olan dişçi Ek
mekçiyanın da bir hayli zararı ol
muştur. 

Yangına sebebiyet veren üç cocuk 
nezaret altına, deponun yanan arka 
kısmı da muhafaza altına alınmıştır. 

Halk Bahçesinde 
Cürmümeşhut 

Dün akşam saat 23 te Beyoğlunda 
Halk Bahçesinde bir skandal olmuş, 
Hamalbaşında Hamal sokakta 27 nu
marada oturan İrini isminde bir ka
dın kocası Tanaş'a o bahçede biç cür 
mu me;;;hut yaptırnus;tır. 

İrini yanında kız kardeşi ve anne
si olduğu halde bahçeye gelmiş, ko
cası Tanaşın orada İpotamya ismin
de bir kadınla oturduğunu tesbit et
miştir. Ondan sonra caddeye çıkmış, 
Lala birahanesinin önünde bir polis 
yanına alarak bahçeye girmiş ve çok 
kalabalık olan bahçede İpotamydnın 
saçlarından tutarak yere vurmuştur. 

Polisler ve halk Ipotamyayı güç 
bela Ireni'nin elinden kurtarmışlar, 
karışıklık esnasında Tanaş ta sıvış
maga muvaffak olmuştur. 

Bir Delikanh, Elli Dört 

Yaşındaki Sev9ilisini iki 

Arkadaşına Soydurdu 
(Başı 1 incidej 

Soyulan kadın, Arnavutköyünde 
oturan 54 yaşında Marikadır. Mari
ka oldukça zengindir. 54 yaşından 
sonra Hakkı isminde bir delikanlıya 
gönlünü kaptırmış, onu daima gözü
nün önünde bulundurmak için de 
maddi fedakarlıktan çekinmemiştir. 

Ihtiyar kadınla genç sevgilisi sık 
sık buluşmaya, Marika ahırı ömrünü 
zevkle gcçirmege başlamıştır. Ara 
sıra gezlntllcr yapılmakta, mehtap, 
kır alemi gibi tabiat güzelliklerin
den istifade edilmektedir. 

Fakat Hakkı daha çabuk zengin ol 
mayı tasarlamış olacak ki şöyle bir 
plan kurmuştur: 

Kadını gece tenha bir yere götüre 
cek, orada beraber oturup eğlenecek 
ler, bu esnada arkadaşları gelecek, 
kadını tehdit edip üzerindeki bile -
zik, gerdanlık, para, küpe gibi eşya
yı alıp gideceklerdir. 
Hakkı bu planı kurduktan sonra 

bu işi yapacak arkadaşlarını da bul
muştur. Bunlar Müzellef ve Ibrabim 
isimli iki kişidir. Bundan sonra da 
Gülhane parkının kapıcısı Yusufu 
kandırmış. gece parkın kendilerine 
açılmasını temin etmiştir. Nihayet 
iş ihtiyar lV!arikayı Gülhane parkına 
götürmeği temin etmekten ibaret kal 
mıştır. 

Marika parkta parlak bir mehtap 
altında bir yirmi yaş hayatı yaşama 
yı o kadar cazip bulmuştur ki teklifi 
daha ilk anda büyük bir memnuni -
yetle kabul etmiş ve sular karardığı 
vakit genç sevgilisi ile Gülhane par
kına can atmıştır. 

Parkta aşikane bir alem başlamış, 
bu alemin en hararetli yerinde de 
Müzellef ile Ibrahim gizlendikleri 
yerden fırlayıp ihtiyar Marika ile 
genç sevgilisinin üzerine atılmışlar
dır. 

Plan bu suretle muvaffakıyetle 

tatbik edilmiş, Müzellef ile lbrahlm 
Marikanın boynunda. kulağında, bi
leğinde ne varsa çıkarıp almışlar, 

çantasını da boşaltmayı ihmal etme
mişlerdir. 

Ihtiyar kadın vakay1 müteakip za 
bıtaya müracaat ederek masum bir 
gezinti esnasında soyulduğunu an -
latmış. fakat zabıta daha tahkikata 
başlar başlamaz hakikati bütün çıp -
laklığı ile tcsbite muvaffak olmuş -
tur. 

Ihtiyar kadının bu vaziyette başı -
na gelen felaketi zabıtaya ihbar ede 
miyeceğini düşünerek müsterih bir 
şekilde dolaşan delikanlılar da kısa 
bir takibi müteakip yakalanmışlar -
dır. 

