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083 Günden Ajanıı muhabirini kabul ederek a4ağıdaki beyanatta bulun

Noktasında 
Bulunuyoruz 
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:ıthmet Emin YALMAN 

S e~iz. ~at çalıtan bir Türk 
'u.d lfÇ1ia1 500 ile 700 kilo ara
l~ a kömür , itliyor. Kömür İf· 
lele ekte ihtiaaa sahib i olan mem Zonguldağın umumi göriinü~ü 
C:I etlel'de İtçi başına 1700 kilo- . 
._aıı~0kaanitgörülüneçokfenaı~--~~~~~~-~~~~~-~~-~~~~~~~~~ 

4 
~:İ!<isinin•m•ğl:eden~çıeild Derbentte 6000 Dönüm 

d::esinde ziyana uğruyor? Neden F d ı d deı:ı ~maden_ i~isi lbulunmuy~r? Ne- un a ık· Yan 1 
b\. avza kô.fı derecede makmeleşe-
1;:~? Neden maliyet fiyatı yüksek? 

derı:ı rika olsun, maden olsun, mo
i.ı\sa ll8uUerle çalışılan bir m uhitte 

n h- - " d ' 1 İ§itın. ~· gun sayısız ne en·~· er 
'8 ıye :rrıahkumdur. 

lir: ~.lara iki tekilde cevap verilebi-
~ı..: ıri.ncisi ır..evcud .. yle böyle 

ır;-610'- .ı-:1.__..._ - 'l , • - ---

IAtı.:rrı ara varma1C için ne yapmak 
fetind sa Yapmanın zahmetinden, kül

erı Yılmamak ... 

8 'Ug\inkü Zonguldak "neden?,. 
"aı:ı suallerine ikinci şekilde ce-
u... ~e?'ebilen bir muhitti• Hük' • "çah . ... ume-
lti§lf . ~a sistemı ve me\"leketin in
ha~ ıstıdatlan, bugünlerde kömür 

sında gü 1 b' . . l'rı.i~ir. li'" • ze. ır •. ııntihan geçir-
~ısat V ük:~~etın. mumessili sıfatile 
ko-u· _ ekılı Şakır Kesebir Türk ... rcur· ~ - . ' 
)!tiııi ugunun inkişaf mesuH-
lli\ ad ~lekete karşı taşıyan tek-
... anılarım 1 "nl " 'UJ. tanı . 1~ ~. gu erce konuş-
8lah kar bır goruş birliği içinde e-

tL.. - arlara varılmıştır. 
~~t Vek'li · ~ b. • ı nın temaslarını bü-

t . ır atak ·ı . ih'llıı a ı e takıp ettim ve im-
dhıt, 11 neticesini merakla bekle-

~u !ner 
Zonguldak akın ~~bebini anlatayım: 
~Slllıl ınuhıtı, memleketin diğer 
.ı. aruıa n· b 'llr. ~ ıs etle çok ileri bir yer 
tun h~ada teneffüs edilen hava ol-
h ır sın • ' 
areketli h aı rnuhite mahsus canlı, 
i&t~ale k~~adır. Üç milyon tonluk 
1.ııntraı afı gelecek bir elektrik 
trasit ~· yıkama tertibatı, suni an
lıatıar e. kok yapacak tesio;at, havai 
l" • "ınçler d e Çalı a . • mo ern esaslara gö-
~i ev§l ~ hır yeraltı alemi, insanca 
~ erı rne tı, l'l"lad ' . mur ev ve apartman-
'l"rleli rn ekncı çavuşu yetiştirecek bir 
t· e tep i · ıtrer • yı yetişmiş, yurt için 
ı · uyanık "d" er, fen d mu urler, mühendis-

a aırılan var. 

B u !lern bugünkü halile insaru 
~as ...:ı51 . k hoşnut ediyor. Dünle kı
l~ ~ı ınce ç k "r. 0 yol alındığı görü-

r:! ~aden ha 
e b vzasında çalışmalar 1848 

....,. aşlamış 7 ~"llerı . ' 5 senede elde 
15 netıceyi C'" . ~ne . . umhurıyet idaresi 

Yangın Altı Saat Devam Etti. Ve 
Büyük Gayretlerle Söndürülebildi 
Dün öile üstii n*"~kott'4A • \.!- ' ··-n J~ f n 

srec vakte ka.dAr.R.çf!P.l etrnıs. ve 

Derbent - Bakırköy kazasının Mah 
mutbey nahiyesine bağlı Sıçanlı kö
yü ilerisindedir. Burada henüz anl:ı.
şılamıyan bir sebepten fundalıkta çı
kan yangın birdenbire büyümüş m'.1 
halli tertibat ile ateşi söndü;mek 
mümkün olamayınca İstanbuldan im 
dat istenilmiştir. 

Bunun üzerine İstanbul itfaiyesin 
den saat on beşte kuvvetli bir grup 
yangın yerine gönderilmiştir. Ayrı
ca. bir, iki kamyonla da miktarı ka
fi kazma, kürek ve temizlik amelesi 
gönderilerek ateşin söndürülmesi 1_ 

çin alınan tertibat genişletilmiştir. 

Fakat şiddetli bir rüzgar esmesi 
köylülerin yardımına rağmen alaka: 

darların bütün gayretlerini boşa çı

karmış, ateş fundalık sahasını yala

yıp süpürerek bir ejderha dili gibi 

muhtelif kollardan uzanmıya başla

mıştır. 

Dört koldan 6 saat müddetle de
vam eden yangın altı bin dönümlük 
bir sahayı yaktıktan sonra, köylüle
rin ve itfaiyenin gayretile söndürül
müştlir. Maamafih itfaiye gece ora
da kalmış, ateşin yeniden uyanma
ması için tertibat almıştır. 

Hocasızlık Yüzünden 
Boş Kalan Mektep 

Köylüler: "Diıimizden, Tırnağ.'mızdan 3000 Lira Arfıra· 
role Bu Bınayı Yaptılc. Fakat lıte Üç Yıldır Çocufdarı· 

mızın Kotaları Gibi Bombo_ş Duruvor" Divorlor 

l!leıı ıçınde asm 
!la} ed~e de mühim. f ışk, ]sonra se~ede~ Selemelik köylülerinin yaptıkları .. l k . ıye Ro .. a.r ar var. Bır mı- guze me tep hınası 
llı g·· zlu komür işin' · k' f Bu yazıda resmini gördüg-ünuz·· bı'- mühürler ve bir çok imzalar da v:ır. 

Oıclen ın ın ışa ı-
&aı 12

9 42 
geçirelim: 1930 da istih- nanın macerası, garip, hazin ve ha-

lelttra. ·. ~· 1937 de 473,321 to . kiki bir köy romanına mevzu olabi-
ıt·ı ._.. lStih li n, e-

l O\ratt sa 1933 teki 5 141 520 lecek kadar hayret ve teessür veri-
il\ an 17 9 ' ' ~. işçi rn. · 33.871 kilovata Çlk:- cidir. 
~sin~ arım iktan 550 den 2278 dere- BiJ:e bu resmi Bafra kazasına b:ığ
(ı 244

1 
ış. Bunlar senede 1930 d _ lı Sele.-lik~··yu··nün muhtarı göı1-

. 63 l' a 
[Arka ~rsa yerin~ 1937 de ~erdi. Koy mu tarının bu resimle 

sı. ayfa 10, sütun 2 def ! bif likte y~lad~gı mektupta, resmi 

. . . 
... ' ' 

Köyün ileri gelenleri tarafından a

tılmış olan bu imzaların bolluğu da 

göstermektedir ki, elimizde bulunan 

mektup, Selemelik köyünün halkını 

derinden yaralıyan büyük bir derdin 
üadesidir. 

(Arka~ıı: Sayfa 10, siitım !I da) 

3 Güne 

Macellundan Hu9s'a 
Kadar Dünyayı Dolatan 
Seyyahların Rekorları 

Tayyareci Hugs 

Dünyayı ilk dolaşan adamın 
Macellan olduğu malumdur. Bu 
büyük dolaşma zamanımızda'l 
419 yıl önce, 20 eylıi1 1519 da 
icra edilmiş ve 1083 gün devam 
etmiştir. Bu tarihten 1889 yılı
na kadar dünyayı dolaşma hu
susunda hiçbir ciddi efor sarfe-
dilmemiştir. 

Aşağıdaki 
0

satırlar okuyucula
rımıza muhtelif zamanlarda dün 
yayı kimlerin ne kadar zaman
da dolaşabilmi§ olduklarını gös
teriyor: 

72 gün, 6 saat 11 dakikada: 
İngiliz Henlenbil (1889) 

67 gün, l 3 saat, 29 dakikada: 
Fransız Trena (1890) 

60 gün, 13 ııaat, 29 dakikada: 
Amerikalı Friç Moris (1901) 

54 gü n, 7 saıd, 2 dak ikada: 
Vilsi Salla (1903) 

54 gün, 5 saat. 22 dakik ada: 
Hanri Frederik (1903) 

40 ıün, 19 saat, 30 dakik ada: 
İngiliz Kambel ( l 907l 

39 gün, 19 saat , 30 dakikada: 
Fransız Yege (1911) 
35 gün, 21 saat. 36 dak ikada: 
Amerikalı Con Mimis <1913) 

2R gün. t 4 saat. 36 dakik ada: 
Evans ve Yelsa (1926: Tren, 

tayyare ve vapurla). 

23 gün, 15 saat, 21 dakikada: 
Amerikalı Con Mirsa. 

20 gün. 4 saatte: 
Kont Çelin (1929) 

8 gün, 15 ııaat, 21 dakika: 
Vi1li Post ve Gansi (1931) 

7 gün , 8 ııaa t. 49 dakik a . 
Villi Post (1933) 

Yalnız bu rekor, tayyareci tay 
yarede yalnız olduğu için henüz 
kırılmamış addediliyor. 

Nihayet son 1938 rekoruna ge 
liyoruz. Bu rekor da bilindiği 

veçhile: 
3 gün , 19 saat , 14, dakika 10 

saniyedir. 
H ugs tarafından tesis edilmiş

tir. 

muttur: 
"- Büyük Şef Atatlirkiin yılbaşı gözönünde bulundurarak hc:ıztrlıya

nutuklarında Doğu bölgesinde bütün cagım etraflJ tetkik raporunu Kamu

müştemilatiJe bir kültür sitesi kunı~
ması hakkındaki direktifleri ve emh·

leri malumdur. Doğunun kültür ha
yatında büyük bir inkişaf yapacak 

olan bu hayırlı mi.iessesenin nerede 
ve ne gibi esaslar dahilinde kurulabi 
leceğini tekik için Bakanlıktaki b:l 

işlerle ilgili arkadaşlarımla birlikte 
Diyarbakırdan başhyarak Siirt, Bit
lis, Muş ve Van gölü sahillerinden 

taya sunacağız. 
Umumi kültür işlerimiz çok iyi

dir. Atatürk rejiminin bize bahset
tiği bin bir iyiliklerin biri belki de 
en başlıcası asırlardanberi mühmel 
kalmış olan kültür işlerimizin sağ

lam esaslara ve yanılmaz metotlara 
dayanarak seri inkişafıdır. Cumhu
riyet . devrinde var olmıya başlı yan 
kültür hayatımn asırlarca sürüp gı
den bocalamalıırla kıyas kahul etm;. 

Karsa, oradan Sarıkamış yolu ile bu- yecek derecede harckclli ve olgun-
raya geldim. Bir kültür müessesesi- dur .. , 
nin en mühim unsuru öğretmendir. Maarif Vekili Erzincanda 
Öğretmenlerden azami randımanı a-\ ErzinC'an, 17 ıT AN ı - Maarif Ve
la bilmek için dersini hazırlıyacak ka kili Saffet Arıkan bugün vanlarm
fa ve kalp sükunetini temine ihtiyaç l da orgeneral Kazı~ Urbay. ve vali 
vardır. Tetkikatımızda bu csaslaı"ı (Arkası: Sayt;ı 10, sütun 5 te> 

Universite Gençliği 
Neden Dökülüyor? 
Gençler, Kopya, Mektep Değiştirme, Sahte 

Şahadetname, Hocayı Tehdit Gibi 

Hc1diselerin Sebeplerini Anlatıyorlar 

Kötü 

''Gençlik,, gazetesinin befinci sayısında, yüksek tahsil talebe
ler i, kendi dertlerini, kendi kalemleri le anlatıyorlar. 
. ~ak~JteJcrin imtihan neticeleri, dir. Gençlik yiyip. içiyor. Tek ku

:ç~n -~ehşct,, verecek ka.dar fena- sur: teşkilatta. idarede, terbiye sis-
r · __ Donen talebelerden kımlcr mc- teminde, bazı müesseselerde, ivi nc

sul~ur: !alebclcr niçin kop~c eder- tice alınıyor. Bazı müesseselerde çok 
ler · Nıçın şahadetname taklıt ede:-ı fena netice alınıyor. Çünkü he f 
1 ? N' . r n-
e~·. ıçın hocalarına silah çekerler. kültenin talimatnamesi, nizamname-
~ıçın ~uvaffak olamazlar? Ve mn- si. zihniyeti başka, başka. 
rıf teşkılatındaki kadro noksanı ne- Halbuki bütün mektepl d k dl 1 • er e o u-

r· yan ~yni. seviyedeki ayni gençlik, 
Gençler, ga7.etelcrinde, bu mühim Terbıyc sıstemimizi 1slah için, komis 

suallere ş~ ccvapl~rı veriyorlar: yonlar kuruluyor. Mtitchassıslar ge-
- Bugun, gençlıkte izam edile- tirJiyor. Fakülte talim.,tnam ı · 
k h' b" k '"' e erını ce ıç ır uı;ur yoktur. Gençlik hazırlamak için hcvetler topl 

"alıs y G ı·~. J anıyor. 
~ ~ı or. enç ıgın kafası yerinde- r Arkası : Sayfa 1 O. sütun 5 df' J 

Orlıan Türkige Bisik. 
let Şampiyonu Oldu 

Dtinkü atletizm miisa bakalarından bir intiba 

Dün ~ehrimizde muhtelif spor hareketleri ol t 
d ı """ k. b' · 

1 
muş ur. Topkapı yohn 

a yapı an ı lJr ıye ısık et mukavemet şampi 1 v ' -

mıştır. Matbuat takımı da Istanbulsp~r miite:~ntlu~u~u Orhan , ~azan-
·şı· B . b 1'11 erını 1-~ maglıırı et 

mı ır. 11 musa akalar ve digcr spor hareketleri d · . . -famızdadır. ne aır tafsılat 6 ncı say-



' 2 18-7-938 ~ 1 · ..... -............. _ .................. .. 
ı Ankaradan 
= ! Telefon ve Telgrafla =.......... . ....... 

No. 122 ,Yazan : M. SIFIR MOTEFERRlK: , POLiSTE: Merhum Malat ya 
Mebusu Gömüldü Bostancıya Hint Diliyle "Balkanlarda 

Beyannameler atıyoruz Tren ücretleri 
Ucuzluyor 

Kapattlacak 
Dar Sokaklar 
Tesbit Ediliyor 

Bağdat Vapuru 
Dün Sabah 
Köprüye Çarptı 

Ankara, 17 (A.A.) - Vefat edell 
Antalya mebusu Celal Mengilibôri~· 
nün cenazesi bugün öğle üzeri Jlacı· 
bayram camiinden kaldırılarak önde 
asker. ve mızıka olduğu halde Cebeci S ıcak geçen bir mayıs ayının 

sonlannda bir gece, saat 
dokuz ... Her taraf kapkara, ışıksız 
ve ıssız. Gökteki yıldızlar bile öz 
lenen, fakat erişilemiyen ümitler 
gibi sönuk ve fersiz ... Hafif hafif 
esen sıçak bir lodos vücutleri gev
şetiyor, ruhlan uyuşturuyordu. A 
kasyalann her tarafa dağılıp si -
nen baharlı ve güzel kokuları bile 
o gece gönül sıkıyordu. 

Yüzbaşı Yusuf, Zekai ve İnegöl
lü Mustafa ile Bostancıya gitmek 
üzere Altunizade ile Koruluk ara
sındaki üç köşkler mevkiinden yo
la çıkmıştık. O gün ehemmiyeti ka 
dar tehlikesi de büyük bir vazife 
almıştık. Müttefiklerin Bostancı 

ve Maltepe endaht mektebinde bu 
lunan süvari kıtalarının talime çık 
tıklan yerlere ve civarlarına be -
yannameler atacaktık. Ordu lisa
nile yazılmış ve taş üzerinde basıl
mış olan bu beyannameleri bize Ek 
rem ve Aziz Hüdai Beyler ver -
miş. dağıtılacağı mevkileri tayin 
etmişlerdi. 

Bu beyannameler, yedeğimizde 

ki hayvanlara yüklü, küfeler için

de saklı, Üzerleri de birer parça 

semizotu ve maydanozla örtülü ... 

Hepimiz de yamalı ve çamurlu el 

biseler giyinmiştik. Eski çuval boz 

ması yırtık pırtık önli.iklerimiz, kir 

ve güneşten rengi kaçmış pi.iskiil -

süz ibikli feslerimizle birer bos

tan yanaşması kıyafetine girmiş -
tik. 

Q sır~l~rda 1:1illi müfrezelerl-
mızın anı olarak bir taar

nız yapmalarından çok korkuyor-

lardı. Bunun i<'in miittf'fiklP.r bil- r 

yük ve küçük Çamlıca sırtlarında 

birçok piyade siperferl, topçu amp

lasmanlan yapmışlardı. Bunları da 

emniyete kafi görmemişler ve si

perlerin ilerilerine kuvvetli ve ge 

niş bir tel örgü çekmişlerdi. Siper

ler de kuvvetli müfrezeler, posta
lar koymuşlar ve mevzilere iki ba

tarya sahra topu ile birçok maki

ne ti tüfek yerleştirmişlerdi. 