Gülhane parkı geceleri kapab ol -
duğu halde bunlara kapıyı açarak 
parkı böyle bir aşk alemine sahne 
yapan kapıcı Yusuf ta yakalanmış -
tır. 

Şimdi beraber yaşadığı kadını soy 

dayım.,, 

Hovard Hugun'un aeyahatine 
dair meraklı tafsilat 

Tayyareci, Faris yakınındaki Bur
get tayyare meydanına indiği za ~ 
man tayyare meydanı bomboştu. O
rada tayyareciyi bekliyen kimse yok 
tu. Yalnız, parmaklığın ötesinde, 
Londraya, şuraya buraya giden tay
yarelerin uçuşlarını seyreden tek 
tük insanlar vardı. Meydan bekçisi, 
hayretle: 

"- Bu da kim? Bir turist olmalı. 
Tayyaresi Amerika biçiminde ... ,, 

Derken, tayyarenin kapısı açılıyor 
ve oradan, başında bir maron şapka 
üstünd~ örselenmiş gri bir kostüm 
bulunan, yüzü soluk iri bir delikanlı 
iniyor ve: 

"-Ben Hovard Hug'um" diyor. 
Tayyarecinin arkasından, kendisi 

gibi şehir kıyafetli, tertemiz .. Onun 
gibi uzun ve ince döft arkadaşı ini
yor. Hepsi de hayretle, tayyare mey 
danındaki binalara bakıyorlar. 

Bekçi, bir tercüman çağırıyor. Ilk 
sualde, tercüman şaşkın şaşkın: 

"- Imkanı yok. Hovard Hug, sa -
at 21 den evvel burada bulunamaz.,, 
diye bağırıyor. 

Tayyareci, derhal tayyaresinin ba
şındaki ismi göstererek: 
"- lşte!" diye cevap veriyor. 

Merhum Salahaddin 

Alanı Dün Gömdük 
(Ba.5ı 1 incide) 

bir buçukta Nişantaşında Rumeli cad 
desindeki apartımanından kaldırıla

rak merasimle Teşvikiye camiine gö
türülmüş ve orada namazı büyük bir 
cemaatle kılındıktan sonra Edirneka 
pıdaki şehitliğe nakledilmiş, orada Al 
lahın rahmetine tevdi edilmiştir. 

Cenazeyi memleketimizin bilhassa 
havacılık ilmine mensup birçok şv.h
siyetleri, resmi ve hususi zevat ~alı:ip 
etmiş ve kendisini tanıyanlar meza
rı başında merhumun ahlak ve fazile 
tini,değer ve bilğisini öven sözler söy 
lemişlerdir. Merhumun mezan resmi 
makamlarla hususi zevat ve dostları 
tarafından gönderilen çelenklerle ör 
tülmüştür. 

Dün kendisini görüp beyanı tazi
yet ettiğimiz refikası Bayan Naşide, 
merhuma her taraftan gösterilen ala 
ka ve sevgi eserinin pek derin olan 
elemini hafiflettiğini söylemiştir. 

~~:;~~~~ 
~,,.,../'lllıı.~,,.,..,,.,..~' 

Tütün ikramiyeleri 
Fatih Tütiln ikramiye tevıi komisyonu 

başkanlığından: 

Madde 1 - Fatih askerlik şubesinden 
kayıtlı ma1Cı1, subay, erat ve şehit yetim
leri tütün ikramiye!!I gelmiştir. Haftada 
iki gün cuma ve cumartesi günlen sabah 
saat 9 dan 13 e kadar devıım etmek üı~
re tevziat Fatih k:ıymak:ımlıp evlenme 
s::ılonunda yapılacaktır. 

Madde 2 - İkramiye alacaklar ikişer 
fotoğraf, maaş ~enetleri ve alacakları pa
raya göre pul ve nüfus cüzdanları ile 
müracaat edeceklerdir. 

Madde 3 - Tevziat askerlik sube defte
rindeki kayıt sıra numarasına göre aşağı
daki şekilde yapılacaktır. 

duran Hakkı da, soygunu yapn Mü
zellef te, arkadaşı lbrahim de, kapı
cı Yusuf ta adalet kapısında yaptık
ları işin hesabını vermektedirler. 

Valinin Muhakemesi 
(Başı 6 nctda) 

istimlak, diğeri rizaya daya
nan istimlak .. Biz ikinci Hu
kukçu görüşüyle, hareket et
tik. Eğer huzurunuzdan bera
et ederek çıkarsam, bu dahi
liye fezlekesinin ve Şurayı 
Devlet kararının çizdiği yol
la değil, kendi görüşümün ve 
2&7 numaralı kararnamenin 
çizdiği yolla olacaktır. Hula
sa olarak söyliyebilirim ki, 
bendeniz akitte terazii tara
f evni asıl sayarım . ., 
Hamit Oıkay hakkındaki 

fezleke 
Bundan sonra Kocaeli Valisi ve es 

ki belediye reis muavini Hamit Os
kay hakkındaki fezleke okundu. Bu 
fezlekede Hamit Oskay'ın Türk Ce
za Kanununun 330 uncu maddesine 
göre tecziyesi isteniyordu. Bunun 
üzerine söz alan Hamit Oskay: 

"-Hadisenin teferrüatını ve tafsi 
latını burada öğreniyorum. Müfettiş
liğe de verdiğim cevapta ve dünkü 
maruzatımda da olduğu gibi bende
niz yalnız hukuk işlerine bakardım. 
Encümene riyaset etmedim, kararda 
bulunmadım. Benim vaziyetim, çık-
mış olan bir kararın suretini imza 
ve havale etmekten ibarettir." 

V eaikaların okunmaaı 
Diğer maznunlar, bir diyecekleri 

olmadığını beyan ettiler. Bunun ü
zerine reis, zabıt katibine, dosyadaki 
vesikaların okunmasını emretti. Bu 
arada İstanbul Mezarlıklar Müdür
lüğünden Milli Emlake, İstanbul Va
liliğinden Maliye Vekaletine, Defter 
darlıktan Valiliğe yaiılan tezkereler, 
Maliye Takdiri Kıymet Komisyonu
nun karan okundu. 

Bundan sonra, İstanbul Umumi 
Meclisinin 15-4-1932 tarihinde akdet 
tiği bir toplantıda aldığı kararın bir 
fıkrası ve İstanbul Belediyesi ist~m
lak komisyonunun bir kararı okundu. 
Daha sonra reis Mecdi Beydeş Üs
tündağın bu vesikalar üzerinde bir 
mütaleası olup olmadığını sordu: 

Vali: - Hayır, hiç bir diyeceğim 
yoktur. 

Reis - Dün bazı vesaik ibraz ede-
ceğinizi 30ylüyordunuz. 

- Evet , arzedeyim. 
iddia makamının iddiaaı 

Dedikten sona çantasından çıkar
dığı bazı vesaik ve projeleri Reise 
verdi. Ve planlar üzerinde izahatta 
bulundu. Zabıt katibi bu vesikaları 

timlak komisyonu, heyetin 937 sene 
sine kadar vazüede devamının tabak 
kukundan şüphe ettiğim için değil, 
beyhude yere işi uzatmaya mahal bı_ 
rak1lmamasını istediğim için takdiri 
nize arzediyorum." 

Bunun üzerine mahkeme heyeti 
15 dal'Oika süren bir müzakere yaptı. 
Bu müzakereden sonra ikinci celse 
açıldı: 

Reis: 
- İstimlak komisyonu azalarının 

1932 senesinden sonra da vazifeleri
nin devam ,edip etmediğini tahkike 
mahkemece lüzum ve mahal görül
mediğine ittifakla karar verildi,, de
di. 

İddia makamı iddianamesini hcızır 
lamak üzere mühlet istedi. Muhake
meye, yarın (bugün), saat onda de
vam edilmesi ve iddia makam\nın 

dinlenmesi kararlaştırıldı. 
Vali geliyor 

Üstündağ, Hamit Oskay ve arka
daşları işleri olduğundan ve bur2da 
avukatları bulunduğundan bahisle 
Ankaradan ayrılmak için mahkeme
den izin istediler. Bu arzulan mahke 
mece terviç edildi. Burada yalnız 

Mehmet Ali ve İhsan kaldılar. tir.tün 
dağ ve arkadaşları bu akşamki tren
le Ankaradan ayrıldılar. 

Mahkeme kararını gelecek hafta
nın başında tefhim edecektir. 

Filyos • Ankara 
Yolunda Bir Tren 
Devrildi 

(Başı 1 incide) 

mek mümkün olan yerlere ağaç dik
mek mümkün olmayan yerlere de du
var çekmek suretile melhuz heyelan
lar için şimdiden tedbir alacaktır. 

Geç vakit gelen haberlere göre va
gonlardan dördü kaldırılmıştır. 
Yarın sabahtan itibaren seferlerJn 

aktarmasız yapılma imkanı hasıl ola
caktır. 