Bu suretle meydana getirdikleri 
müdafaa hattını da birçok yerlerin 
den telefonla Modadaki liva karar-

gahına bağlamışlardı. Bu sebep
le küçük Çamlıcadan Kadıköy ve 
Haydarpaşaya inen Acıbadem ve 
Koruluk caddelerinde gece ve gün 
düz efrat ve zabitleri hiç eksik ol
muyordu. Bunun için biz ae bu can 
lı engellerden korunmak, görün -
meden yol almak için bu caddeleri 
bırakmıştık. Bağ. bahçe ve tarla -
lar arasından geçen patikaları işi
mize daha uygun bulmuştuk. 

O vakitler Darüleytam olarak 

kullanılan Valdebağı köşküniin ar

kasındaki bostan ve bahçelerden, 

rahmetli hassa müşiri Rauf Paşa

nın bağ ve tarlalarından geçere1
(: 

Ni~antaşı mevkiinden Köçeoğlu 

çiftliğinin deresine inmiştik. Zifi

ri karanlıkta sürülmfü; tarlalardan 

yüklü hayvanlarımızı geçirmek, 

sık sık hendek ve yıkık duvar at

latmak, dü~memek ve hayvanları 
düşiirmemek için çok dikkatli ve 

temkinli davranmak mecburiyeti 

bizi de, hayvanlarımızı da çok yor 

muş ve terletmiştL 

o ereye inince biraz dinlen -
mek ihtiyacını duyduk. Ye. 

şil çimenler iizerine oturduk. Birer 
sigara tellC'ndirdik. Her taraf ses -
siz ve ıssızdı. Dere içinde dalgnh 
ve uzıın akisler yapnn köpek hav
lamalarından haska bir ses i~itil -
miyordu. Cok kısa ve hPyecanlı bir 
istirahatten sonra tC'krar yola dü
züldiik. 

İçinde bulunduğıımuz derenin 
şimali şarkisinde bulunan sırttaki 
çamla karışık servilikten sık bir 
fundalığa girdik. Biraz sonra uzun 
çayıra doğru uzanan sırt iizerinde-

ne yaklaştık. Çadırlar arasındn 

yanan ve dumanı bir sütun glbi 
göğe doğru yiikselen bi.iyiik bir a
teşin etrafında toplanan ve yesil çi 
menler üzernide kurdukları çilin
gir sofrasından ate.ş alan askerleri 
birer birer seçecek kadar sokul -
duk. 

Bu çadırlann kurulu olduğu yer 
de bir kapı vardı. Bu kapıdan her 
halde geçmek mecburiyetinde idik. 
Burası bizim için her türlü mana
sile bir geçityeri idi. 

(Devamı var) 

Istanbul Halkı Pazarı 
Açık Yerlerde Gecirdi 

Devlet demiryollan, Haydarpaşa ve Anadolu hattı banliyö trenleri 
ile Akay, Şirketi Hayriye vapurları dün İstanbulun sayfiye ve plajla
nna 134 bin 700 kişi götürmüşlerdir. 

Dün, hava, bir gün evvelkinden iki santigrat daha sıcak olmuş ve 
halk bu sıcak tatil günün şehir içinde geçirmektense sayfiye ve plajlar
da serinlemeyi tercih etmiştir. 

Yukarda gösterilen miktardan başka otobüs, otomobil, araba, mo
tör, kayık, çatana gibi küçük ve münferit kara ve deniz nakil vasıtalari
Je sayfiye ve plB.jlara taşınanlar da olmuştur. Şehir dahilindeki bah
çeler, sahil gazinolan, deniz hamamlan ve açık hava eğlence yerleri gö
rülmemiş bir manzara arzetmiştir. Takribi bir hesapla dün muhtelif va
sıtalarla şehir dışına ta§ınan insanlar iki yüz bini geçmiştir. Bu yalnız 
gidiş rakamıdır. Geliş rakamı buna dahil değildir. 

Şirketi Hayı-iye vapurlan, dün Köprü iskeleleri ile Boğaz iskeleleri 
arasında gidiş geliş tam 90 bin yolcu taşımışlardır. Bu yolcuların ta
§lnması için mevcut pazar tarifesinin haricinde Köprüden ayrıca 16 va
pur tahrik edilmiştir. 

Balkanlar arası şmendifer konle
ransunn birkaç gündenberi şelirl

mizde yaptığı toplantılar neticelen
miş ve yolcu tarifeleri hazırlannı!Ş
tır. 

Konferansa iştirak eden, Türkiye, 
Yugoslavya, Rumanya, Çekoslovak
ya ve Yunanistan demiryolları id:ı

releri yolcu tarifelerinde muayyen 
bir nisbet dahilinde ucuzluk yapıl
masını kabul etmişlerdi. 

Cumartesi günü yapılan toplantı
larda eşya tarifeleri tesbit edilmiş
tir. Bu tarifede azami ucuzluk esas 
olarak kabul edilmiştir. Ayni zaman
da tarifelerin sürat temin ~decek şe
kilde hazırlanması kararlaşmıştır. 

Turistik Oteller Kurulacak 
Beynelmilel yataklı vagonlar u

mum müdürü Margat ile meclisi ida
re reisi Mayer, bundan bir müddet 
evvel memleketimize gelerek bura
da turistk büyük oteller yapmak ü
zere tetkiklerde bulunmuşlar ve N:ı
fıa Vekili Ali Çetinkaya ile de görüş 
müşlerdi. 

Son zamanlarda İrak hükumetinin 
bazı hatlannı tahdit etmesi, kararı 
üzerine İngiltereyi Hindistana bağlı
yan kara yolunun Türkiyeden geç
tiği gözönünde bulundurularak bu 
temasların bir an evvel tahakkuku 
için yataklı vagon şirketi müdürle
ri faaliyete girişmişlerdir. 

İstanbulda ve memleketimizin di
ğer hat üstü sehirlerinde büyük tu
ristik otellerin inşaatına yakında 
başlanacağı anlasılıyor. 

Ziraat Vekili Geldi 
Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu, dün 

sabahki ekspresle Ankaradan İstan
bula gelmiştir. Ziraat· Vekili, Ha:r
darpaşa garında bir cok zevat ve 
A • .~ t• 

"I·*~\'ı\'' .K.tı'i'U4l}gfu,~~"''wılr .. ~·ru"I.~.,. 
gün kalacak ve Başvekil ile vazifo
leri hnkkmda konuşmak üzere tem:ıs 
larda bulunacaktır. 

Tramvay Şirketindeki 
Ecnebi Memurlar 

Tramvay ~irketinde çalışan ecnPbi 
memurların çıkarılması için Nafı:ı. 

Vektıleti, şirkete kati tebligat yap
mıştı. Bunun üzerine şirket çalıştır
dığı on ecnebi memut"a vazifelerinin 
nihayet bulduğunu bildirmiş ve yer
lerine Türk memur almak üzere t~
şebbüsata geçmiştir. Boşalan yerlere 

Halicin Eyüple Eminönü arasın

daki sol kıyısında ikinci derecede bu 
lunan sokakların kapatılarak sıhhi C?-

saslara dayanan geniş yollar açılma
sı kararlaştırılmıştır. Prost tarafııı
dan yapılan nazım planda yer alan 
ve hükumetçe de tasvip edilen bu 
esasa göre belediye imar müdürlü
ğü lüzumsuz olan sokaklar hakkımla 
tetkikler yapmıya ve bunların liste
lerini hazırlamıya başlamıştır. 

Bunlar meydanın dört tarafına 

serpiştirilecek ve tedrici surette ya
pılacaktır. 

Akay idaresinin Bağdat vapuru 
dün saat 7,55 te Köprünün Haydar
paşa iskelesinin Karaköy cihetine ya 
naşırken Köprünün (K) markalı du
basına çarpmıştır. Müsademe netice
sinde dubada 20 santim derinliğinde 
bir yara açılmış, vapur bodoslaması
nın sadece boyası sıyrılmıştır. 

Bir Kadın Pencereden 
Dü§tü 

Samatyada İstasyon caddesinde 
Tarakçı Hüsnü sokağında Şevket a
partmanının ikinci katında oturan 

1 
terzi Koçonun 27 yaşındaki kızı Fo-

Taksim Meydanı çin fo, dün evin zemininden ıo metre 

Proie yükseklğindeki penceresinden demir 

Taksim meydanı için hazırlanmış yolu üzerine düşmüş, ağır surette 
olan projenin 938 mali yılı içinde tat yaralanmış, Haseki hastanesine kal
bik mevkilne konulması ve beş yll- dınlmıştır. 
da ikmal edilmesi muvafık görülmüş Karı Koca "/emekten 
tür. Bu projeye göre meydan büyük Zehirlendiler 
mikyasta genişletilecek ve tiyatro, Aksarayda Guraba Hüseyin Ağa 
konferans salonu, sergi, içtima, maç ! mahallesin~e oturan ~ahmut. oğlu 
salonları klu·· 1 t · t b.. 1 Vedatla refıkası Ahmedıye, yedıkleri , p er, pos a yerı, o o :.ıs 

yemekle zehirlenmisler, hastaneye 
garları, otomobil parkı bulunacaktır. kaldırılmışlardır. ~ 

Umumi Mecra Bulunmıyan Bir Ot Yangını 
Yerle r Dün saat 14 te Florya ile Yeşil-

Umumi mecra olmıyan yerlerde 
bulunan binaların hususi birer kuyu 
kazmaları hakkında evvelce verilen 
kararın önümüzdeki takvim yıh ba~
langıcından itibaren tatbik edilme~i 
karar Iaştırılmıştır. 

Bu hususta bir proje hazırlanmak 
tadır. Proje, Ankara belediyesinin· bu 
yolda tatbik edegelmekte olan usul
ler tetkik edilerek ve bu numune tu
tularak yapılacaktır. 

Münferit istimlakler 
Yapılmıyacak 

1Mi.inferıt ıstimlakler yapılması, el
ôu USUlaen VQZgeçıliiit,iUr. oUl'ttı<!fı 

so~ra planın icaplarına göre mevz:i 
istim1akl e r yapılacaktır. 

Vali, Ankarada n Dönd ü 
Vali Muhittin Üstündağ, dün sa

bah, Ankaradan şehrimize dönmüş
tür. Mezarlık arsası işinden dolayı 

açılan dava, münasebetile Ankaraya 
giden daimi encümen azaları da dün 
sabahki trenle şehrimize gelmişler

dir. 

köy arasında tren hattı güzergahın
daki otlar tutuşmuş, büyük alev s[i

tunlar1 çıkararak yanmıya başlamış, 
bir hayli heyecan uyandırmıştır. İt
faiye yangını söndürmüştür. 

Bir Ot obüs Kendi 
Şoförünü Eziyordu 

Kurtuluş - Beyazıt hattında ça
lışan 3399 numaralı otobüsün şofö
rü Mustafa oğlu Sait otobüste vukua 
gelen bir arızayı tamir için yere ya
tıp otomobilin altında çalışırken oto 
büs hafifçe meyilli bir yerde durdu
ğu için birdenbire harekete geçmiş, 
Saidin başı tekerlekle zemin arasın-
n.. ....... """'""'' .......... ö ... -.ivlfl.~4' •..,...aJı".JI --- ....-

heınmiyetsiz yaralarla kurtulmuştur. 

Yangın BaJlangıcı 
Kuzguncukta Beylerbeyi caddesin 

de Abdullah Güngörmüşün 36 nu
maralı evinin üst katından mangal
dan sıçrıyan bir kıvılcımla yangın 

çıkmış, fakat büyümesine meydan 
veı:·ilmeden söndürülmüştür. 

Bir Çocuk Dut Ağacından 
Düştü 

.. . . Mecidiye köyünde Kuyu sokağın-
yakında Turk memurlar tayın edıle- da 12 numarada oturan korucu İb
ceklerdir. 1 rahimin oğlu yedi yaşında Mehmet 

dut ağacından düşmüş, yaralanmış, 

Şişli Çocuk Hastanesine kaldırılmış
tır. 

iki Deniz Kazası 
Salıpazarı iskelesinde bulunan 983 

numaralı sandal evvelki gün Güney
su v::.rrurundan aldığı üç amele ile 
bir gümrük muhafaza memurunu sa 
hile çıkarmak üzere Fındıklı açıkla
rına vasıl olduğu zaman sandal ka
paklanmış, içindekiler denize dökül
müş, fakat liman idaresinin 2 numa 
ralı romorkörü tarafından kurtarıl

mışlardır. 

ye götürülmüş ve şehitliğe de:fne- b 

dilmiştir. 

Cenazede Büyük Millet Meclisi re-
isi Abdülhalik Renda, mebus ve as· 
ker arkadaşları hazır bulunmakta 1• 
diler. 

Mahalli idareler MüdürlüqO 
Kadrosunda Değişmeler 

Ankara, 17 (TAN Muhabil'jrı: 
den) - Dahiliye Vekaleti, mah~ 
idareler umum müdürlüğünde, yeııı 
teşkilata göre merkez kadrosunda Y~ 
ni tayinler yapılmıştır. Yüksek ıa.sdı 
ke arzolunan tayinler şunlardır: 

Mahalli idareler umum müdiitlii• 
ğü ·şube müdürlüklerine, Nevşebit 
kaymakamı Besim Tugay, M. Kernııl 
Paşa kaymakamı Kamil Fuat Erkanı 
Arapkir kaymakamı Hami Askan• 
mahalli idareler şube müdür muaviJl 
liklerine hukuk müşavirliği mubll' 
kemat müdür muavini İzzet örs, 
emniyet umum müdürlüğü emniyet 
amirlerinden Besim Hilmi Çakaloğ· 
lu, Çınar kaymakamı Emin Köksal, 
Ermenak kaymakamı Esat Kaya, }ltl' 
kuk müşavirliği muhakemat müdii~ 
muavinliğine hukuk müşavirliği şefı 
Avni Bilge, hukuk müşavirliği şef· 
liğine vekalet maiyet memurlarJll' 
dan Ekrem Vardarlı tayin edilmişlel' 
dir . 

MEMLEKETTE: 

Bir Çocuk Kuyuda 
Boğuldu 

Nazilli, (TAN) - Buradan bir sa' 
at uzak tak i Güzel köyde, kahveci t · 
min Yılmazın altı yaşındaki oğltl 
Burhan bir kuyuya düşerek boğul· 
muştur. Çocuğun kayboluşu çabu!t 
nazarı dikkati celbetmiş ve her ta.· 
raf aranmışsa 'da, ·c~~eaı ancak ertesi 

~ı~· k~yuya a~aklaruu sohrai'F'ô •• 
narken gördüğünü söylemiştir. 

K öy kuyularının ağızlarına tuğl3• 
dan veya betondan bir metre yüksel< 
likte bilezik yaptırılması knune~ 
mecburi iken bunun ihmal edilınesıı 
müessü kazalara sebep olmaktadr· 

Emin Yılmaz, oğlunun bu filnb~ 
"b )(O' tinden pek meyus olmuş ve en 

ye gelmem artık,, diyerek Sinekler· 
tepesine geçmiş, fakat bilahara arıı· 
nılıp bulunarak köye getirilmiştir· 

BALIKESlRDE : 

iki Çocuk Biribirini Vurdll 
Balıkesir (TAN) - Gök.köyde al• ' sı, 

tı yaşlarında iki çocuğun kaV'~\ .. 
şüpheli bir ölümle neticelenmıştı 
Nuri oğlu 6 yaşında Recep ve :aa.se.: 
kızı 6 yaşında Emine oynarlar}(: 
kavga etmişler, biribirlerinıin yiiııı: 
nü, gözünü tırmalamışlar, saçıarı;e 
yolmuşlardır. Bunlardan Recep e g; 
dönünce bayılmış ve kaldırıldığı b 
tanede ölmüştür. 

'fle' 
Recebin ailesi, çocuklannı Em~. rı 

.. d'. ğt111 
nin annesi Fatmanın da dov u * Kumkapıda Gedikpaşa cadde

sinde oturan gözlükçü Vasi! oğlu 

Kiryako Yenimahallede yıkanmak 1 
üzere denize glı-miş, fakat akıntıya 
kapılarak Beykoz açıklarına düşmüş -
tür. Burada boğulmak üzere iken 
bir yolcu motörü tarafından kurta
rılmış, Tarabyaya çıkarılmıştır. 

iddia etmiştir. 

HAV~ 
18 Temmuz 1938 

PAZARTESi 

TAKViM ve 

-------- .. r.;-;~; ay GUn: 31 Hızır: !4 Bir Otomobil ile 
Kamyon Çarpııtı 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde o
turan Artur, idaresindeki 1571 numa 
ralı otomobil ile Osmanbeyde t tam
vay caddesinden geçerken şoför Mü
nir Yılmazın idaresindeki 3716 nu
maralı yük kamyonu ile çarpışmış, 
otomobilin ön kısmı parçalanmıştır. 

' Arabi: 1354 Rumt. 13' 5 
· Cemaziyülevvel: 19 Temrnuı: 
L Güneş: 4.43 - Öğle: ~:~~ 
ı İkindi: 16.18 - Akşam: 2_3ı 
~ Yatsı: 21.36 - İms~k: ~ 

------1ı 
YURTI A HAVA V AZIYf; 

1111
, 

Akay vapurları köprü ile Yalova. Adalar ve Anadolu sahiline gidiş 
geliş 70 bin yolcu taşımışlardır. Akay idaresi de tarife harici 4 poı:.ta 

yapmıştır. 

Bir Boyacı Ağırca 
Yaralandı · 

Kuşdilinde Bahariye caddesinde 
doktor Necmettin Rifatın 43 numa
ralı evini boyamakta olan ve Feri
köyünde oturan Rıdvan üç metre 
yükseklikteki iskeleden düşerek ba
şından ve vücudünün muhtelü yer
lerinden ağır surette yaralanmış, 

ifadeye gayrimuktedir bir halde has 
taneye kaldırılmıştır. 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonund8~1 /.' 
nan mal(lmata göre, hava yurdun doı;;- .;O 

nadolu bölgesinde, orta Anadolud3tll.I ,.e 
Karadenizin şark tarafiarında bulU cıcııiı 
mevzil yağışlı, cenup kısmı ile }J< ıc 1'1 

kıyılarında ve cenubi Anadolunun ~~iı'l~o 
sımlarında az bulutlu, dlğer b()tgel~e ~I' 
bulutlu geçmiş, rüzdrlar umuırtiYe el' 
mal istikametlerinden orta kUvvette 

Haydarpaşa banilyösü gidiş geliş 45 bin yolcu taşımıştır. 
Anadolu hattı banliyösünün taşıdığı yolcu miktarı geliş gidiş 60 bin 

kişiyi bulmuştur. 