YEN1 NEŞRiYAT: 

ASKER 
4 cü sayısı çıktı. Ordular konuşu 

yor, ordularda motörleşme, bugün -
kü motörlü harplerde piyade kalkı -
yor mu? Muharebe talim ve terbiye 
si, büyük zırhlı yarışı, Hatay tarihi 

birer birer okudu. Reis iddia maka- v. s. 
mına mütaleasını sordu. Bunun üze
rine Baş Müddeiumumi Muavini Arif 
Çankaya: 
"- Pazarlık komisyonu azalarının 

cevap ve mütalealarını da lUtfcn o
kusunlar, dedi. Şehir Meclisi eski a
zasından Yusuf Ziya ve Hulusiye ya 
pılan istizahlar ve cevaplar okundu. 

İddia makamı bir taraftan kanu
nun gösterdiği şekilde merasime ri
ayet edildiği söylenmekle beraber, 
diğer taraftan mübayaanın paz::ırlık 
la yapıldığı anlaşılıyor. 

"'Muhittin Üstündağ tara
fından son istimlak kanunu 
çıkıncıya kadar komisyonun 
çalışmalarına devam ettiği 
ilave ediliyor. Bu keyfiyetin 
resmen tesbitini talep ede
rim.,, 
Reis iddia makamının bu talebini 

Üstündağa anlatarak dedi ki: 
"- Efendim, iddia makamı demek 

istiyor ki istimlak komisyonunun va
zifesi, 1932 senesine münhasırdı. 
Bundan sonra vazife görmüşse ma
aş almış mıdır?. Bunun resmen tes
biti lazım geliyor." 

Vali: - Emrederseniz bordroları 
çıkartalım, oradan anlaşılır." 

Kenan Ômerin bir talebi 
Bunun üzerine Valinin avukatı 

Kenan Ömer şu sözleri söyledi: 
"- Yalnız müvekkilime değil, dı

ğer maznunlara da isnat olunan fiil 
suiistimal fiilidir. Burada vazifenin 
şekli tabiiden inhirafı tahakkuk et· 
medikçe böyle bir suç, bahis mevzuu 
olamaz. İddia makamınca mevzuu 
bahsedilen hususatın tahakkuk VP.ya 
ademi tahakkuku, cürmün tekem
mülüne haizi tesir değildir. Çünkü 
pazarlık mübah olduktan sonra bu
nun şeklini tayin, salahiyettar ma
kama ait olmak lazımgelir. Kıyme
tin rayice muvafık olup olmadığını 
Belediye Reisi ve Belediye · Encüme
ni kendi tayin edeceği gibi, emniyet 
ettiği insanlarla da istişarede bulu
nabilir. Bunu bir hakikat ola.o. İs-

Istanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Tan gazetesinin 10 mayıs 
938 tarihli salı günkü nüshasının on 
birinci sahifesinin son sütununda 
7595 Numarası tahtında Sultanaya 
vefaen mefruğ olup paraya çevrilme 
sine karar verilen ve tamamına elli 
beş bin dört yüz elli üç lira kıymet 
takdir olunan Beyoğlunda Kasımpa
şada Emin camide eski Ilar yeni Şer 
bethane sokağında eski 71-75 yeni nu 
maralarla murakkam tapu kaydına gö 
re hududu bir tarafı müstakil ittihaz 
kılınan 1492 zira mahal ve iki tara
fı Ilarya sokağı ve tarafı rabii Şer
bethane sokağile mahdut Zafer a -
partırnanının nısfı açık arttırmaya 

konarak birinci açık artırması 22 ha 
ziran 938 tarihine tesadüf eden per
şembe günü saat on dörtten başlı -
yarak on altıda icra kılınmış ve kıy
meti muhammenenin yüzde yetmiş 

beşini bulmadığından ikinci açık art 
tırması 7 temmuz 938 tarihine tesa
düf eden perşembe günü ayni mahal
ve saatte yapılacağı ilan edilmişti. Bu 
kere yaz mevsim;ne mahsus olmak 
üzere kabul olunan resmi devairin 
çalışma saatine nazaran evvelce i -
18.n olunan ikinci artırma tarihi o -
lan 7-7-938 perşembe günü saat 
16 ya kadar devam edilememiş ve 
bu ilan saatine göre tarafların men
faati nazarı itibare alınarak yeniden 
on beş gün müddetle ikinci açık ar -
tırmanın yapılmasına karar veril -
miştir. Isteklilerin kıymeti muham
menenin yüzde yedi buçuğu nisbe -
tinde pey akçesi veya milli banka 
mektubu ibraz etmeleri lazımdır. Bu 
hususta daha fazla malUmat almak 
istiyenlerin yukarıda tarih ve numa 
rası yazılı Tan gazetesinin nüshasi
le bu işe ait dairemizin 934/45 sa
yılı dosyasını ve dairemiz divanha -
nesine asılan açık artırma şartname
sini okuyabilirler. Bu tekrar olunan 
ilan üzerine ikinci açık arttırma 4 
ağustos 938 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat 11-12 de daire
de yapılacağı ilan olunur. (9074) 

16 - 7 - 938 

Ebedi Gen~li' 
Sırrını ifşa 
Ediyorum . 

"'1 
(Başı :ı 

·ı.ı 
Ben bu mevsimde defl~ 

çok severim. Çünkü bu ıe 
nizi benimsiyebilirim. 

Bir gün, henüz soyurııııuıı 
Suların arasından, balık tı.ı 

·1 .:11' Polinezya kızı neşesı e 11 

yonun f1rladığını gördiiıtı· 
rak kumlukta bana dört ıı 

' b' trence de uzanmış yatan ır ..., 
laştı. 

Dikkatle baktım: 
o. 
Ayni neşeli kahkahalııf 

sportif endam. Havayı erı 
'b meyvanın suyunu emer gı 

d · ~ıer· nı burun. Ayni beyaz ı 

Kum ve deniz ortasırıd311' 
sıma kalmaktan korkturı'l 
:ç .,rntŞ1 
İhtiyarsız onlara yaklar· }: 

- Size burada rastlarJ'lll\ 
zel bir tesadi.if bayan. Fest' 
sunda sizden bir dakika i.l) 

J; 
makta genç arkadaşıınz pc 

1 dı şüphesiz, burada da halt 
. ııf 

Fakat bu devamlı inhı5 

den, dostlarınız da kendilefl 
ima gadre uğramış sayJ11ııl: 
lı değiller midir? . 

Şakrak bir kahkaha attı· 
· - Bu dostlar acaba 11cO 
nim çok sevgilimi hep kı51'3 

Ve cevap vermeme meydtıll 
madan; pJ 

- Sizi tanıştırayım ... 

teğmen Rüstem. Oğlum.·· 
r 

S evgili sanıyordum. 9 

meğer .. Birinin üzer 
yıl ve birinin iki yıl geçen b 
danışım beni şu neticeye t} 

Bayanlar! Yaslanmaktall 
mayınız! Yaşlar;n deniziJlt 
maktan ürkmeyiniz! Ana o: 
siniz, çocuğunuz biiyüyüP. 
zu aşabilir, kaynana olab1 

asla ihtiyarlamadan, asla 
madan. 

Yıllan göği.islemcnin sıtf 
öğrenmek istiyorsunuz? 

Bu sır sadece gönlün 
SQvmunı.:i)r:ıkınızı kaybe 
çalışınız. j 

=======-/ 

TARLAY> 
ÇEVRİLEN S 

(Başı 6 ~ 
. ·ııô Mühendis, ayakları dıb1 

lamışı eriten güneş altınd~. 
. ıtl 

kaldı. Parmakları eski hır. < 
çenesinde geziyordu. Dclı · 
rikaya gelmek için boşaldı 
den nereye gidebilirdi? 1~~ 
patikadan hayvanı hızla 51} 

!erinden daha ziyade Deli 5 

rile temas etmek istiyordıl 
de bir serap gözlerini aldııtıı' 
bilirdi. Fakat, Delisu, Ahl9 

inen tepe üzerinden gö:ı:Iel'~ 
gördüğü gibi akıyordu. I{B)e 
reninkenarında kendi halıllıJ 
tı, ve yavaş yavaş Deli su)' 
rikaya çevrilen mecrasını 11 

derek yürüdü. 
rtııl 

H er seyden evvel su) " 
, .;9'' 

bolduğu bir nokta ~1 
!aklarını vakit vakit toprıı~ 
riyor; zeminden pek te s.Ş9 Jİ 
yan künk borular içinde ve., 
hışırdıyan sesini duymalc : 
du. Her yüz metrede bir P~e 
lıplar icinde yükselen muB)tl 
nıçlan vardı. Onları diklc1\:ı 
den geçiriyordu. Bu bet~rı .;c\ 

lar i~inde su daima aynı ~e 
muhafaza ederek geçer; er 
da bir arıza varsa beton sil 
deki su mikyası aznltrd•· t 

İlk altı yüz metreye ]<ııci~ı 
hendis en küçük bir sızırıt1 1 
lamamıştı. Yalnız Ahlal'J'l~tı' 
rının başladığı köşede. ye rı' 