Haydarpaşadan Sapancaya tahrik edilen iki tenezzüh treni ile taşın:m 
yolcuların sayısı 4.400 kişidir. İstanbul cihetinde Yeşilköyden Bebeğe 
kadar bütün sahil gazinoları ve deniz hamamları ile şehir dahilindeki 
bahçeler, kır gazinoları halk~ tıklım tıklım dolmuş, bir çok gazino ve 
bahçelerde halkı oturtacak sandalya bulunamamıştır. 

ıniştlr. .cıl' 
Dün İstanbulda hava ekseriyetle rıi1eö6 

geçmiş, rüzg~r şimali şarkiden sa 
2.:4 metre süratıe esmiştir. frı1etre 

Hava tazyiki saat 14 te 7!58,!5 rrıi 1 tll" 
idi. Sühunet güneşte 62,5, gölgede eı>J!Jl"ıı1' 
sek 31.8 ve en düşük 18.6 ,santtgrat 

0 

kaydcdJlmiştlr. 
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BUGONJ 
Panya 
Clrbinin 
Çiincü Yıll 

TA !f 

Yeni Bir Roma KOriferansına Doğru 
lngiliz Krahnın 

3 

flClEK 
Medhedilecek 
Otel Arıyoruz! 

lr azan: B. FELEK. 
İki üç gün evvel bu aUtunlarda 

Yalovanm (Otel Termal) i hakkında 
yasdıtım bir bend bakınız neye mal ~J : Onaer Rıza DO(;RUL 

•Pany a harbi bqiln fiçtincU 
Yllftna b +. • 

Macar Nazırları Dün 
Romaga Gittiler 

Filistinde Dün de 
11 Kiti Öldü 

Fransa Seyahati oldu: • 
Bunadan T. Akkesldn lmzui1e al b asıyor. uu senedir 

f 
u harbi takip ettik. Hergtin 

•dala 
il Ya ~nı anlatmıya çalıştık. KudiU, 17 ( A.A ) - Dün hü

kUmet memur lan taraf metan it
tihaz edilmif olan şidd<>tli ted
birler şayeainde Fifütınde dün
kü gün niabeten ,ük'Un kinde 
geçmiftir. Cadde ve sokaklarm-

lngiliz- Fransız dıtun bir mektubun baıtarafını kop 
ya ediyorum. 

·lld hır tarafın muvaffakı-
eıı, Ya .. bil ·ilde 0 r tarafın majUibi- Eski ltalya • Avusturya • Macaristan Bloku 

Yerine Bir ltalya • Yutoslavya • Macaristan 
Blokunun Şeklinden Bahsediliyor 

Hariciye/eri "Ba~ F~~eıc 
Bugunku ucuz otel - pahalı otel 

. dn hbahsettik. Anlatdan bu va
Çtı~·~ uzun bir zaman yapaca-

1 Temas Edecek fıkranızı okudum. Ve meddahlığını -
za doğrusu hayran oldum. Gerçi (bir 

haı-t,ı ~ bütün görünüşler, 1span
G llİn, en büyük vakuının bu 

or Yılda vuku bulacağını gösv ~lınan haberlere göre bu 
.. a einaiya etrahnda vuku bu
•e k' )ı• 1 taraf bunda kuvvetle-

.. lf ker d h ullcii e a a deniyecek. 
hect~ Frankiııtlerin en belli ba!
lo ' Valensiyadır. General 

llun, Valensiyaya karşı büyük 

bit .k u Yapmak için 100.000 kiıi
lıe:~vet tahşit ettiği haber ve
~ ır. Bu kuvvetlerin mühim 
etti~uu İtalyan lejyonerleri teş-

1"- anla§ılıyor. 
-.qeraı Fra 

lelnı . n~onun bu kuvvetine 
Yet ek ıçın hazırlanan Cüm-
'-1 ku~~etleri Madrit müdafii 

MıaJa'nın kumandası altın-

Budapette, 17 (A.A.) - B. Bela de lmrec:li ile 8. de Kanya 
Ye refakatindeki zeyat, reamt bir ziyarette bulunmak üzere bu 
sabah Romaya hareket etmitlerdir • 

Seyahatin aebebi Dahili siyaset sahasında, anılus • 
tanberi, Macaristanda nasyonal ~os 
yalist propagandasının inkişaf etti
ği görülmüştür. 

Harici siyaset sahasında, haliha -

Budapeşte, 17 (A.A.) - Başvekil 

ile hariciye nazın, İtalya ile Maca
ristan arasındaki samimi dostluğu 

Anşlus'un merkezi ve şarki, cenubi 
A vrupada ihdas etmiş olduğu vazi- zırda ilk planda mevzuubahsolan 
yete intibak ettirmek maksadile Ro- mesele, Çekoslovak meselesidir. Ve 
maya gitmektedirler. 

İktısadi sahaya müteallik olarak 
müşahitler, İtalya ve Avusturya pi
yasalarının, heyeti m~mualan iti

Macaristan Çekoslovakyaya karşı 

muahedelerln yeniden gözden geçi - ı 
rilmesine müteallik olan metaliblni 

Almanyanın müzahereti ile ileri sür-
barile, Macaristan için hiç olmazsa 
Alman piyasası kadar mühim oldu- meğe gayret etmektedir. Alman _ 

da müteaddit detıriyeler gez
mektedir. Maamafih memleke-
tin bazı yerlerinde münferit ta
arruzlar vukuu. bildirilmi§tir. 
Akkcida bir bomba yü.ziinden uç 
Arap yaralanmıştır. rethişçilPr, 
bir Yahudi polui öldii'rnıiiştcr
dir. Hebron yakınındc bir Arap 
bir bomba uabetile ele/ ol
m.Uf, Şcıron'da da bir Yahudi 
tethifçiler t.arafmdan itlôf edil- 1 
mqtir. 1 

Yafada 1 
Yafa., 17 (A.A.J - Bu sabah- ı 

Fransız Hariciye Nazırı Bone 

fincan kahvenin kırk yıl batın var
dır) derler, Termal otel de size beda
da bir öğle yemeği yedirdiği için bu 
kadarcık medhiyeyi nimetşinaslığı -
nız için çok görmemek lizımgelirse 

•de öteden beri fıkralannızı okudu -
ğum ve zevkle takip ettiğim için ıizi 
hakikatperest ve dürüst tanımış .. 
tım. Bir yemek hatın için bir oteli 
bu kadar ucuz göstereceğinizi tah .. 
min etmemi§tim .• , 

Böyle gayet edibine baılıyan me'k 
tubun metninde Borsadaki Çelikpa
lasta banyosile bir odanın tam pansl 
yon beş buçuk liraya olduiu ve ora
da odalann banyolu bulunduğu ve 
Termal otele tlstün olduğu rekllmvl 
ri yazıldıktan aonra sonu da f(;yle 

ı bağlanıyor: 

"Haydi bakalım bizde isteriz, Bur
samızı ve otelimizi methediniz ki, bl

. ~ da 150,000 ilk bir kuv
~eraı dığı haber veriliyor. 

i . Frankonun Valeıuıiyaya 
bıu çın tutacağı yol, henüz zap

ğunu ileri sürmektedirler. İtalya ile Macar dostluğuna karıı bir muvııze.. 
Avusturya, bu suretle Almanyanın ne husule getirmek için İtalyan -
iktısadi ve siyasi nüfuzuna karşı bir Macar dostluğuna yeni bir esas te • ı 

tanberi Yafa civannrfa beş kifi 
öldürülmiiştür.Teldvivde 3 Arap 
ölmü.ftür. Diğer taraftan uine 
iki Yahudi tabanca ile bir ihti
Y41' Arabı öldürmii§lerdir. Ra
mat'da da bir Yahudi öldiiriU-
mü.ftür. 

Paris, 17 (A.A) - İngiliz hüküm- tarafiığınızı anlıyalım. Çelikpalas ta 
gazetecileri davet etmişti. Hem de on 
lan iki gün iki gece bedava yedir -
miş, içirmiş ve banndırmıştı. Pi • 
yango size çıkmadıysa kabahat ki· 
min?,, 

Yeıı S 4- b &gun&o yoludur. Yolun 
•ilar, tarlalar uzanır ve 
kaııaDar sular. Solunda 

muvazene vücude getiriyorlardı An- darik edilmelidir ve Budapeşte hü- l~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!i!!!!!!!~~~!!!!!!i!!!~ 

~~•lar vardır. · 
._,._,, h Miaja aylardanberi mft-

"-' '1ad~lanıakla meyuld;i. 0-
'ffllk 

01 
..... ~ iki sene mtıdafaaya mu 

~ ....._., ınüdafaa ipndelri ih-
\._ 4.ta cl1tllraeklijini gösterdiği için 
"--~:" • • Jllbaff lllt olması beklen-

~· 

şluz, vaziyeti tebdil etmiştir. Haliha- ~umeti, bir ltalyan - Macar - Yu
zırda Macaristan, hasılat fazlasının goslav kombinezonunun ltalya - A • 
yüzde kırk beşini Almanyaya ve yal- vusturya - Macaristan muahedesi 
tuz yüzde on nisbetini İtalyaya ihraç yerine kaim olabileceği mütaleasın • 
etmektedir. dadır. 

Uzak Şarkta Sovyet 
Japon ihtilafı ~-~ rftnlerin lspaa~a ba

~-~ülıim Ja'4118ed Valea
.. ~ l' b bu mullarebeler o-
~ :e 11 1ttuı.arebeler ne netice Japonlar, Sovyet Rusyanın Son Hareketini 
~ lal'«.n l'abı, muhakkak olan nok-
~~ '"~etlnin bu harp yü- - Bir Nevi Mevc:ı uaumu ,.. .. ~~~ıvı ıuı 
~~ 1•caktır. • - ... •IU.:J v, 4

' \ 11..1\) - Moskovadan alınan habe ı - So 

Bir Türk Kruvazörü 

YutoslavyaJI 

Ziyaret Edecekmiı 
Belgrad, 17 CA.A.) - Z3 temmuz

da AkdenWleld lqtlis filosunun bir 
bnu Trikeaiça limamna selecektir. 

Bir ltalyaa filosunun selmeai de bek 
leaibnektedlr. Pnvcla gazetesinin ls-

~b~lrlthnJlu.lbW Jl1BH'l\fuRrınz1ya~~l 
edecektir. 

darlarının Fransaya yapacakları zi
yaret geçen 19 Nisanda Paris ve Lon 
dra hüklımetlerince ittihaz olunan 

hattı hareketin bir müeyyidesi ola
caktır. Avrupayı tehdit eden tehlike 
ler Fransız - İngiliz anlaşmasına 

hususi bir mana vermektedir. İki 
memleket halkı da bunu tamamiyle 
müdriktir. 

1937 Teşrinievvelinde Başvekil 
Şotan bu daveti yaptığı vakit İngilte 
re ile İtalyanın arası açıktı. O zaman 
danberi daiına Paris ile Londra ara
sında fark gözetmek istemiştir. 

Krala Hariciye Nazın Lord Hali-

Har iciye Nazın B~ne 'ne mülakat
larda bulunacaktır. 

.._~ i1a llh yet Rusyarun So t k ta 1 r ere gore v-
' leJıtıı ın arebelerlnin Jl'ran- h d k" vye 1 atını 2 Temmuzda işgal edilmiş ol '-W:.~llllıaa de neme nrecefi tah- u . utta ı. tepelerden geri almaktan imtina edece... - an tıı:..~ ~abu harbi daha ba9ka tedir. Bu ımtinaın Tokyo hüklımeti tarafınd " ~ soy~nme~-
h;'- P edeceii tllı* p. lem~ bir tahrik,, tel&kki edileceği rivayet 0\':'nıı:;:~ır 8 edı-

Bir Bakışta Dünga Haberleri 

s. s. tı•~- · et 8J'ad Butun Japon kuvvetlerinin Han- ı haberlerin kati · 
L.~ Ç•L-- • İspanyad•ki yaban- keu'ya doğru bir yürü .. . yen esauız ve uydur ~ ı.a -.rıp Yurtl yuş ıcrası mak ma olduğunu beyan etmekted. 
~ ....... 0111ı'sa ~na iadeye im- sadile tahşit edilmiş olduğu bir sıra- Çin ltao lruoo • . ır. Anayasada TaclilGt. 
t-; . "lllat bu 1 •azıyet belki de de- da Sovyetlerin meydan okumalarını a etlennm 
~ı 

1811 
fin de kolay bapn- Japonyanın kabul etmesinin pek f Bombarclımam Moakova, 11 ( A.A.) - Sovyet 

'1~ ll'lıyoruz. na bir zamana tesadüf etmiş oldu~e- Hankov, 16 (Şekiayi Aj"ansı) - R. S. F. S. R. Mecliai Kremlinde i-
$cı,./nn ÇanaJrlıalesi: umumi:\'etle beyan edilmektedir. gu Çin hava kuvvetleri Yangtse nehri kinci toplantı.tını yapml§tır. 

~ lıaıu . Osani gazetesi, had.ise yakınmda i- boyunca çıkarak Japon donanmasını Meclia, ana yaıada bazı tadildtı it· 
. \- erııı b k k" f rlt bombard t · ti/akla kabul etmitıir. Bu tadiMt bil 
~ l'lllctai an ~va müdafaa için ı ~ ad~n .fazla Sovyet askerinin ıman e mıştiı'. •an R. S. F. S. R. in idari ve mülki 
t.~ 1'111Jıare llehri Uurinde yap. tabflt edilmış olduğunu haber ver- Japonların leayrplan teıkildtına aittir. 
\~ale ..._:1e, "Uzak. Şarkın mekt~ir. Had~enin kuvvetleri is- Ha~ko~, 16 (Şe~i~yi ~janaı) FRANSA 
'-.~ Sebebi J ı,, adı nrılmekte- kandıl derecesınden ileri gitmesin Resmı Çın mahafılıne gore, Japon· 
~ aıo 

1 
aponJaruı nehir möda- ihtimal verilmemektedir. e lar, harbin ilk on ayı zarfında 85 

u. R. AMERiKA 
Orman Yangınları 

Sanfransisco, 17 (A.A.) - Sular 
ve ormanlar servisi, yıldmm yüzün
den Sanfransisko mıntakasının 250 
muhtelif noktasında yangınlar çık • 
mış olduğunu bildirmektedir. 

Satı yakınında zuhur etmiş olan 
orman yangınları bastırılmıştır. 

MEKSiKA 
Yeni Bir lıgal \"4''ki ltlrUıyarak ve nehrin iki ta- T 1u· zırhlı otomobil, 40 top, 101 havan to- Halk Cephesi 

ı.: . t4erek 
8 

•tahkem mevkileri tah- M k e ıp pu, 1237 mitralyöz, 21401 tüfek kay Parla, 17 (A.A.) _ Pivert'in riya- M 
:"'l -.. 1-· ~ ankova varmak isteme- sı oıık~S~b' .17 (A.A.l - Tus ajan - betmişlerdir. Bunlar Çın" kuvvetlerı·- ekıika , 17 (A .A .J - Jeliko hü-~.11 b ... r ı 

1 
ıry d _., .et ettiği "i§Çi ve köylü sosyalist" par ku·m ı· ..J-h ·ı · d d 11ıo_~a .. L alduklan takdirde 

1 
• .'n,..-edı.ldi""' a a a .. ya harp hali i- nin eline geçmi-+ir. Bundan batka Ja e ı "'" ı ın e ma en ameleıi hü-~ . •er i'-- a e>•ne ve Mareoıtal Blüh ,. 1 ..,.. tisi konferansı, halle: cephesine ilti - kumet memurlarının ..J. m~'·"hereti 

ir. uıncuıa lefebbfts et· de ora ku d 
1 

r- er ın pon ann 248 zırhlı otomobili 149 to- hak redd "'" ......... 

s:
~, man an ığina tayin edildir 381 h ' ı eden bir kar.ar suretini 83 ile ecnebi müesseıelere ait yedi al • 
hıılar halilt ğine dair cenubi Amerikad ık j pu, . avan topu ve 2727 kamyo- muhalife karşı 100 reyle kabul et- tın ve gümii.§ madenini zaptetmlıler 
ilerıe__. •arda Banko-va a ç an nu mıha edilmi-+ir. m'.+ir "Y 

... ÇLk -------------------------------------_:7 ·....:_ ____________ ~-==.,..::.=·~·----------------------~~d=ir~.~B:.:u:n:la:n~q~l:etecek_ı_e_rd_i_r_. ____ ....:_ 
~..,. et e •• N anchanc'ı ia-
"-..._. ltlektet1· 1 ~ ı.pt ır er. Japonlar bu- 1 • • 
~ t-ıaı ·_ ı;uvaffak olurlana Ma- ngılız Bombardıman 
"- \ti~ b. ay • Şek kuvvetlerin-
~-ı. il' kısmını Cenubi Çin 

~"""fi .... 11 ınenedebilirler. 
-~ GUtUıı •. ·-

Ya sevgili, ıirin ve nazik okuya· 
cam. Ne yapalım? 1ıler kesat. Onun 
için bir yemek mukabili otel methe· 
diyoruz. Yakında zaten bir tarife 
neşredeceiim. Bir kahveye, bir ça • 
ya, bir kafe kompleye, bir öğle ye • 
metine, bir gece kalmıya ne gibi ya
nlar yazacaiımı ilan edeceiim. O za 
man sisin Buna için de - tabil bede· 
11 mukabilinde - methiyeler yasa • 
r:ız. Am~a beri taraftan Mudanya
dan da hır otel methiye ister. İki ye-
mek yedirir. Onunki sizinkindea 
daha aynalı yazanm. Buna da kız
mak yok. 

''Otel Termeli methettin. Bizim o
teli de öv!,, diye ısrar edltinize ba • 
kıp hatınma fU fıkra seldi. 

Bir aclam, engin ve ıPız bir ova
dan geçerken, qka 1relmiı ve bağır
mış: 

- Hey! Bu dünyada benden daha 
kabadayı adam var mı be!. 

Yolun kenanndald atacın dibin • 
de birisi yatıyorınut- Öksürmüı. Ba 
ğıran adam onu l(Örtince: 

- Bir sen, bir de ben! Demit
Neyliye1im. Madem ki: 
- Biz de vanz. Diyorsunuz! Öy • 

leyse bir otel Termal bir Çelikpalaı! 
Lakin yann öbür gün bu fılcnyı 

sören yurdun otelcileri bana sizin 
gibi birer mektup Könderip: 

- Bir yemek yedin diye onlan 
methettin! Biz de isteriz. Derlerse 
ne yüzle: 

- Hayır! diyebilirim. Çünkü on
lar da bu vatanın otelleridir. Ve • 
zaman artık her fıkramda memle • 
ketin bir otelini methetmiye m~ • 
bur kalınm. Buna da siz kariler ra
zı olmaz: 

. - Biz bu gazeteyi yalnız otel met 
h.ıy.esi okumak için mi alıyoruz. Der 
sınız. '--- ':ıı1-ııın. ıozler bu nokta Uae-

~ lf halunu1 ... 

l cante Beı Franklst 

~fire Tarat.ndan 

Tayyarelerinin 

Muvaffakıyeti 
Onun için timdilik bundan evvel 

davet ederek - dedijiniz gibi _ yedi
rip içirdiifnlz kapı)·oldaşların o za. 
man yazdıklarile iktifa buvuru 
İl ·d be · .... nuz. 

n~~::'bcardunan Eclllcl 
L~ tıtto 
~il ~":tr l 7 (A.A) - Bugün öğle 
~~'% ~nko tayyaresi şehri çok 
~ .... 'bf "e '"rınıbalarla bombardıman 
b ... a... J ca da .. 
it lr.:"' atın yuz kadar yangın 
~1 d ı~ır. Boınbalann biıyük 

~ lt~l.Ji enıze düşmüştür. 
bıt'l0rı "'-.rraefçilerin feblifi 
~ı~bli:d• l 7 (A.A.) - N-redil er· '5 e eze.. -:r en 
~ Unıle şöyle denilmek 

~~ ~hes· d 
"q. 'l' tal'yikl ın e Frankistler bu • 
~ aıea l:l\ı erine devam etmiıleı-
~. ' ~ n~ı~da cümhuriyet 
~ geri ılmı§l.,._ 

lngiliz bombardıman tayyareleri bir k .. 
1 h

. b. aç gun 
evev ' ıç ır yere uğramadan 4500 millik bir 
mesafe.yi yaparak Ingilteredeki Cranvel'den 
Portsaıte varmı§lar ve bu seferi rüzga· • .. .. , r veya 
cf ığer arızalar yuzunden yabancı bir memle-
kette: yere inerek, son derece ihtimamla sakla
nan sırların faşolması pahasına yapmışlardır 

lngilizlere gôre bu tayyareler, dünyanın ~n 
miıthiş bombardıman tayyareleridir. Bunlar, 
~sa~ine nisbetle son derece hafiftir. Ve Ingi
lıderm bunları bu derece hafif yapabilmeleri
nin hikmeti anlaşılamamıştır. Tayyarelerin 
kendisi son derece hafif olduğu için taşıdıkları 
bombaların sayısı ve ağırlığı artırılmış, tayya
relerin uçuş menzilleri de binlerce mil genif
lemiştir. 

lngilizler bu tayyarelere ait sırlan kıska~ 
itina ile saklamaktadırlar. O kadar ki ıeçen
lerde yapılan tayyare meşherinde seyircilerin 

l,..tlia tayyarelerinin lcatetfiği yolu göateren harita 

bu tayyarelerin içine bakmalarına müsaade et- ;e de oradaki Ingilizler yetişmiş ve buna mfı-
memiflerdir. ni olmuşlardı. 

"B~ tayyareler Belçika, Almanya, ltalya, Yu· lngiliz gazetecilerinden biri, bu Ingiliz tay-
go..oıla vya, Arnawtluk ve Yunanistan üzerinden yarelerinin seyahati münasebetile, hava ne-
geçerek son seferi yaplJllflardı. Yolda tayyare- zaretine müracaat ederek tayyarelerden her-
letin motörlerinden birinin bozulması yüzün· hangisinin yere inmeğe mecbur kalması ihti-
den yere inmek mecburiyeti hasıl olsaydı, bel- malinden bahsetmişse de şu cevabı almıştı: 
ki de bu hidi8e Ingiliz tayyareciliği bakımın- - Bir kere hava şartları hakkında gayet 
:lan feliketll neticeler verirdi. Çünkü motörü geniş tetkiler yapılmış ve tayyareler onun üze-
tamir etmek veya herhangi bir vesile ile tay-

ı rine yola çıkarılmıştır. Sonra bu tayyarelerin 
vare erin sırrı anlaşılır ve bu yolda da lngil-
tereye rekabet edilirdi. Böyle bir hadise vu- biri düşecek olur ve makinenin esaslı kısımla-

b rından biri zedelenecek olursa, onun sırlarım 
ıtu ulsaydı, belki de tayyarenin pilotu tier .ınJamağa, aşağı yukarı imkan yoktur. 
şeyclen evvel tayyareyi imha etmeyi dütüne- Tayyareler 4500 millik mesafeyi 32 saatt• 
::ekti. ... 

Nitekim vaktile Iıalyan tayyarelerinden bi
ri Sudanda yere inmete mecbur olduğu zaman, 
tayyareci, ~ yakmaya te,ebbüs etmit-

ikmal etmişlerdir. Vasati süratleri saatte 135 
mildı 10,000 kadem yükseklikten uçmakta idi
ler. Tayyareler daima Ingiliz hava nezareti 
radyo istasyonları ile temasta idiler. 

erı e nım de bir ıey yazmamı ar 
ıru ederseniz bir davet te bana va
plrsınız. Fakat yedirip i~irdiği~izl 
sonradan yüzüme vurmamak ve ba
ııma kakmamak prtile. Ben de hir 
lrfizel methiye yazanm Olur . · mu a-
zız okuyucum! 

Kııalcahamamda ™ 
Atatürk Günü 

Kızılcahamam, ı 7 (A.A) _ At 
türk'ü K a. 

. .n ızılcahamamı şereflendir-
d.ıklebrı 16 Temmuz gününü kendile
nne ayram olarak kabul ed d- en ve 
ort yıldan beri bu mutlu ıırii •• hU 

yük b. ba .. ~nu -
il' Yl'alJI olarak kutlayan Kı-

zılcahamam'lılar dün d b 
Ü 

e u ~M~ 
n münU sonsuz bir sevi 
· ri · nç ve neıe 
ıçe sınde tesid eylemişler ve Ulu A-

~~anna ~ı olan içtea sev~lerini 
Ular . etmıılerdb. 



TAN 

Haydarpaıa 
Geçit Köprüsü 
Yapdıyor 

Hamidiye 
Ak denizden 
Döndü 

ı•aıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıı11•1111•ıııı•ıııı•ıı11•1111•1111••1111•ıı11•İ EKONOMi 
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iBursadaki Alaylara! So_vg~tRusga 
Şehrimizde bulunan Nafıa Vekili 

Ali Çetinkaya Haydarpap. ~it 
köprüsü hakkında izahat vermişjtir. 
Ali Çetink;ayanın anlattığına göre, 
Haydarpaşa geçit köprüsünün u,a
sına bu sene 'başlanacaktır. Köprü 
939 yılının sonunda bitecektir. 16 
metre genişliğinde, 5 gözlü olacak
tır. Keşif bedeli 460 bin liradır. Hay 
darpaşa lisesi önünden tren hatuna 
doğru inen cadde köprü halinde !hat 
üzerinden geçecek, bu caddenin~ 24 
metrelik kısmı köprü olacaktır. Köp 
rü tamamiyle demirden olacak.'tır. 

Köprünün orta yerinden tramvaylar, 
yanlarında otomobil ve arabalar,ı ke 
narlarındaki kaldırımlardan da :ya
yalar geçeceklerdir. 

Bir kaç haftadanberi Akdeniz se-, ,= S k ~ ·ıa. 1§ Turkıyeden 
r::~.:~:.:~nı;,~Y:0;;'~ 1 anca erı l 1 Deri Alacak 

Bu köprünün tam ortasından Hay
darpaşa ganna doğru ikinci bir de
mir köprü yapılacaktır. 

Bu ikinci köprü de gardan köprüye 
doğru ikinci bir muvasala temin ede
cek ve bu suretle halkın ve diğer ve
saitin demiryoluna çıkmadan trımı
rvay yoluna varabilmesi temin edile
cektir. 

ÇEŞMEDE: 

B~ Kadın 9 Y erinClen 
Vuruldu 

Çeşme; (TAN) - Nohuta1an lö
lyünde kanlı bir aşk macerası geç
lm~ir. 21 yaşlannda Yılmaz, serıe
,lerdenberi aralarında efiltuni aşk 
lbulunduğuna ~dia eylediği 15 yaşın 
dakl Zahideyi kirletmiştir. Zahide
rnin annesi Nazmiye meseleyi ltara
lkola bildirmiş, buna kızan Yılmaz 
!Nazmiyeyi dokuz ~den bıçakla 
~ surette yaral8UUf ve karakola 
IPfip teslim olmuftur. " 

manlara uğrayıp samimi tezahürler- = Sovyetlerin piyasamızdan fazla 
le karşılandıktan sonra lzmire gel- 1 Bursada Ordu Müfettişi Orgeneral Fahrettin Altay tara- 1 miktarda keçi ve oğlak derisi almak 

mişti. fından Cümhuriyet Alanında piyade ve topçu alaylarına i istedikleri ve birkaç firmanın Rus-
Hamidiye lzmire gelmeden evvel 1 1 yaya nümuneler gönderdikleri ha-

Radosa da uğramış orada Italyan = merasimle sancak verilmiştir. Alaylar saat tam dokuzda § her alınmıştır. Sovyetler evvelce oğ 
mahafilindcn samimi bir resmi ka- 1 kendilerine tahsis edilen yerleri almışlardır. Orgeneral Re- 1 lak derilerinin çiftini 145 kuruşa ve 
bul görmüştür. Burada gemimizin keçi derilerini nçiftini 190--200 ku-
limana vardığı şayi olunca dükkan- 1 isicümhur Atatürk adına sancak tevdi ederken büyük bir 1 ruş arasında almakta idiler. Bu defa-
larını kapıyan bir çok kimseler sahi haz d d v •• l · l k rd = ki tekliflerinde ise oğlakların çütine 
le dökülüp Hamidiyeyi seyretmiş - - uy ugunu soy emış ve a ay umanda arına sancak- 1 130 kuruş teklif etmekte ve bedel-

lerdir. 1 lan teslim etmiştir. Bunu müteakıp alaylar geçit resmi yap- = lerinin yüzde yetmiş beşini peşin 
Hamidiye Rados feneri önünde 

demirleyince konsolosumuzla bera -
= mışlardır. 1 yüzde yirmi beşini de mallar bozuk 

= ber bir mihmandar, ve limanda bu-
1 = çıkmadığı hakkında bir Rus Arbitraj 

1 heyeti tarafından verilecek eksper 
= 1 • • • lunan İtalyan torpidosu kumandanı 

gemide kumandan Necati Ozdenizi 
ziyaret etmişlerdir. Bunu müteakip 

gemi kumandanı Türk konsolosu
nun ziyaretini iade etmek üzere ka
raya çıkmış ve konsolosla birlikte 
ltalyan torpidosuna gidilerek torpi
do kumandanının ziyaretini iade ey
lemiştir. 

Gemiler blribirinin kumandanını 
top ateşile selamlamışlardır. Hami
diyenin Radosa geldiği gün ada hal
kı için hususi bir bayram mahiyeti 
ni almıı samimi bir çok ziyaretler 
ve iadei ziyaretlerden sonra gemi 
mızıkası Mandraki meydanında kon 
ser vermiş ve alkışlanmıştır. 

Müteakiben mızıkacılarımız Re -
gim otelinde şereflerine tertip edi -
len bir büfeden ağırlanmışlardır. 

Ertesi gün bahriyelilerimizin ada
Yl gezmeleri için mahalli hükumet 
tarafından otomobiller tahsis edil
miş ve halk tarafından umulmadık 
tezahürler yapılmı~ır. 

Hükumetin resmi gazetesi olan 
Mesagero, ziyaret hakkında gayet 
dostane ve takdirkar yazılar neş -
retmiştir. 

ııl rıı•ıırı•ıııı ... 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

.. 
••• ~ a. ... 

rapc:ıru üzerine ödiyeceklerini bil-
~•rırı•rııı•ııı·• dirmcktcdirler. Tüccarlanmız Arbit 

raj Türkiyede veya diğer bir mem-
8 lekette olmadıkça bu son şekle ya

naşmak istemivorlar. 

B Yapağı Fiyatları 
Şehrimizdeki yerli mensucat' fab-

• 
rikalarile merinos fabrikası Trak
yanın kıvırcık yapaklarından satın 
almaktadırlar. Mevcut Trakya kı-

• vırcık mallarına fabrikalarımızdan 
başka hariç memleketlerden de ta-

• 
lepler geldiğinden fiyatlar iyidir ve 
dalına ayni vaziyeti muhafaza et
mektedir. Trakya malları 58 - 62 

• kuruş arasındadır. Trakya ayarı olan 
.Marmara havzası yapakları 55 - 58 

il kuruş arasında, Anadolu inceleri 
43 - 46, Ankara ve havalisi 39 _ 
42, kızıl ve renkli karaman 50-53 

Alaylar tam dokuzcla kendilerine tahsis edilen yerleri almışlardı,_ 

•• 

• yıkanmış kıvırcık yün 70 - 73, A~ 
/ nadolu yünü 63 - 67 kuruş arasın

• da satılmaktadır. 

Tüccarların Bir 
Temennileri 

• İthalat tüccarlarımızın dış mem-

• 
,, 

~ : . ~ 1 
!G.~E= 

~ını ve KarClefini 
Yurdu 

Gazfantep, (TAN) - Türk Teyze 

Hamidiye bütün bu ziyaretleri 
yaptıktan ve bir çok ecnebi liman.. 
1arda şanlı bayrağımızı daJganlan -
dırdıktan sonra, yukarıda da söyle
diğimiz gibi, Jzmire uğramış ve cu
martesi günü limanımıza gelerek 
Haydarpaşa önünde demirlemiştir. 

• 
• 
• 

1 
, lekctlerden aldıkları altı aylık kr<.'

• dilcrc Merkez Bankasınca üç aydan 

1 

fazla müddet verilmemesinden dolayı 
g ticaret odasına yaptıklan müracaat 

tetkik edilmiştir. Oda, geçen sene 
dahi ayni şekilde· bir müracaatla 

• karşılaşmış ve meseleyi İktısat Ve
kaletine bildirmi ti. Vekalet odanın 

• mütaleasını ve tiiccarlanmızın mii
racaatini yerinde görerek kredi mc-[kanieşini yaralamı~ AYANCIKTA -t •• - n..ıl\u .. ~ 'bu • .o .,..__ .,.. 

dilerek alınacak karar İktısat Ve-• • kaletine gönderilecektir. 

Tüccolarımız Berline 

18 - 7 - 938 

İsanbul Radyosu 

Ö Ô L E N E Ş R l Y A T 1 :1$1 1 
Saat 14.30 Plfıkla Turk musi!...t 

Havadis 15.05 PU\kla Türk musı-
Muhtelif plılk neşriyatı 16 50~· 
AKŞAM NEŞRİYATI:aı 

ikisi ı• .... Saat 18.30 PlAkla dansmus T(ir~ 
fat ve arkadaşları tarafından 
kisi (Nahavent) 19.20 Çocuklar• ,o 
Bayan Nine 19.55 Borsa haberleri 
ayarı: Grenvlç rasathanesinden 
Mustafa Çağlar ve arkndnşları t 

20
4' 

Türk musikisi 20.40 Hava raporU pçt 
mer Rıza Dotnıl tarafından ar• ~ 
!ev 21 Saat Ayarı Orkestra: 1 - ,t 
Bela: :Uvertür Fransez 2 - pıAPl' 
kloş dö kurnvil 3 - Tost!: Trıst~ 
Mak - Dover: Sabnt cnrcrnal 21.3 
saz heyeti: brahlm ve arkadaşları) 
dan Tilrk mwlklsl (Knrcfar ıasJı 
Müzik ve variyete: Tepeb~ı Beledl1'~ 
çesiııden nnklen 22.50 Son haberler fi 
tesi gilnün progrnmı 23 Sıınt ayııfl 

Ankar Radyosu 

ÖGLE NEŞRİYATI: I 
Saat 14.30 Karışık pltıkncşri18tı 

Plfıkla Türk musikisi ve halk 
15.1:1 Ajans haberler! 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18.30 Pltık neşriyatı 19.15 ~ 
slklsl (Makbule) 20 Saat nyar:ı ,re ııc 
neşriyat 20.15 Turk musikisi ve!'~-"" 
kıları (Handan) 21 Konferans: (şe"..-~ 
reyya Aydemir) 21.15 Stüdyo saıoıı 
trnsı l - Vittorlo Gullxlanl: /. 'fe 
2 - Chopln: Nocturne No. 2 3 - f 
F..smeralda No. 2 Pas des Bohcmfef15 
Michiels: Czardas No. 1 5 - sıede:ııf 
ebchen 6 - Joset Gungi: Trnume 8 

07.eıın 22 Ajans haberleri 22.15 soı'• 
SENFONİLER: 

22 Pr:ıg Çek :fllhnrmonlsl 
HAFiF KONSERLER: 

7.10 Bcrlln kısa dalgası karışık ııı 
ki (8.15 devamı) 8.50 Parls ıcol 1 
pltık muc:lkisi 9.15 keza 9.45 ket.il'
keza 11 Berlin kısa dalgası plAk ;/fi 
kisi süiti 12 Pnris Kolonyal plAk 
ri 12 Berfin knm dıılg. ı Orkestra 
seıi (13 fon 15 şc kadar hnfıf l'll 
konseri) 13.l:i Parls Kolonyal ıc~ 
nakli 04 devamı) 13.25 BukreŞ 
orkestrası (14.30 devamı) 14.30 P9ri', 
lonyııl hnfif mu iki kon eri (So~ 
nor) 17.45 Bcrlin kıı;a dalgası issoıııl 
seri (18.50 devamı) 18 Berlin kıs' 

gnsı ko.,~er nakli lll.30 BPrlln ıosa 1 
gası kUçOk plllk musikim süiti J9.15 
reş (uzun dalga) eğlenceli pMk 11'1 

si l!l,29 Pr~ Fi* orkestrası UbJO 
C.ll: n -°tkestrn ı 111 ~ BUkres~~~ 
21.30 Berlln ık.ısa dalgası V13rırıt~..ı 
yo orkestrası 21.35 .Bükreş fııpanY .... 
sikisl 21.50 Peşte Pltık kon eri 22 4~~ 
reş Akşam mu ikisi nakli 24.10 pcr 
gan orkestra.rı 

Kaşap Mesut oğlu Mehmet, karde
jıll Durdudan alacağı olan 20 kuruşu 
!istemiş, alamamış, bu yümen arala
ı:nnda kavga çıkmıştır. Mehmet, ara 
pra giren lbabasını, ve Durduyu kama 
l:ile yaralamış, kaçmak isterken tutul 

Bir Kadın 
Delikanlıyı 
Bıçakladı • B Çağırlldılar 

Türkiyeden mal ithal eden bazı 
Alman firmaları Berlinde başlıyan 

OPERAl.AR, OPERETi.ER: t!I_ 
18.40 Brüno Bl7.ctnln "Carmen · ,- r 

sındıın havalar 21.10 Viyana /\~~' 
peralarından parçalar 23 Peşte opr 
kest.rası tarafındnn konser 

ımuştur. ı 11 • )l.f 
Ayancık (TAN) - Yeni Cuma na

hiyesine tabi göl köyünde, Şanlı 

Fatma isminde bir kadın, ayni köy
lü hakkı adlı bir delikanlıyı sol ya
nağından bıçakla ehemmiyetli suret 
te yaralamıştır. 