ıcı metredeki muavenf! S[lfI'I 
1 • d - zııf'I mir kapağını kaldır ıgı pit 

fif bir rütubetten ba~ka. .iiı 
yoktu. Su, atı yüzle yedı ~rcle 
re arasındaki mesafede pı re\ 
kayboluvermişti Fakat ııc t9 

Mühendis kazmayı il~ı;ııl' 
ettiği yere vurduğu dakı .,ıı 
künk borunun çökerek stl~tı 
çukura doğru karışmış olac ı9: 
nediyordu. Başka bir mıırı 
karşılaştı: li 
Ah!amış köylüleri, ve 01 ' 

fabrkiaya giden yoldan ıceıl 
!arına çevirmislerdi. 

-SON-



KOD AK Resim 
zevki 

Göndermenin 

zevki 

Saklamamn 

zevki 

"BRAUNI,, 
ile 

Popular Portre 
BRAUNI 620 

(BRAUNll makineler 
KOD AK 

Mamulitıdır. 

T. L. 
KODAK 
VERl((ROM 6.25 
Filmini de Kullanmıı. 

. 

YURDDAŞ, DİKKAT! 
Senede Yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan ıeklı milyonunu 

. öldüren en müdhiı cife+ sıtmadır. 

Ye~ A! ANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz ıivri sineklerin bu akla hayret verici cina-
11. )erı~den korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da C.Ki-

111 dır. Kinin aıtmanın emsalsiz ilacıdır, 

~Ynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnıı IClninl liabul etmlıtlr. 

1 
~~IÜnün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, balıisliği, kuvvetaizliji, kan

: ıgı önlemek ve ııtma parazitlerini derbal öldürmek için kinini Araenik, Çelik ve bir çok 
1 neba.t;u hülasalarile birle9tirerek BIOGENINE müıtahzannı buırlanııtbr. 

B i GENiNE 
Sıtmadan liorunmali ve lcurfulmali lg111 en birinci tlevaflır. 

tiha.k.a.rıı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, it
Yı 'çar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, ııbnanın bütün tekillerinde ti-

fa temin eden bu yükıek teıirli iliç her euaaecle bulunur. 

ediniz. 

DABKOVIÇ 
ve Şki. 

VAPUR ACENTALICI 

GDYNIA AMERiCA SHİPPİNG 
LİNES "PALESTİNE LfNE,. 

15.000 tonluk lükı 
POLONIA 

Transatlantik vapuru ile 15 gün· 
de bir muntazam postalar: 
tSTANBUL·KÖSTENCE (Pazar) 
İSTANBUL-FİLİSTİN 

(P~r,embe) 
Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve eşyal ticariye alır 

Köstenceye yakında gidecek va· 
nurlar: 16, 31 Temmuz saat 
16 da. 

l<'ilistin'P vakında gldecPk "·apur 
lar: 21 Temmuz saat 16 da. 

"SCRULDT • ORİENT • LİNE,, 
Eşyayı ticariye nakli l~in seri 
oosta: ŞARK • GARP HATTJ 
t'Hamburg. Bremen, Anvere, Yu
nanistan, Türkiye Bul"aristan, 
Rom11nva) 

Beklenen vapurlar: 
DUBURG 27 Temmuza doğru 
Maritza 10 A~ustoaa do~ru 

H. J. PAJKURIC 
Vapur acentuı 

"ZEfsıtA PLOVİDBA A. D., d,, 
l(' il tor 
Balkan Antantınm ekono

mik konf eranımda teıis 
edilen enterbalkanik hat. 

Büyük lükı modem 
"LOVCEN .. 

15 temmuz 1938 tarihinden itiba
ren Kadıköy Pazaryolu No. 111 (Pos 
tane yanında) B. KNAPP BOYAHA 
N.~st bir şube açmıştır. Anadolu sa
hılınde oturan ve yazlıklarını geçi
ren muhterem müşterilerimiz bade
aıa eşyalarını kolaylıkla bu şubemize 
teslim edebilecekleri gibi evvelden 
Beyoğlu şubelerimizden birine ver -
miş oldukları eşyalan 41867 numa -
raya telefonla haber verdikleri tak
dirde Kadıköy şubesinden alabilir -
ler. 

B. KNAPP BOYAHANESİ 

ILA N 
Sahibi bulunduğum Gaziantep Nak 

liyatı Umumiye Ambarı bana aittir. 
Başka bir kimsenin müdahalesi ol
madığını ilan ederim. Rifat Kars. 