• 
MERSiNDE:" • Liman inhisarı 

Denizbanka Geçiyor 
Mersin - Denlzbank eksperlerin

iden mürekkep bir heyetin bugünler
de gelmesi bekleniyor. Heyet, Mer
sin liman inhisar ~irketmin işletme 
'VUltalanru tesbit edecektir. B~ 
dan sonra, Mersin belediyesi ile Mer 
sin hususi muhasebesinden, Mersin 
Ticaret Odasından, Tarsus ve Ada
ııa belediyelerinden ibaret olan li
man şirketi hissedarlarile Deniz
bank mümessilleri müzakerelere baş 
1ıyacaltl,?r ve mevrut formül dahilin 
de, Denizbankça limanımızın satın 

alınması tamamlanacaktır. 

Deniz Kaplumbağa11 
Avlanıyor 

Mersin, (TAN) - Kayıkçılar sık 

ilk deniz kamplumbağası avlamak
tadırlar. Bunlann içinde, elli kilo
luklanna da tesadüf ediliyor. Deniz 
kamplumbağalan bilhassa Mısıra ih
raç edilmektedir. Bunlann daha zi
yade kanlarından istifade edildiği 

ve kamplumbağa kanının bir çok i
llçlann terkiplerine girdiği anlaşıl
maktadır. 

BERGAMADA: 

Bir Köylünün Tel:ierrülerl 
Bergama, (TAN) - Bozöyük kö

yundc oturan 80 yaşında Kuru Ha
san, şimdiye kadar köy işlerine 7 bin 
liradan fazla para sarfettiği gibi, 15 
döniım tarlasını ve 60 zeytin ağacını 
da koyün imarı ve su işleri için k..._ 
berru eylemiştir. 

El lılert Sergisi 
Bakırköy halkevinden: 

Şanlı Fatma, şimdi on beşinci ko
casile beraber yaşamaktadır. Bun -
dan evvelki kocalarından biri, kendi
sini şüpheli vaziyette gördüğü için 
Şanlı Fatmanın vücudünü kaynar su 
ile haşlamış ve bu, bütün köyde şa
yi olmuştur. 
Hakkı ismindeki genç, Şanlı Fat

manın yine ,şüpheli hareketlerde bu 
lunduğunu şimdiki on beşinci koca -
sına bildirerek dikkat tavsiye et -
miı, kadın bunu duyunca kızmıştır. 

Bir tesadüfle ikisi karşılaşınca Şan 
lı Fatma, Hakkıya ağız dolusu küf
retmiş, Hakkı buna tahammül ede
miyerek elindeki sopayı kullanmak 
iStemif, fakat Şanlı Fatma daha ev
vel davranıp belindeki bıçağı çek
mit ve Hakkının yanaluıa saplamış
tır. 

DARENDEDE: 

Yakında Elektrik 
Yapılacak 

Darende (TAN) - Malatyaya baft 
1ı olan kazamız merkezinde 4, köy
lerde de 8 ki hepsi 12 mektep var -
dır. İki nahiye ve 46 köy mevcut 
olduğuna göre, mektep adedi azdır. 
Okuyan talebe iki binden fazladır . 

Malatya - Darend~ yolu ikmal e
dilmiştir. Kasabamızı Hekimhan is 
tasyonuna bağlıyacak olan yol kıs
men tamir ve kısmen de yeniden in
şa suretile yapılmaktadır. Buradan 
6 kilometre uzaktaki "ağa,, değir
men,, denilen değirmeni çeviren su 
dan istifade edilerek elektrik istihsa 

Evimiz sosyal yardım eubesi elişlerl ser- li için bir proje hazırlanmış, Nafıa 
gi ı 17-7-938 pazar ıunn saat 14 te hal- Vekaletine gönderilmiştir. Bu suretle 
kevl kurağında açılma tır. Sergi 24-7-938 l D d • k d d • w k 

k k d h nt aren enın ya ın a me enı ışıga a paznr günil a şamına a ar er gun aa w •• • 

15 ten 18 e kndar umuma açıktır. vuşacagı umıt olunmaktadır. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Orgeneral Atatilrk adına sancak te.slim ederken biiyük 
bir hiz duyduğunu söyledi., 

Ve sancakları alay kumandanlarına teslim etti .. 

Merasimi müteakıp alaylar önlerinde sancakları olduğu halde 

bir geçit resmi yaptılar .. 

• ticaret anJasması müzakerelerinden 
alınacak neticeye göre ilk siparişler • ı üzerinde. görüşmC'k üzere bazı tüc
carlarımızı Bcrline davet etmişler-

• rlir. Çağırı1an tüccarlardan bazıları 

1 
bu hafta Almanyaya gideceklerdir. 

Ziraat Vekili Şehrimizde 
• Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu, dün 

sabahki ekspresle Ankaradan tehri-
• mize gelmiştir. 

l' ekil, garbi ve orta Anadoluda • ı bir tetkik seyaha:ine çıkacaktır. 

ÇATALCADA: 

• 
• 

Hükumet Konağı 

Tamir Edildi 
• Çatalca, (TAN) - Üç bin lir:ı sar-

file hükumet konağının tamiri bit· 
miş, darmadağınık bulunan kalemler 

• yerlerine yerleşmişlerdir. Hükumet 
konağının iki taraflı bahçesine ha-

• vuzlar yapılmış, bahçe demir par
maklıkla çevrilmiştir. Bahçenin tan-

• zimi ve çiçeklerle süslenmesi için bir 
memur tutulmuştur. 

*Çatalca (TAN) - Kızılay Cemi-
• yeti İstanbuldan 14 kişflik bir caz 

heyeti getirtmiş ve geceleyin Beledi-
• ye bahçesinde, sabaha kadar devam 

eden bir eğlence vermiştir. 
* Çatalca (TAN) - Bir aydan 

• beri kaldırımlar yapılmaktadır. İs
tanbul ve pazar yollarında kaldırım-

• lar bitirilmiştir. Şimdi Orta mektep 
ile Çarşı civarındaki yollar kaldırım 
}anmaktadır. 

• * Çatalca (TAN) - Büyükçekme 
cede plajlar yaptırılmış. bir re1dyo 

• makinesi de getirtilmiştir. Kum ve 
deniz itibarile Floryaya rekabet e-

• debilecek derecede olan Büyük Cck· 
mece plajlarına İstanbuldan. Çatal-

• 
cadan, Hadımköyünden akın akın 
halk gelmektedir. * Çatalca (TAN) - Ceza hikimi 

• Seyfi Şakır terfian elli be§ Ura ma
aşla Gemlik hukuk hlkimliğine ta
yin olunmuştur. 

ODA l\IUSiKiSİ: ~ 
10.30 Berlin kısıı dalgası Yeni ~~r 

slkisl (Kuartf"t konseri) 19. 15 5Qıtı
da mu•:ikisl lriyosu 

RESİTALLER: ~ 
9.45 Bertin kısa dalgası Viyana ~ 

konseri 17.45 Derlin k11111 dalgd' 'l1' r 
na çocuk korosu 19.40 Prag Forter~ 
kılarındıın 20 Bcrlln kısa dalgast ;/! 
konseri 22 BOkrcş Splrldon tara 
alda opera.'lından parçalar 

DANS MUSİKiSi: "" 
18.30 Peşte 23.30 Viyana (c;cc: ~ 

kisi ve dans havalan) / 

YENi NEŞRIY AT : 

Goril Avcıları ,,,~ 
İngiliz muharrilerinden Ballan~% 

eseri dilimize terc!lme edilmiş ve ;I'~ 
il ıcte Kitabevi tarafından neşred mc ci 

Ankara kOtOphanesl serisinin 8 1!1 ,/. 
olarak neşredilm~tJr. ~ 

Afrika ormanları arasında ,.,.ıı 
ı ·Us. van avcılanğına çlkan Uç ngı frl~ 

Afrika vahşileri arasında kesif 1\e "J 
mnnlarında geçirdikleri merakll o~ 
canlı sergüzeşti anlatmaktadır. 

mıza bllhusa tavsiye P.dmz. 

Gençlik ~ 
Bu güzel ve biricik gcnçll!C ~ • 

nın betlnel 11ayısı gilzel yazıtıır sftle 
etmiştir. Lise ve üniversite tatebt! 

siye ederiz. ~ 

HUKUKÇ\t GÖZ: İLE Mlı.ıJtıı ~ 
LfK - Cfimhurlyet Halk Pnrtısl~ceP' 
ve teşviki ile Halkevlerinde pr ıcıtı'P ~ 
doçentlerin verdiği konferıınsı:ır "/ ~ 
linde neşrolunmıya başı"nmı~tıır·14,ıı~-,1 badan'ın "HukukÇU gözü ıle. de tı'.ı 
lik,, konferansı bir broşür h tın 

111
4 ı 

dilmiştir. Bu eser, prensip ve ~ır 
zJ her okuyanın anlıyabllccdt1 ıctr"r 
la ve ilmi bir ğörllsle izah etme_. 
kevl lrlltQphanelerinde de oJ<utr1 
vardır. 

* ,tı~ 
Ceza hukukuna alt ternyiı ;ıoıı' 

kararları hulAsaları - ceza erıı"'' 
hususi kanunlara alt en yeni t de"1et 
larını, VekAletrn tamlmlerfnl. tıılflırı 
sının kararlarını, B. M. Me<:1 6'ı•11 

!erini ve lhti!Atıı meseiel~e retıııe' 
kimselerin mUtalenlarını hrıV1 "fet' 
hlyetlnde kıymetll bir cscrd r. 
mıştır. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

l'A.N•ı -o-

' 

11 hedefi: Haberde. fikirde, her· 
e>'de t 1 

Ilı ern Z. dUrUat, aamlml olmak, 
rllıı Gazeteat olmıya çalıımaktır. --ABONE BEDELİ 
'l'ürkiye E bt l•oo K ene 

750 r, 1 Sene 2800 K.r, 
400 Kr, 6 Ay 1~00 Kr, 
ıso Kr, 3 Ay soo K.r, 

Afil Kr, 1 Ay 300 K.r, 
ltıı letıerarası posta ittihadına dahil ol
dı:a; memleketler için 30, 16, 9. 3,5 Ura 
~ bone bedeli peşirıdir: Adres deği$
lara ek 25 kuru§tur. Cevap için mektup 
~ ıo kuruşluk pul ilAvesl lAzundır. 

- __,._......_ m~:.mm 
Dahildeki 
Düıman, 
Hariçteki 
Düşman 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

ı~tlNtıN MESELELER! 1 

Orman işlerinde 
~azife Programı 

lngilterede, hava ordusu için inıa eJilmiye başlanan ıon siıtem harp tayyarelerinden biriıi 

Dikimin önünde on iki, on iiç 
yaşlannda bir çocuk getiriyorlar. 
Suçu eroin kullanmaktır. Hakiın 

kendisine mutat sualJeri, kokaini 
nereden, nasıl bulduğunu soruyor.Ço 
cuk bir ane kadar sorulan suallerin 
cevabını veriyor, fakat bir an geli
yor ki ruyetle muhakeme arasında
ki bağlar kopuyor, çocuk muhitini 
göremiyor, kuvvetli bir iptilanın di
mağını istila eden sikir verıcı sar
hoşluğu, münebbih zehirin eksikliği 
çocuğun dilini, dimağım durduru· 
yor: 

Hava Silihlanması 
Yazan: Feyzi ERKiN 

~~J\Jıkarada Ziraat Vekiletinde ke
ltı~;ile~ toplandı. Memleketin en 
~ nı ış mevzuu olan orman ışını 
'-onuşuyorlar. Keresteci veya fabri
llflf' 

1111 
or demek, tahtadan para kaza -

yarışı 
................ -. • 

miyetini anlatmak için bu uğurda 

sarfedilen parayı tayin etmek la

zımdır. Pek müşkül şartlar içinde 

yapılabilecek bir tahmine göre, Al

manyanın 936 ve 937 de bu uğur

da senevi 20 miyar frank sarfetti

ği zannediliyor. 

- Söyliyemiyeceiim, bana eroin 
bulunuz, eroin bulunuz, diye öteye 
beriye saldınyor. 

Şilphesiz hakim ve yanındakileı 

hayretler içindedir 

• Ilı 11 
sermaye sahibi demektir. Or -

tı'dan işi yurt işidir. Bunda kereste • 

Büyük Avrupa memleket· 
leri, bugün, hummalı bir ha .. 
va silahlanması yarışına gir· 
miş bulunuyorlar. İspanya ve 
Çin harplerinden alınan son 
dersler, hava siIMılannın oy
nadığı büyük rolü bir de~a 
daha ortaya koyduğu için, 1-
talya, Almanya, Rusya ve İn
giltere olanca kuvvetleri ile 
hava ordularını takviye edi
yorlar. 

Dört Büyük Avrupa Devletinin Bugünkü lngiltere : Eroine müptela bir çocuk veya ço-

cuklar, mahkemeleri, asabiye ve ak

liye mütehassıslarını, içtimaiyatçı

lan, polisi, alakadar eder. Bu vakıa

da hepsinin kendine göre rolleri var

dır. Polis, eline düşen böyle bir va

kıa ile iki cepheden alakadardır. Ka· 
nunen bir suç olan eroin müptelasını 

hakimin önüne getirir, bir taraftan 

da eroin satan gizli tüccarı, fabrika

sını aramıya koyulur. Hakim kanu

nun çizdiği hudutlar içinde çocuğu 

ya hastaneye ya hapisaneye gönde

rir. Bunlar hastanede ne dereceye 

kadar tedavi edilebilirler, yüzde ka

çını kurtarmak mümkündür? Her
halde bunların büyiik bir miktanmn 
kurtulamadığı tecrübelerle görül

miişttir. Hapisanelcr ise, bütün ınev· 
cut, cünha, cürüm ve cinayetlerin 
mektebi olduğu için buraya düşen 
cocuk ve:va hiivük. cemlvetin başına 
piisküllü bir bela olarak takılır. 

en · ı zıyade kereste veya ağaç kul-
ltıanı d d' il' a ınlemek ıerektir. 
lkl ızde orman işi diyince en evvel 

8 gelen ihtiyaçtan: 

l: Aınbalaj kerestesi 
:!: ~aden direği 
3: 'l'ravera ihtiyacı 
4
: Yapı veya inşaat kerestesidir. 

h 4ınbalaj kerestesi: Şeker sandı
sa~d kumaş fabrikalarının ambalaj 
lt ıkları incir üzüm kunımu ve 
laOoPeratifleri kutu ihtiyacıdır. Bun· 
lt r en ciddi yurt meseleleridir. Şe-

ere bi k 
o]lll r uruş zam elbette sandıktan 

tıştlll' -#~ .. • • • ihr t 
til'll'ıe)t • ". uzum ve ıncın aç e -
:ıınıd ıçın kutu işini halletmek la
itıe ır. köylü mahsulünü iyi şera· 

Satnı .. 1 ••• 
llıiz -.. ı~ın sandığın ucuz ve te-
ııf. ?1tnası lı\ımdır. Avrupa kereste 

• rıren d" . 
~ık ovızin bir kısmını dışarı 

8.tdıQ;, . d d k tı.ı k &\bi ayni zaman a a u-
t, erestesinden kazanan köylünün 
azatıcı 

b na zarar vermektedir. 
•OQ jt!' b 

ıa.:. .. .,ı aşarmak için bu maddele-
·~. c --ıtı-ıt ennayelerile bu işi başar • 

\'e h' • 
fe altna)t 1~ kar zammetmeden vazi-

lazırndır. 

~ad * 
ita göt:n ~ireği ihtiyacımız hiç şa-

Aşağıdaki yazıda bu dört memle 
ketin, hava kuvvetlerini ve hava or
dularının nasıl tensik edildiğini göz 
den geçireceğiz; 

ltalya: 

1 talyanın bugün 1800 tanesi 
hattı harp tayyaresi olmak ü

zere 2000 uçağı vardır. 1939 da da
ha 1800 b irinci sınıf tayyare daha 
yapılacaktır. 

Avcı tayyareleri Fiat ve Breda 
markalarıdır. Bombardıman tayya
releri de saatte vasati 440 kilo -
metre ke.sen seri Fiatlarla 430 kilo 
metre giden Savoyalardan rnürek~ 
keptir. İtalya tayyare sanayiinde, 
memur ve amele olarak 45 bin ki~ 
şi kullanılmaktadır. Buıılar. fı::ıiJı~ 
... t• ı::o fiO -.Rıtt C_Slb15TQJ'fap -na v::ı ı:;ı:ı ı •• -
maktadırlar. 