C 1 L D 
üzerinde yapılan en son tecrübelerln 

TOKAL ON 
KREMi 

ile tecrübelerini 
yapmak için bir 
cila mütehassısı ta
rafından ı 7 ila 72 

yaşlannda 

107 kadın intihab 
edilmiştir. 

iste neticeleriı 
Tecrübesi 
yapılan 

Sayanı hayret 
Semerelerini 

Görünüz. 

Muvaf- Her hangi bir kremi kııllanmazdan 
f akıyet evvel bu bcuit tecrübeı1i yapınız. 

Siyah benler 17 17 besler, bunıpkluklan giderir ve 
Açık mesameler 19 18 taze, nerıahı ve genç kalır. YARIN 
Buruşukluklar 22 19 SAB.Al{. beyaz renkteki (yağsız) 
Gevşek cild 14 12 Tokalon kreınini sürünüz. Gayet 
Yağlı clld 18 18 besleyici, kuvvetlendirici ve beyaz· 

·~ouru ile İstanbul. Ko!:tPn<:'e 
Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal
ınaçya sahili, Triyeste. Venedik 
ve Suıak arasında muntazam 
oosta 
Yolcu ve c~ayı ticariye alır. 
Tenezzllh ve zevk seyahati icln 

Kuru cild 17 16 !atıcıdır. Siyah benleri eritir, açık 

1 

:...__ mesam"eleri sıkıştırır. En esmer ve 
107 100 sert bir cildi beyazlatarak güzelleş-

____ .... ,.. .............. -.- tirir ve ,,amuşatır. Bilhassa pudra 

1'iiıro:t"ıma fırsat. 
KÖSTENCP.:'ye tık posta 15 

<ığustos saat 19 da. 
0 1RE, KORFU. Arnavutluk 
Dalmaçya sahilleri, Venedik 
ve Trieste'ye ilk posta 16 Ttm
'llUZ saat tam 15 de. 
Tier nevi tafıllat tein Go.latad• 
Yolcu salonu kars1sındn' ~mu· 

mf acenteliğe Telefon 44708 VE' 

">ütün seyahat idarehanelP.rinc 

Her sabah daha nenl! için ıdeaı bir esastır. 50 yaş1arm-
'1' 'S dald bdııılar, bu basit usul saye-

CJÖrÜnmive çaa..ımz. iiııd~ pmdi 30 yaşlarında görüne-
, ... biliyorlar. Yukarıki resimler, cild 

BU AKŞAM YATMAZDAN EV- unsuru olan Tokalon kremini kul
VEL yiıı:uni.aze penbct renpdt~ ~dan ve kullandıktan sonraki 
Tokalon kremini süriınj.iz. Terkibin- kadınların hakiki fotoğrafiandır. 
de, genç hayvanlann cild hUceyn- Baıka h!Cbir müstahıar ile kabili 
lerinden istihsal edilen Biocel cev- kıyas olmayan Tokalon kremi ~i
herl vardır. Siz uyurken cild!nizi ma mütehayyir neticeler verir. 

DiKKAT: 30 Haziran 1938 4• cekilnı•ıl mukarrer olan plyan&o bazı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~--~~~~~~~~~~-· ~kP~~bep~rd~ay"ilel5Te~~a~likedilm~ti~ 
ODEON· No.1 ODEON· No. O ""''"M'llllt 

ADllMI iKTiDAR ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 
Her Hofta Cumartesi günü Boğazda yapılan 

TENEZZÜH SEFERLERi 
llugünlc:a Cumartesi günü Köprüden ıaat 14,30 ve 14,45 de 

"°Parlör tert'batını ve elektrik tenviratını haiz 

ili ~4. V 71 NUMARALI VAPURLARIMIZ 
rtrıcıelade en ıü:ıide Bay ve Bayanlardan tetkil olunmut 

~qKEMMEL ALATURKA SAZ HEY'ETI 
S ""••lııde 811iııtohap -·atldrlarduı mlirekkep 11 Jdtilik 

oıd~LON ve CAZ ORKESTRASI 
lııı:ru halde kalkarak Bojazın iki sahilinden Karadeniz al· 

c· k•dar leyU Ye tenezzühe devam edeceklerdir. 
\l&- •derken ve ıelirken 74 .Anadolu, 71 Rumeli iakelelerine 
• .-_Ya.caktır 
8··f • hu u eler 74 de lokantacı maruf Bay Pandeli ve 71 dem..-
~ :lory~ P~stah~neıi tarafından temin ol~nmu~tur. F~atlar 
tit· h utedıldır. Azımet ve avdet tenezzüh muddetı 6 ıaati geç-

1 &ide bilet ücreti 

litR iKi VAPUR iÇiN 75· KURUŞA 
lııd· ·ı ırı inek ıuretiyle aayın yolcularmuzın arzulan yerine 

c.tirilmittir. 