İtalyan hava filosu, muhtelif fır 
kalara ayrılmıştır. Son Sicilya ma-

' nevralannda bu kuvvetlerin beheri 
ri 1000 kilo bomba atan ve 2000 ki
lometre sahai faaliyeti olan ve saat

Hava Kuvvetleri Yekunu 

Rusya: 4500 [ngiliere: 2800J 
Almanya: 3000 ltalya: 20001 

..................................................... ····-
Almanya: 

Almanların tayyare hazırlığı 
bilhassa Fransa için endi

şelere yol açacak şekildedir. 1935 
te kurulmuş olan hava ordusu he -
nüz üç yaşındadır. Fakat ilk inşa
at planı mucibince yapılması la -
zımgelen 3000 harp tayyaresi bit
miştir. 938 de bu adet 4000 i geçe
cek 939 da 5000 i bulacaktır. 

Alman tayyare fabrikalarında 

~;v~raır . .t:Sugün Alman ordusunda 
sürati 400 kilometreden fazla 1800-
2000 uçak mevcuttur. 

Alman sanayii, sürati 400 den 
fazla olmak üzere ayda 400 tayya
re çıkanr. Bu miktarın harp halin 
de 10, hatta 15 misli arttınlabilme-

si için lazımgelen tedbirler de alın 

mıştır. 

Almanlar bilhassa gerek avcı, ge 

rek bombardıman tayyarelerinde 

400 kilometre sürati dalına esas o

larak tutuyorlar. (109 Messers -
chmidt) markalı avcı tayyareleri 
taşıdıkları motöre göre 480 veye 

510 kilometre gidebiliyor1ar. 
Bombardıman tayyareleri ise 

400 • 430 kilometre ucm::ıktadırlar. 
Almanların tayyare hücumlarına 
-S- -----"' •-· ··--"&'-".ca. ~ -.ııA. '!$'VA 

mühimdir. Yüksek ve orta irtifa
lar için 88 milimetrelik, orta ve 
alcak irtifalar icin 37 ve 20 mili
metrelik Flak silahları İspanyol har 
binde terisini göstermiştir. A l-TU

padaki tayyare müvazenesini boza
cak olan Alman gayretinin ehem-

A lman hava . sil~hl.anma.sının 
kendi emnıyetını tehlikeye 

düşürdüğünü gören İngiltere, ha

va kuvvetlerini. Almanyanınki se

viyesine çıkarmıya karar vermiş· 

tir. 

İngiltere hava bütçesi senede 16 

milyar franktır. 1935 senesine na

zaran ' 1938 başında İngiliz harp 

tayyarelerinin adedi 500 den 1500 e 

çıkmış yani üç misli olmuştur. 938 
ilkbaharında 1850 yi bulmuş o
lan bu miktar 1939 da 2500 ola-

caktır. 

Deniz aşırı tayyare kuvvetleri i
le beraber bugün İngiliz hava fi

losu 2600 uçaktan mürekkeptir. 
Tayyareler artarken filoların ade

di de 52 den 123 e çıkarılmıştır. 
J.ngııız heava kuvvetıerı efrat ve 
zabit aded i de 35 b inden 70 bine 

çıkarıl;mış, 4500 yeni pilot kayde

dilmiştir. 

İngiliz tayyare sanayıınde hafta
da 46 - 48 saat calısan 90 bin ame-
le vardır. 

l\iinıu .. rnııyecek kadar mühimdir. 
ocağa rtun ıneıntcket dahilinde her 
hem Y eştnili; hem ormanlarımıza, 
~etin htırdunıuza lanmdır. Medeni -
llıür 
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:.Unku ölçiisünden biri de kö 

kan, iler .1Ya.tıdır. Kömürü çok ya • 

te 400 kilometre yol alan yüzlerce --------------------------------B-:İ:--G-AD--A-:----------

~:;ıer. mücehhez olduğu anlaşıl- • M u y A F p • K • ~. 
İtalyan mütehassıslarmin iddia - ~o L M A . H' I " S 1 R R 1 ~ 

sına göre, bir harbin herhangi anın-

)>l: rı gıden m ·ıı tl d' K" ·· •tt tıcu ı e er ır. omu-
llıak v z satmak için direği ucuz bul
ltıatnake 

1 
~atta orman resmi bile al-

h • azıındır 
uırek · 

tehdit tnaden kömürli istlhsalatını 
isin Eti~den biricik amildir. Bu iş 
~k " ·ı°nk ve İş Bankası miişte -
hııııe:::e~· ~larak bu işi kökünden 
~tıın t ~dır. Vasi orman parçala· 
"'. efrık ve t h . . b . . . 
··•libinı a sısı u •ıi ıçın en 

Şarttır. 

'l'raver · * 
•tıtde f s ışi yurdumuzun her şube-
llıttb · ayda~ görülen demiryolunun 
ol 

1rn iht" d "eırı· •Yacı ır. Bu işin haIJi hem 
ıryolu 

"ııt 
1
• • ve hem de ormanlan-
Çın ı · :r\i~d azını dır. Ormanlanmızda 

"tıı e 4o nishetinde bulunan kayın 
t ctrıa hund 
IQ>. il an gi.izel sarf yeri yok-
~~ek ~.u da kolay ve ucuz tedarik 
~"Yoı:çın Nafıa Vekaleti. Devlet de 
~ıı a!l. Orman um "d" l" J .. 

"Şterek v . um mu ur ugu 
llıııı.d azıfe alarak bu işi yap· 
~ ır B . 
u,Ün . u ışte de para kazanmayı 

i11çıa l'l'leden Yalnız çürüyen kayın a-
' tına sarf · b ~t'"eu . . Yerı ulınak memleket 
ltıit t nı hırnaye olduğu kadar de -
~ raverse d" .. 
lltl\'ı onup dışarı para çı -

dtt. al'l'lakta iktısat işimizin başı -

da müdahale edilebilecek olan bu 
kuwet, tıpkı bir deniz harp filosu 
veya bir kolordu asker gibi tek ku
manda ile idare edilmektedir. Yine 
ayni mütehassıslar Avrupada bu 
na benzer bir kuvvet mevcut olına
dığı kanaatindedirler. 

Rusya: 

R us hava filosu, 700 tanesi s.a 
atte 450 kilometre gidebi -

len 900 avcı ve saatte 420 kilomct 
re giden 500 bombardıman, 800 ıı
ğır bombardıman, 1200 hafif bom
bardıman ve hücum tayyaresinden, 
750 keşü uçağından mürekkeptir 
ki; uzak şark kuvvetlerile beraber 
3000 tanesi birinci sınıf harp tay • 
yaresi olarak ceman 4500 uçaktan 
ibarettir. 

İmalat 935, 936 ve 937 de sene 
de 3500 - 4000 adede varmıştır. 

lini düşünmek tetkike değer ikinci 
meselelerdendir. 

Bütün bu işlerin halli için yalnız 
fabrikatörleri değil müstehliklcri de 
toplamak onları da dinlemek lazım
dır. 

Bilhassa yaş üziim ve inciri kolay 
\'a~ * sattırmak için ambalaj masrafının 

•i ... \7e inş t k ~ Uc aa erestesi de şüphe çok olmaııı tazımdır. Maden direği -
l'ı 1_ llta satıl 1 d 
~11;an1 ~ ma ı ır. Bu işi Ziraat nin temini çoğalması istenilen kö -

~!llayı.':1 .~er vakit temin edebilir. mür istihsaline engel olacağı gibi 
le.,detl gostermek suretile uzak yer ucuz kömür ucuz direkle temin edi-
\>e Ucuz ve h tt. 
.''llıek b . . a a parasız orman lir. Demir traversten daha aşağı fj. 

dıt. a.5 su ışın yegane hal çaresi - yatl& ağaç travers almak orman.mem 
~- ~ad ene evvel kereste 20 lira- Ieketi sayılan memleketimiz için el
tut 40 ~ satıhyordu. Bugün nıev - bette lazımdır. 
hıtalctn er~ste fabrikatörüne bu işi Bütün bu işlerin kara tah~mmillü 
lılt tlh l\~ fıyatı indirmiye katidir. yoktur. Bunların karı üzümden, in -

"' etı dU •· ._ .,llbrikal şunmek hile i~temez. cirden, kömürden, nakliyeden te -
~ın Jc· &l'a ince mal imalini bı • min ediJecek ve umumi hesaba giren 

ol·lu vesaitile kaba mal iına- kar işidir. 

Çocuğunuzun Mesleğini Nasll 
Tayin Etmelisiniz? 

Ç ocuğunuza bir meslek seçe· 
ceğiniz zaman onun karalı· 

terini tetkik etmeniz icap eder. 
Çünkü mesleğin karaktere uygun 
olması. muvaCfakıyeti bazırlıyan 
amillerdendir. 

Çocuklar üç tipe ayırt edilebilir 
ler (1) Hodperestler (egoistler) (2) 
Başkalarını da sevenler (Altruist) 

ler ve Supra-Sosyal'ler. 

Egoistler : 

E goistler her şeyden fazla 
kendilerini düşünürler. Baş 

kaları her ne yaparlarsa yapsın • 
lar, o yalmz kendi ilerlemesile 
alakadar olur. Şayet bu çeşit ka· 
rakterli olan kimse üstelik :ıeki i~e, 
muhakkak ki, ~uvaffak olur. Fa· 
kat arkadaşları arasında sevil • 
mez. 

Altruistler : 

B aşkalarını sevenler, arka -
daşları arasında çok mak • 

bul olurlar ve amirleri tarafından 
saygı görürler. Bunlar orta zekalı 
da olsalar muvaffak olurlar veya 
işlerini yürütürler. Böyleleri boş 
vakitlerinde başkalarına yardım
dan zevk alırlar • 

Amirlerine müfit olurlar ve dai· 
relerinde başkalarının ~ıkmtı yü
zünden bıraktıkları işleri yapmayı 
da Üzerlerine alırlar. 

Supra - Sosyaller: 

B n çocuklar Sosyal işlerden 

zevk alırlar. Fakat bu üç d 

pin her birinde zeka derecesine e
hemmiyet vermek lazımdır. Bu ço 
cuklara seçilecek meslek karakter
lerine ve zekalarına uygun olursa 
daha çok iyi olur. 

1 - Egoistler için hükumet me 
muriyeti, bankacılık, muhasiplik, 
ticaret. ziraat, katiplik. berberlik 
gibi işler çok uygundur. Bunla!' 
bizzat idare edecekleri işleri daha 
fazla severler. Çiinkü daha başka· 
Iarının iradesine eğilmekten hoş· 
}anmazlar. 

2 - Altruistler için doktorluk, 
avukatlık, satıcılık. ha~tabakıcılık 
ve her içtimai iş muvafıktır. 

:ı - Supra-Sosyaller için kaşif
lik, güzel sanatler, aktörlük, musi· 
kişinaslık, ve bunlara henziyen ve 
fedakarlık istiyen içtimai işler UY· 

gundur. 

Bunların kafaları ve sıhhatleri 
sağlamsa, liderliğe namzettirler. 
Belki bunlar servet kaunamazlar 
ve bahtiyar olamazlar fakat kendi· 
lerini bulmktan ve yapacakları işi 
yapmış olmaktan hoşnut olurlar. 

Bu üç temayül de herkeste var
dır. Fakat içlerinden biri ötekine 
hakimdir. 

İnsanların çoğu kendilerini muhi 
te göre adapte de edebilirler. Fa· 
kat, ıençlik insanlann isyan ça· 
ğıdır. Ve bunları boyun efmiye a .. 
h§tırmak doğru değildir. 

Bir çocuk bir işe girdikten sonra 
memnun olmazsa. iş sahibi ile konu 
şarak ona uygun bir iş bulmak fe. 
na olmaz. Pisikolo~ 

Köylüyü Kahve· 
den Kurtaran 
Bir ilkmektep 
Biga (TAN) - Yeşil bahçeleri ve 

1 
derlitoplu seksen evile çok bakımlı 
bir yer olan Canpazar nahiyesine bı:ığ 
lı Karıknca köyü mektebinin muhi-
tine pek faydalı bir müessese olduğu 
görülmektedir. Üç dershaneli olan 
mektebin üç senedenberi muallimli -
ğini yapan M. Ali Turan köylüye o
kuma zevkini tattırmış, onları kah
vehane hayatından kurtarmıştır. Kö
yün havadar bir yerinde yapılmış o
lan mektebin yanına bir de muallim 

evi ilave edilmiştir. Mevcut 60 tale

be, aralarında Kızılay ve Hava Ku

rumu teşkil etmişler, geçenlerde top 

ladıkları 555 kuruşu Hava Kurumu 
na, 400 kuruşu da Kızılay Kurumu
na göndermişlerdir. 

Mektepten şimdiye kadar 54 talebe 
mezun olmuştur. Bunlardan bazıl.n

rı daha büyük mekteplere gönderil
miştir. 

SIVASTA: 

Kurakhk Tehlikesi 
Kalmadı 

Sıvas (TAN) - Kuraklık tehlike 
si ge~miş. son günlerde gerek şehri
mize ve gerek civar köylere yağ -
mur yağmıştır. Bu yılki mahsulün de 
geçen senelerdeki gibi verimli olaca
ğı umuluyor. 

Stok mevcut olmasına rağmen ha 
ziran içinde buradan buğday ve ar
pa sevkiyatı olmamıştır. Ham deri 
piyasasıgünden güne gevşemekte -
dir. Yumurta piyasası da isteksizdir. 
Haziranda ancak 39 büyük sandık 

yumurta ihraç edilmiştir. 

• Cemiyetin başındaki bu bela ise iç-
timaiyatçılan, cemiyetin mekaniz
masına girmiş bir mikrop olmak iti
bariyle iki cepheden aiakadar eder. 
1 - Neslin dejenere olması; 2 - Si
yasi bozgun aleti olarak kullanılma-
SL 

Eroin, kokain, af yon, umum sikir 
verici zehirler, istna halinde bütün 
bir nesli, cemiyeti imhaya kMidir
ler. Bunun çindir ki her memleket, 
dahilde bu düşmanla mücadeleye 
giriştiği gibi, bunun gerek dahilde 
imaline, gerek hariçten ithaline karşı 
büyük bir mücadeleye girişmiştir. 

Milletler Cemiyetinin insani gayeler 
ismi altında ortaya attığı dava bu
dur. 

Fakat devletlerin bütün bu insa
ni iddialanna rağmen, afyon, ~roin, 
kokain iktısat pazarlarının en çok 
kar getiren mctaıdır. Ecnebi mem
leketlerde hatta hazan devlet adam
lumın bu ticaret müesseselerinde 
hisse sahibi oldukları görülmüştür. 

Şahsi menfaatlerini temin için millet 
lerin menfaatlerini çiğniycn bu te
şekküllere karşı umum medeni mern 
leketlerio mücadelesi fevkalade za
yıitır. 

Biz ecnebi memleketlerle nisbeten 
alakadarız. Fakat eroin bize sadece 
bir ticaret emtiası olarak gelmez. E
roin, istila emeli takip eden devlet· 
lerin, istiladan evvel nesli bozmak 

' uyuşturmak, milli enerji ve muka-
vemeti öldürmek için kullandıktan 
bir vasıtadır. Japonyanın ve diğer 
emperyalist devletlerin bütün bir 
tarih silsilcsile Çine veya diğer ko
lonize edilecek küçiik milletlere kar 
şı kullandıkları vasıta budur. 

Mahkemede bir çocuk eroin diye 
çıldırırsa, az miktarda dahi olsa 
gençler arasında eroin iptilasının art 
makta olduğu duyulursa. biz sakit 
kalamayız. Çünkü eroin sadece ferdi 
zehirliyen bir zehir değil, bir ucu ce
miyetin hayatına, sıhhatine, istikla
line dayanan bir düşman mızrağıdır. 
Bu mızrağı elinde tutan ve bize ba
tırmak istiyen birinci düşmanı bul
mak, dahildeki diişmanı boğmak 
için en kestirme yoldur. Yani hangi 
istilacı emel bizi istila pazarı yap
mak istiyor? 



Matbuat takımı oyuncuları bir arada 

Matbuat Takımı 
Istanbulspor 

Tekaüt/erini Yendi 
Geçen ıene Galatua.raya galip gelen gazeteciler dün de Ana

C1o1uhiıar ıahasmda İstanbulspor tekaütlerile karfıla4tılar. Ve bu 
maçı da ba.ttanba.ta ha.kinı bir oyundan sonra 3 _ 1 kazandılar. 
Gün.~erdenberi .bütün gazetelerin j verdiği kararlar lehimizde olması ta

ıpor sutunlarını ışgal eden bu maç bil bulunan hakem Ahmet İhsanın e
flisar sahasına büyük bir kalabalık linden zorla düdüğü aldı. 
toplamıştı. Seyirciler, her maçtan Fakat bu teşebbüsü fayda etmedi. 
sonra hakem ve oyunculan acı, acı Verdiği bir iki favul cezasını bacak 
tenkit eden bu muharrirlerin sahada lannda kuvvet kalmamış olan İstan 
rapabilecekleri marifetleri merak e- bulsporlular kaleye kadar bile ata-
diyorlardı. madılar. 

Bütün tertibatlarını evvelden a- Bu sırada derin bir pas alan Sedat 
lan gazeteciler sahadan mağlup, çık- gazetecilerin üçüncü golünü de ya
mamak için her şeyi düşünmüşler ve pmca oyunun neticesi anlaşıldı. Ve 
hakem olarak kendi aralarından Ah- Ajanın oyunu uzatmasına rağmen 
met İhsanı intihap ederek sahaya çık bu netice değişmedi. Ve maç gazete
mışlardı. Evvelce aralarında karar- cilerin 3 - 1 galebesiyle nihayet
laştırdıklan bazı tertibata lüzum kal lendi. 
madan galebeyi temin edince mat- Meslektaşlanmıza karşı büyük bir 
buat takımının hakikaten kuvvetli misafirperverlik gösteren Anadolu
bir teşekkül olduğu kendiliğinden te- hisar Klübüne teşekkür etmeyi bir 
zahür etti. borç biliriz. 

Anadolu Hisar klübünün büyük 1. Spor Anadoluhisarını 
bir misafirperverlik göstererek ga- Yendi 
zetecilere verdiği ziyaltten sonra sa- Matbuat takımının maçından son-

Dağcdık 
Klübünde Tenis 
Maçları Bitti 

Cumartesi günü Dömi final karşı
laşmalan yapılan Dağcılık Klübü 
tenis müsabakalarının son çarpış

maları dün yapıldı ve şu neticelerle 
nihayetlendi: 
Tek erkekler: 

Suat - Telyan. Bu maçta Suat ra
kibini kolaylıkla denilebilecek neti
celerle mağlup etti. Birinci seti 6 -
2 alan Suat ikincide 6 - 1 ve üçün
cüde 6 - 2 galip geldi. 
Tek kadınlar : 

Bayan Grodeski rakibesi Courtelli 
yi pek kolaylıkla on yedi dakika ve 
bir puvan vermeden (6 - O) (6 - 0) 
yendi. 
Kadın erkek : 

Bayan Grodeski -= Arevyan çifti, 
Bayan Courtelli - Mila çiftini (6-
1) (6-1) yendi. 

Çift erkekler : 

!. Cimcoz - E. Armitage çifti, 
R. Baldini - D. Jaffe çiftini sıkı bir 
karşılaşmadan sonra (6-4) (5-7) 
(6 - 3) (6 - 4) yendiler. 

Dünkü Rekor Kırma 

Denemeleri 
Dün Kadıköy stadında atletizm 

rekor kırma müsabakaları yapıldL 
1lk müsabaka dördüncü kategori 

UZ'l.ln atlamada idi. Çetin bir çekiş -
meden sonra on beş yaşında olan bu 
çocuklar 5.91 olan eski rekoru 5.95 e 
çıkardılar. 

1 Çaroğlu 

2 Cemal 
(A.S) 5.95 
(F.B) 5.87 

18 - 7 - 938 
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1 Vatandaşla Mülakat . § H n K A v E 
______________ , 1 -

Taksim - Şişli 

Arasında Yolculuk 
Yirmi Bir Kuruş 

n ' = ---------
1 = 

Beyoğlunda Kumbaracı yoku : = şunda Tercüman yokuşunda : 
Terciiman sokağında 28 numa- : 
rada "Fransuva Tumay,, imza - 5 
sile yazılıyor: 5 

"Taksim - Yenimahalle otobüs 
lerinin sahipleri, idare ettikleri 
arabaları, Lüks, kübik otomobil 

-----... -::ı -mi sanıyorlar? Bunu öğrenmek E 

-

istiyorum. Tatbik ettikleri tari· ı : = fcye bakılırsa böyle hükmet - j = 
mek lazım. 1 : 

1 Geçen Cumartesi bir arkadaş 1 ~ 
la Taksimden Şişliye gidecek - : 

i Bambaşka insanlar ••• ~ tik. Taksim· Yenimahalle otobü 
süne bindik. Bizden iki kişi için 
42 kuruş aldılar. Yani adam ba 

j şına 21 kuruş. İtiraz edecek ol
duk. "Bu biletle isterseniz Aya 

Leon Frapie'den Çeviren : Faik". BERCMEN a 
"" 

1 

1 zağa~a kadar da &idebilirsiniz,, 
dediler. 

Halbuki, tarifede yazıldığı gibi, 
deniz kenan arasında her mm- 1 

taka için alınan 6 kuruşluk bi
let usulünü Taksi~ - Şişli için 1 

_d_e _ta_t_b_ik edemezler mi?,, ı ı 

Gazinolardaki Fiyatlar 
Bursada Üzunçarşıda 274 numarada otu 

ran "Abdullah,. yazıyor: • 
"İstanbulda bilhassa gazinoların paha -

lılığından sık sık şikAyet edilir. Son nem: 
luk kararından sonra bu gazinoların fiyat 
tarifeleri ne hale geldi, bilmiyorum.. Fa -
kat, şu yakınlarda istanbulu ziyaret et
miştim; Sandıkbumunda bir gazinoda ben 
den istenen para şu oldu: 

250 gramlık 50 derece rakı, küçük bir 
tabak meze ic:in 140 kuruş aldılar. Ek -
mek, 2 $işe f!U, bir porsi:von ş1$ için de 
vüzde tn l!arson ücreti ile beraber 210 
kuruş adedim. 

Bu, şehrin kenar S@mtlf'riııdeld ~aztno
tarrla müşteriden ıılınan yük .. ek ücreti göı; 
terir. Sorı ucu:duk kıır11nnd.ıın ırınnra. u
manz ki, fiyatlar makul blr hadde lndirı1 
ınlstir. 

Yelken Yarışları 
1 ...İ.frte.uhn ~ .... ~ .&.;~,~. ~-

w;u1111ıumın1111111n1ıı 

B ir nezarette memur olan Da 
niel Thibanx, ayni nezaret 

te şef olan birisinin kızı ile ev -
lenmişti. Sarışın, ince yapılı olan 
bu kız biraz kansıroı; ciddi işler
le uğraşacak kuvveti olmadığı hal 
d.e eğlenceye, gezmiye çok düş -
kündü. 

Anası, babası onu şımartmış; bu 
şımarıklık onda, hayatın makul ve 
mantıki şartlarını istihfaf eden bir 
hodgamlık husule getirmişti. Bu -
nun neticesi olarak Marceline ev
lenince, evin bütçesini, parasını 

lüzumsuz ve boş yerlere harcamı
ya başladı, anne olmak ta onu yola 
getirmiş değildi. Kocası bu vazi
yette müthiş sıkıntılar geçiriyor -
du. ., 

Bu hal erkeğin maaşına haciz 
konduğu güne kadar sürdü; Thi
banx gitgide istikbali daha karan
lık görüyordu. Evin idaresini eline 
almak lüzumunu duydu. Buna rağ 
men Marceline onu dinlemedi. Ken 
dini bedbaht ve kocası tarafından 

sevilmiyor bulmıya başladı. Niha
yet Thibanx bırakıp babasının e
vine gitti. 

Danielin arkadaşlanndan bir dok 

• •nuuınıuınrrı 

mek salonundan çıktılar. Melaııie 
nin bulaşık yıkamasından istifadt 
ederek Zulie kuc8klarma alıp ,r 
lona geçtiler. Bebek mavi gözleril' 
istühamlı bakışlarla onlara~• 
yordu. 

Jak babasına sokulup. 
- Baba, dedi, bana hediye•": 

caksın ya.. Bana bir bebek beşill 
al .. 

Albert te atıldr. 
- Ben de küçük bir bebek s.tr 

bası isterim baba .. 
Thibanx düşünceli dü§wıcell 4" 

ruyordu: 
- Peki yavrum, istedikleriniJi' 

lacağım. 

Zulie apartımanın içinde geıcU1" 
mek için lazungelen araba ve be~ 
şilt alınmıştı 

A radan yine bir müddet fit 
ti. Melani bir gün Aibert 

le Jakı annelerinin ziyaretine f,Ô' 
türdü. Çocuklar olanı biteni se~ 
le annelerine anlattılar. 

at dörtte takımlar sahaya çıktılar. ra İstanbulspor birinci takımı ile A-

Gazeteciler takımı: Foto Namık, nadoluhisar birinci takımı arasında 
İzzet Muhittin, Ercüment - Osman hususi bir maç yapılmıştır. Hüsamet 

200 maniada Türkiye rekorunu kır 
maya çalışan ve yeni İstanbul re
koru tesis eden Haydarpaşa sporlu 
Neriman fevkalade bir koşu yaptıy
sa da rekor sahibi Faiğin geçen haf
taki fıkıbetine uğrıyarak ayağmı son 
nında kronometreler 25 saniyeyı gos 
teriyorlardı. Türkiye rekoru ise 27,8 
ile Faiğe aittir. Bu hadise olmasay
dı muhakkak yeni bir rekor kazana
caktık. Neriman kalkarak yarışı 

önde bitirdi. 

yarışları dün öğleden sonra Moda 
Koyunda yapıldı. 

Ol naıuııı::r vıra.n.Jlldi:>UQ uv~ 

Thibanx otuz üç yaşlarında, es
mer, ince yapılı ve mütefekkir du 
ruşlu, hassas ve çekingen bir adam 
dı. Aşçı ile oda hizmetçisini sav
dı; ve onlann yerine genç, sade ve 
iy bir hizmetçi getirdi; çocuklan
nı Albert ile Jakı bu hizmetçinin 
nezaretine btraktı. Kız, yuvarlak 
suratlı, sessiz, halinde daimi bir 
ürkeklik ve korkaklık bulunan bir 
köylüydü. 

Anne, endişelenerek hizmetçf1 

bir kenara çekti ve meseleyi ta1t • 
kik etti. "Melanie kendini bil~! 'dl_ 
leli deh~et _ve korku içinde vd!: • 
zalim hır cabanın elinde ge~i 

Sonra, kaba, hoyrat, hiddetli ad&d 
lann emri ve kumandası altı11d' 
başlıyan hizmetçilik hayatı ... Kavrak, Ahmet Adem, Murat - Fuat, tinin idare ettiği bu maçın ilk devre

Şazi Tezcan, Sedat, Osman Münir, sini2 _ 1 galip bitiren istanbulspor-

Salahaddin. ' lular, ikinci devrede bir gol daha 
İstanbulspor takımı: Liıtfi • Ad- yaparak maçı 3 _ 1 kazandılar. 

nan, Nuri, İsmail, Sami, Hamdi - Ke-

mal, İhsan, Şakir, Salahaddin, All 

Hakem Ahmet İhsanın idaresinde 

oyuna gazeteciler başladılar. Bir, iki 

dakika ortalarda oynanan oyun ya-

vaş yavaş daha genç elemanlardan 

tertip edilen İstanbulsporluların hlı-

Orhan, Türkiye 

Bisiklet Mukavemet 

Şampiyonu Oldu 

1 Neriman 
2 Marnakis 

(H.S) 30 saniye 
(T.Y.Y.K.) 

4X l00 metre 3 üncü kategori re· 
korunu kırmaya teşebbüs eden Hay
darpaşa ve Akın spor takımları gü -
zel bir yarış yaparak dereceyi 49.1 
den 47.2 ye indirdiler. 

1 Cihat, Muzaffer, Neriman, Bü
lent 47.2. 

kimiyeti altına girmiye başladı. Bu 

4X !500 metrede birinci sınıf at -
letler Ankaraya ait olan Türkiye re-

Bisiklet Federasyonu tarafından korunu oldukça mühim bir farkla kır 
nrada gazeteciler kalesine çekilen bütün spor mıntakalarının iştirakile dılar. Bu yarışta koşmak üzere An
birkaç sıkı şütü Foto Namık, objekti tertip edilen Türkiye bisiklet muka- karadan ve lzm.itten davet edilen iki 
flne giren enteresan vakalar gibi ya

kalamakta gecikmedi. 

Bu arada 150 kiloyu bulan İzzet 

vemet şampiyonluğu müsabakası Galipler deplasömanı yapmadıları 
dün sabah Topkapı - Edirne şosesi bu yüzden derece umulduğu kadar 
üzerinde 75 kilometre gidiş ve 75 ki yükselemedi. Buna rağmen 18.55.6 

ile Ankaralı Feridun, Kadri, Salih 
Muhittinin iri gövdesi de bu şütlere Iometre geliş olmak üzere 150 kilo- ve Şevkiye ait olan rekor 18.12.5 e 
hedef oluyordu. Devrenin son da- metre mesafede yapıldı. indirildi. 

kikalanna doğru her iki tarafın şiş- Müsabakaya muhtelif spor mınta- 1 K. Besim, Artan, Kemal, Re -

Havanın rüZ';.arsız oluşu müsaba
kaların zevkini kaçırmış ve yanş sa 
hasında rüzgar bekliyen tekneler ya 
rış san.asını bu yüroen çok geç kate
debilmişlerdir. Neticede Galatasaray 
dan Bürhan 54 dakika 6 saniyede bi
rinci, Anadoludan Salahattin bir sa
atte ikinci, Fenerbahçeden Hayri 
bir saat bir dakikada üçüncü olmuş
lardır. 

18.58. 
300 metrede bir Türkiye rekoru • 

nun tesbiti için yapılan koşuda Gö
ren çok esaslı bir derece ile birinci 
oldu. 

1 Gören (Güneş) 

2 Zare (lst. Sp.) 
3 Mehmet (G.S) 

36.3 (Türkiye 
rekoru) 

37.4 
38. 

Son müsabaka 3 üncü kategori 300 
metre Istanbul rekorunun tesbiti i -
çin yapıldt. Muzaffer (H.S.) 39.8 gi
bi iyi bir derece ile birinci geldi. 

1 Muzaffer (H.S) 39.8 

J ak beş, Albert te üç yaşların
da sevimli çocuklardı. Hizmetçi Me
lanie onların bütün istediklerini 
yapıyordu. 

Müsyüye gelince kat'iyyen em 
retmezdi; sadece servise şöyle böy 
le bir göz atardı. 

B ir kanunuevvel günü yine 
bermutat saat altı buçuk • 

ta evine dönünce apartımanın ka
pısında Jak ile Alberti neşeden ve 
sevincten çılgın bir halde buldu: 

Müsyü Thibanxin yanma ~ 
den evvel bir lokantada çalışıf" 
du. Bir akşam tanımadığı bit ' 

dam, şarap mahzenine indiği ~' 
kit onu bir kenara çekmiş ve u~ 
müddet baygın yatmasına sebeP "ti 
muştu. Bu hadise üzerine onu 1' ~ 
madılar amma bir zaman soıır' i' 

ronlar her nedense ona yol ,,er&~ 
ler .. Karnının gittikçe büyüın~ 
nu müthiş azaplarla. korku ~ 

ı v .. otı 
kıvrandırıyordu. şte Musyu ~ 

kovmamıştı! Evvelce kabahatli ~ıtl 
maktan korkuyor ürküyo:d~.' Ş:~' 
di ise başka bir dehşet hır ur1C I' 

lik onu sarmıştı. Müsyü, onun ~ , 
zarında, insanlardan ayn, bii~, 
görünmez bir mahluk haline g 4, • ıoftı 
mişti. Öyle ya, insanların ı., ıf 

tiği anlaşılıyordu. Bu sırada İstanbul kalanna mensup 36 sporcu iştirak cep 18.12.5 (Y. Türkiye rekoru). I 
sporun sert müdafü Adnan Akın ha- ettL Ayrıca Talat, Eyüp, Orhan mil- 2 Cevdet, Sarkis, Hakkı, Polatkan 

2 Merih (F.B) 40.3 
3 Kazım (Kasımpaşa) 40.8 

- Baba, baba! Noel bizim eve 
erken geldi. Bize sahici, canlı, ba
ğıran bir bebek getirdi. 

Sonra kapıcı yaklaşarak izahat 
verdi: 

böylesi bulunmazdı. Bu kadat' 
11

• 
bu kadar yüksek kalpli insall 0 

mazdı..,, 
kem durduğu maçlarda gayet kolay- li takım ekipi namı altında koştular. 

lıkla penaltı cezasile karşıladığı iki Müsabakalar fert ve takım koşusu o-

hareketle gazeteciler takımından Os

man Münir ve Şazi Tezcana suikast 

teşebbüsünde bulundu. Osman Mü
nir ıskartaya çıktı. 

Ve ilk devre bütün gayretlere rağ
men 0-0 berabere bitti. İkinci dev
reye büyük bir azimle başlıyan gaze
teciler Sedat vasıtasile beşinci da,.. 
kikada birinci gollerini yapt~larsa da 
biraz sonra İstanbulsporlular da 
Hamdi vasıtasile beraberliği temin 
ettiler. Vaziyetin tehlikeye girdiğini 
gören gazeteciler tekrar Sedat, Şazi, 
Ahmet Adem vasıtasile hücumlara 
başladılar. Bu hücumların birisinde 
Adnan Akının yine suikast hareke
tine teşebbüs etmesine rağmen Ah
met Adem ikinci golü yaptı. 

Artık sahada İstanbulsporlulardan 
kimse görünmüyor ve yalnız gazete
ciler oynuyordu. İstanbulsporun fe 
na vaziyete girdiğini kenardan sey
reden ve bitaraf olması icap eden 
Futbol Ajanı Abdullah tahammül e
demiyerek kenardan sahaya girdi ve 

larak iki sınıfa ayrılmıştı. 

Büyük bir çekişme halinde devam 
eden yarışı bazı bisikletçiler terket
mek mecburiyetinde kaldılar. Tec
rübeleri itibariyle rakiplerine tefev 
vuk eden milli takım elemanları son 
metrelere kadar hep beraber geldi
ler. Ve son iki yüz metrede Orhan 
ile Eyüp arasmda sıkı bir çekişme 

oldu. Ve neticede seri bir finiş ya
pan Orhan rakibini tekerlek farkı ile 
geçmiye muvaffak olarak Türkiye 
mukavemet şampiyonu oldu. Ve E
yüp ikinci geldi. 

Alınan dereceler şunlardır: 

1 - Orhan (Milli Takım) 5 saat 7 
dakika. 

2 - Eyüp (Milli Takım) ayni sa
atte. 

3 - Halil (Eskişehir) 5 saat 27 da
kika. 

4 - Mehmet (Denizli) 5 saat 38 da
kika. 

5 - Torkom (İstanbul) 5 saat 38 
dakika. 

Belgraddaki Tenis Maçı 

Dünya tenis şampiyonu Amerikalı Budge'un Belgratta Kuku1yeviç,e 
mağlUp olduğunu bildirmiştik. Yukarıdaki resim iki tenisçiyi bir arada 
ıöstennektedir. Amerikalı tenisci ısoldakidir. 

- Müsyü hizmetçiniz küçük bir 

kız doğurdu ... 

Thribanx ilk defa sıkıldı ise de 

sonra hem çocuklara ve hem de 

hizmetçiye bakmak üzere bir hasta 

bakıcı getirdi. 
Evde çekilmez bir hayat ba~gös 

termh,ti. Sabahtan akşama kadar 

çocuklar yeni doğanla meşgul olu

yorlardı. O artık onlarındı. Adını 

Zulie koydular. Onu okşamaları, 

yanaklarile. küçücük ellerile, par

maklarile oynamaları, onu kucak
larına almaları ve ona gördükleri, 
duydukları hikayeleri anlatmala
rı için bebeği odalarına koymak 
lazımgeliyordu. 