J/1/9 ................................... ~ 

BEYAZ PARKTA A!:m Bilytilr 
Derede 

MÜNiR NUREDD iN KONSER I 
onseri, Sabaha KaKIR BALOSU takip edecektir. Vapur ve Oto 
dar Muhteşem bir . . büs serv~si temi? .ed.il~iştir. 

Duhuliye serbesttir. Masalarınızı şımdıden tedarık edehıhrsınız. 

••••lllİI••••• Telefon 32-43 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
(938/ 422). Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Naciye varislerine ilan 

yoliyle tebliğ: 

ve ~~L GEVŞEKLIGINE KARŞI 

H RMOBIN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Posta kutuıu 1255 Hormobin) Galata, lıtaqbul 

SAÇ EKSIRI KOMOJEN 
Saclan 1»..ıu, kaldulai bvvetleadlrlr, dlkllmesini 

8nler, kepekleri ıi4wir. 
INGILIZ ICANZUI ICZANISI 

Bayan Naciye Göztepe eski Sahrayıcedit yeni Göztepe Mehmet efendi 
mahallesi Yeniyol sokak eski 5,5 M. yeni 28 numaralı bahçeli ahşap bir 
köşkün tamamını birinci derecede ipotek göstererek 2/ 3 936 tarihinde 
23187 hesap numarasile Sandığımızdan aldığı (500) lira borcu 22 3 938 
tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 
811 lira 20 kuruta vannıftır. Bu nbeple 3202 numaralı kanun mucibince 
hakkında icra takibi baflanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlu
nun mukavelenamede göıterdlll ikametgMıına ıönderlhnl~ ile de borçlu 
Bayan Naclyentn yukanda yazılı adreıte öldillil anlaplnuı ve teblll ya
J)ılamamıştır. Mezk6r kanunun 41 inci maddeli vefat halinde tebligatın 
ilan suretile yapılmasını amirdir borçlu ölü Naciyenin mirasçıları işbu 
ilan~rihindenttiliarenbirbuç~ay~indeSand~ımua müracaatlam~ ••~~~---~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~·· 
rislerinin borcunu ödemeleri veya Kanunen kabule şayan bir itirazları var 
ise bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlı
yan takibi usul dairesiride durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkur 
kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona 
göre hareket edilmek ve herbirine ayn ayrı ihbarname tebliği makamına 

Beyoğlu - İstanbul 

Mim olmak üz.an ke)'fi1•t ilin oluau.r. (~} 

lstanbul lskcin Müdürlüijünden : 
Deniz Yolu ile Köstence ve Varnadan getirilecek göçmenlerin eksiltme

ye konulan nakil işi görülen lüzum üzerine 18 Temmuz 1938 tarihine mu
sadif Pazartesi günü saat 12 de Müctürlüğümüzde müteşekkil Komisyor. 
~u.ru ile ~apılacaiı ilin olLUlur. (~O(ij 
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............ acak kadar boyu ile ne de doOru söylüyor. ıstedıaını 

ne de lvl biliyor. ve nasıl da vüksek sesle ilan · edfvor ı 

Sütünün dalma taze Kaıması ıçın. gıaaıarının Dozuımaması 
için. ve sıhhat içinde büyüyüp. adam olması için ona bir 
FRIGICAIRE ıazımdır . 

. o simdi bilmiyor ama, FRIGIDAIRE. annesi için de büyük 
. bir kolayllk ve neşe menbaı olacaktır. Onun sayesinde 

birçok üzüntülerden kurtulacak, ve her sahada tasarruf 
temin edebilecek misafirlerine soauk şerbet, dondurma. 
ve saire ikram edecektir. 

Babası da· tçKısıne ıstedtOI kadar buz küblerı katabilecektir: 

Hülasa BA y BEBEK SA YESINOE outun aııe sınnat ve 
neseve J<avuşac~k~ır~ 

----- -- - - - -- ------ --- -----

~U>' 

t ,,,/ 

Sahibi ve umumi nt-şnyatı ıdare eden: Ahmet Emin Y~ıl 
Oa:!@tecililt ft N~•t Türk Lhniteı Şirketi. Basıldıtı yer TAN r.t• 