' rp 
Aradan on beş ~ün ıtecmişti . . 

Nihayet bir akşam Thibanx 
kitaplarını karıştırarak yemeği bek 
lerken Melanie'nin dolaşmakta ol
duğunu gördü . Hizmetçi büsbütün 
korkak, müthiş bir hal almıştı. 

Yemekten sonra çocuklar ye -

B · · f M l" 'in cf lrı'r u ıtıra arce ıne e 
~mı altüst etti; sinirl~~e~ 

ceği hiddetleneceği yerde b~r ~ 
sanki varlığında bir değişiklı1' d' 
duğunu duydu. O zamana ıcıı dt' 
kendisini bedhaht zanne~i~~~fl~ 
ve hod_gamlı~ının cercevesı 1 

· ~r 
kısılmış kalmış _gibiydi f[ic;bl! ır 
k . d · ·ı · d k " h vatıf1 ' ıt uvarm o r:-sın e ı a j(I" 

tıraplarını görmek zahmetine 

lanmamıştı. ıe' 
· ntıt' O sırada Albert ıle Jak a ıfıtB' 

nin ellerini tutarak mırı ır1at1 ,rr 
. 11t 

- E. anne, sen Zulie tçırı 
rcceksin? .,~ < 

h ,.,, 
- Ben mi yavrıım? f\ ı:ı . ı=ı, t,tıl 

rın eve geleceğimi sövle-vın f d 
ye giizel esvaplar. çamaşırls 
keceğim. . ı d 

Bu sö?.ler. doğdu l'fıınrlıırı b~~ii~~ 
şet içinde yaşıvan Milanie"1 

•• \<İİ 
tün korkuttu Madam da J1'1l~: "'' 

bl• . 
b'i. fevkalbeser. bamhaskS ·ıetı 
lfıktu demek.. İyili~in . fa;:,ıc (' 
taçlandırdığı bu insanlara 8 ·vo~ 
seklerden bakmak IAzırrıP:elı . 
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Evde· 
Bahçede 
Giyilecek 
Pratik 
Elbise 

Araplar Yahudileri Hangi 
Şartla Kabul Edebilirler 

1 ırısa kolllu bir bluz ve uzun bir pijama yazın evde ve bali
h çede giyilebilecek elbiselerin en rahatlarındandır. Bliız 
l erhangi renkte serin tutucu bir kumaştan yapılabilir. Panta
~~ giYmiye hiç te sıkılmayınız. Bu düşünce çoktan ortadan 

klllıştır, rahatınıza bakınız. 
,2 liem rahat etmek, hem de giyimli görünebilmek ve serin 

kib· durapilmek için iki kanatlı hafif bir etekle önü bolero 
t" ~~ ı>liselerle süslü bir ipekli bluz intihap ediniz. Etek bütün 
ç ozukecek gibi dikilmeli ve düğmeli ön parçasının altından ge
~I\ bir kemerle belden tutturulmalıdır. Bu gibi elbiselerle hiç 

PUksuz sandallar giyebilirsiniz. 

3 Köylü biçimi sıkı belli askılı bir eteğin içerisinden gözü
f t ken benekli kısa kollu bir bluz da hergünlük sabah kıya
a e. lerden biridir. Fazla şişmansanız eteği koyu renk ve blôzu 
~di kumaşlardan yapmanız sizi nisbeten daha zayıf gösterir. 

U kıyafetle de hertürlü rahat sandal giyilebilir. 

Jimnastik 
Hareketleri 

Annelere 
Tavsiyeler 

1 
1 - Çocuğunuz gündüzleri uyu -

mayıp siz odadan çıkar çıkmaz ya
tağı terkediyorsa yattığı odayı müm 
kün olduğu kadar karanlıklaştırma
ya gayret ediniz. 

1 - !{.. .. k 
bcit opru urduktan sonra du-
kqı~ Yaklaşın, duvara tutunarak 

2 
nıaya çalışın. 

if1ili; Sonra sayı ile yavaş yava§ 

~ 
"'ii. - Tekrar köprü, vaziyetine ao

??.. 

M1'nt lcetz etza?nan yapacağınız bu hare 
~~icarın adalelerinizi gevşeklik
lit-, rtcınp tüzu.mıu.z yağları eri -

2 - Yazın sıeak günlerinde a~a
ma kadar oynayıp terleyerek enerji 
kaybeden küçükler bu enerjiyi ka
zanabilmek için her zamankinden 
daha fazla uykuya muhtaçtu·ıar. 

J - Fazla sinirli gözüken çocuk
ları uzun zaman meşgul edecek o
yunlar bulmalı ve onları yorarak si
nirlerini teskin etmeye çalışmalıdır. 

4 - Çocuğunuz iştahsızsa belki de 
bu yememezlik fazla yorgunluktan 
ileri gelmektedir. Yemeklerden ev • 
vel ona bir meyva suyu içirip yarım 
saat yatarak dinlenmesini tem~n e -
diniz. Deniz banyoları veya sandal
la gezmeler de çocuğun iştahını a • 

çar. 
5 - Arkadaşlarile oynamak iste -

m;yen kendinden küçükleri ha!<:ir 
gören çocuklar büyüklerin muhitin
den uzaklaştırılmalıdır. 

6 - Çocuğunuz kendi kendine oy
namaktan hoşlanmıyorsa ona dni -
ma oyuna cezbedici oyuncaklar alı -

nız. 

7 _ Çocuk elbiselerinden lekeleri 
javel suyu ile çıkarabilirs;niz. Javel 
suyu çok kuvvetli olduğu için tahfif 
edilmeli ve ipekli kumaşlara konul
mamalıdır. Bir ölçü jazel suyuna bir 

ölçü su, bir ölçü de sirke katıp bir 
bezle leke silinmelidir. 

8 - yemiş lekeleri asit ilrik veya 
sütle de çıkartılabilir. Bu takdirde 
ıonradan kumaşı sabunlu su. ile iyi-

Son 

Moda 

Çok spor bir biçimde olan sfrveter 
koyu mavi yünden örülmüştür. 

Üzerine kalın beyaz yünle işle
meler yapılmıştır. Bu süveter fanila 
şortlarla iyi gider. 

Kısa kollu lacivert ve beyaz yün
den yapılmış güzel bir jaket. Bu gibi 
jaketler bilhassa fanila pijamalarla 
güzel bir takım te~kil etmektedirler. 

ce silmelidir. 
9 - Pas lekesi üzerine şeker ve 

limon koyup güneşe bırakılarak ta 
çıkarılır. 

ayfadan aynbrken, is
tasyonda, vagonun pen 

cereıinden kartı kıyıda uyuk
hyan Akki.'ya bir daha .. bak.tu~. 

Sularında bir yelken golgesı bı
le titremeyen, göğünde bir duman 
izi bile belirmiyen zavallı, baht
sız Akka, artık metruk bir kasaba 
ve onun, yüz kırk yıl evvel Bona
part kuvvetlerine boyun eğdiren 
meşhur kalesi, şimdi, burçlarmda 
Ingiliz neferlerinin nöbet bekle
dikleri koğuşlarında Filistirı ihti-
13.lcile;inin çile doldurdukları bir 

zindandır. 
Hareket edeceğimiz sırada tepe

den tırnağa kadar müsellah polis
ler vagonları son bir defa daha 
dolaşarak bütün yolcuları gözden 
geçirdiler. 
Aramızda bulanık düşünceli, kö-

tü niyetli kimsecikler yokmuş de
mek ki hiç birinize birşey demedi-

ler. 

• 

Nihayet sessizce yola çıktık. Sa-
ğımızda Akdeniz ufuklara kadar 
yayılıp serilmiş, solumuzda Hay
fanın son villaları biribirlerini ko-

Filistin Arap önderleri bir mitingde 

valıyorlar. 

Kudüse gidiyorum. 
Otomobille kestirme yoldan git

mek dururken, bu uzun, zahmetli, 
hatta tehlikeli yolu neden tercih 
~ttim? 

Böbürleniyor dememenizi rica 
ederim; işte asıl o tehlikeyi gör
mek istiyordum. 

Beni Filistine çeken nedir~ •. 
Kargaşalık değil mi? 

Her gün bombaların patladığı, 
trenlerin devrildiği, köylerin ate
şe verild:ği, otobüslerin havaya 
uçurulduğu, dizi dizi insanların 
paramparça edildikleri yerleri ya
kından görmedikten, oralarda hiç 
olmazsa şöyle bir yolcu gibi geç
medikten sonra Filistine kadar 
zahmet etmenin ne manası kalır
dı? 

Y ol boyu çok tenha.. Hele 
plajlar bomboş ... 

Bizim vagon da kalabalık değil, 
memleketlerine dönen bir kaç Mı
sırlı, kimbilir nereye giden Ingiliz
ler ve Sina manastırı yolcuları ol
dukları ilk bakışta anlaşılan üç 
papas. 
Meğer yerliler, yani Araplar ve 

Yahudiler hep üçüncü mevkide 
imişler. 

Ve sokaklarda, meydanlarda, 
dağda bayırda biribirler:ne giren. 
gutlak gırtlağa gelen şu insanlar, 
burada bu vagonların içinde, hasır 
döşeli kanapelere yanyana, dirı;ek 
dirseğe oturmuşlar, aralarında hiç 
bir ihtilat, hatta basit b;r soğuk
luk bile olmıyan hemşeriler gibi 
gülüşe gülüşe seyahat ediyorlar. 

Ben de Lir kenara iliştim. 
Köylü Yahudi kadınları kucak

larında, d izlerinde, yanlarında ve 
karşılarındaki irili ufaklı çocukla
rına, ayaklarının ucundaki sepet
ten ha bire ha çıkardıkları öteberi
yi sunmakla meuguller. Çocuklar ve 

ı········~:::·~~.,.. ..... i 
i~ ... ~ .. ~~~~~ı 

ı -. 

Kudüs sokahlarında Araplar 

büyükler ncf,,.s almadan y"yor· 
lar. 
Beş yar::ımaz çocuğun ortasında 

bunalmış bir anaya işaretle "hep
si senin mi7" demek istedim. 

Güldü, ve pencereden, kayıp gi
den yeşil bahçeleri. tepeleri, ba
yırları göstererek ellerile bir ta
kım işaretler yaptı, şu meramını 

anlatmak istedi: "Buraları bizim
le dolmalıdır. ,, 

Sonra, karşı kompartımandaki 
bir genç kıza scı;lendi ve bu şirin 
kızın dilinde tatlılaşan fransızca ile 
derdini iyice anlattı: 
"- Çoğalmak mecburiyetinde

yiz. Ingilizler Arapların tazyikile 
Yahudi muhaceretini tahdit ~di
yorlar. Biz on beş yirmi sene sonra 
Filistinde laakal bir milyon Yahu
di ailesinin yerleşmiş olmasını gör
meliyiz. Arapların salgım elbette 
sona erecektir. Fakat vaziyet av
det edince mandater hükümetin 

Filiıtinde Yahudi köylü kadın ve erkekler 

bilhassa orta Avrupada inim inim 
inliyen ve Arzı Mev'ucla kavuşmak 
için can atan Yahudilere Filistin 
kapılarını artlarına kadar ac;2cağı
nı zannetmek bir hayale inanmak
tır. Bu sebeple biz, bir yandan da 
burada, olduğumuz yerde mümkiin 
olduğu kadar siıratlc iiremek za
ruretinde olduğumuzu duyuyo-
ruz ... 

- P?.ki amma, harınanlarınız, 
ambarlarınız, bahçeleriniz, hatta 
eviniz barkınız yakılıp yıkıl>rken, 
bu çocukları nasıl besliyecek, nasıl 
büyuttip adam edebileceks nız '? .. 

G enç kız kulakları tırmalıy;:ın 
bir dille sualimi anlatır!<en 

dinliyenler çoğalmıştı. Böylece, 
cevap verenler de arttı. Hepsı şoy
lc diyorlardı: 

"- Haklısınız, fakat biz yılına
yoruz. Kurşun yağmuru altınd<ı 
bile tarlalarımızı ekiyor, biç·yoruz. 
Sıkıntı çekmiyor değiliz amma bu
raya gelirken karşıla~acağımız çe
şit çeşit müşkiilatı zaten biliyor
duk. Belki bu kadarını 1.ahmin d
m ·yorduk. Ancak gelip te topra~a 
bağlandıktan sonra. azmimiz gibi 
ümidimiz de çok artmıştır." 
Tercümanlık eden genç kız on 

sekiz, on dokuz yaşlarında bir şey
di. Bu sefer, kendi namına soy
ledi: 

- Ben, dedi, Bükreşte b'r dak
tilo idim, burada bır köylüyum. 
Gündüz güneşin altında tarlada 
çalışıyor, gece arkadaşlarımla be
raber damda nobet bekliyorum. 

- Ne nôbeti, 
- Ateş, tahrip ve bac;kına kar-

şı. Ve hemen hemen her gece ya 
ufukta, ya daha yakında, ya büs
bütün yanıbaşımızda bir alev gö
rür ve bütün köyü uyandırır, ora
ya koşarız.,, 

Sonra, içini c;ekerck söziinü bi
tirdi: 

- Arzı Mev'ut bir atcsten göm
leğe dondü. Fakat biz o ateşle yan
mıyoruz. Bilakis bir baı;ka ışık se
ziyor. ısınıyor ve onunla manen 
pişiyoruz." 

L ida istasyonuna gelmiştik. 

Bu büyiık istas~·on muhte
lif hatların telaki yeri. Biz de bu
rada ::ıktarma ycıpac;ığtz. 

Dışarı da, perondn b:r a:;;ağı bir 
yukarı dolaşıyorum. Bu mcmll'kc
tin yabancısı gibi clıılgın dalgın 

bakışan bedeviler, i.1nlcrinden ge
çen kısacık pantolonlu açık c;;:ıcık 

Yahudi kızlarını iştihrı ile scyrC'di
yorlar. 

- Siz n"'reye gidiyorsunuz: 
- Gazzeye .. 
- O tarafta gürültü patırdı yo 

galiba .. 
(Arkası: Sııyl'a ııı, ~ahırı ı d"' 



1ZMIRDE: 

Fazh Güleç 
Hücumlara 
Cevap Veriyor 
İzmir (TAN) - İstanbulda akşam

lan çıkan gazetelerden birinin "İz. 
mirin bir turist şehri olmağa elverişli 

bulunmadığını,, iddia eylemesi bura
da iyi karşılanmamıştır. Vali Fazlı 
Güleç bu hususta demiştir ki: 

.. _ lzmirin turistik şehir olamıya-
cağı yolundaki mütaleayı, lzmir hak
kında cemilekar cümleler içinde gör
memiş olsaydım, mutlaka haset saika
siyle bir ecnebi muharririn yazdığına 
kani olurdum. Makale muharririn 
çok iyi tanının. !zmiri tanıdığını da 
ibiliyordum. Makaleden memlekette 
uzun müddet yaşamak, tanımak için 
kafi olmadığını, tetkik lazım geldi
ğini anladım. 

lzmirin turistik şehir olmaması se 
bepleri harabisidir, deniyor. Fakat İz
mirin cümhuriyet devri içinde yara
lannı tedavi etmekte ve sür'atle um
rana kavuşmakta olduğu nazan dik
kate alınmıyor. 

lzmirin bazı kırlarının ağaçsız olma 
sı, telafi edilemiyecek kusur değildir. 
İzmirin müsait iklimi, ağaç yetiştir
mekte rekabet kabul etmez. Nitekim 
bir kaç senedenberi Kadüekaleden 
başlanarak sessiz sadasiz bir ağaçla
ma programı tatbik edilmektedir. 
Ve iki, üç sene içinde bunun feyizli 
neticelerini her kes görecektir. 

lzmiri sıcak memleket saymak işi-
ne gelince, lbu bilhassa İzmirde ika
met etmiş olanların söliyeceği söz de
ğildir. 

Ben bunu çok hesapsız buluyorum. 
Çünkü İzmirin oldukça kuvvetli ve 
kendini hissettirir kışı vardır. Her 
memleketin ve mesela İstanbulun ve
ya Avrupa şehirlerinin yaz mevsimin 
de geçirdikleri üç şiddetli sıcak gün 
sayılabilir. İzmirde de bunlar niha
yet onu gezçem. Aradnki fark, !zmir-

rin s1c~ memleket o masına kufi mi
dir? 

İzmir, Yemen midir, Afrika mı~ 
dır? .. Ben bunu İzmire ütira telakki 
ederim. 

lzmirden daha sıcak olan Yunanis 

tanın, İtalyanın, cenubi Fransanm 
turist memleketi olmasına itiraz edil
miyor da hinterlandında yalnız en 
meşhurlan yirmi beşi geçen ant!ki
teler gibi büyük hazineler ve çok sn
irane yaylalar ve bakir ormanlar, en 
güzel ve muhtelif şifa hassaları mü
cerrep kaynaklar yattıl{ı halde f zmlre 
bu mazhariyetin kıskanılmasını hay-

retle karşılarım.,, 

Trende Bir Yaralama 
lzmir, (TAN) - Bornova trenin

de, Basmahane istasyonundan kalk
madan bir iki dakika evvel, blr ka
dın vurulmuştur. 

Arabacı Hüseyin oğlu Salih, kan
sı 25 yaşında Fatma ile geçineme
miş, ve Fatmn, annesile beraber Bor 
novaya taşındığı gibi bon3nma cl::ıva 

sı da açmıştır. 
Muhakemeden sonra ana - kız Bcr 

novaya dönerlerken Salih trene at
lamış, Fatmayı sağ ve sol böğrün
den bıçakla tehlikeli surette yarala
mıştır. 

Kadın hastaneye kaldırılmış, Sa
lih tutulmuştur. 

Ucuz Et 
İzmir, (TAN) - Hastane, mektep 

gibi muhtelif müesseselerin senelik 
et ihtiyaçlan mühim bir yekuna ba
liğ olduğu görülmüş, vali, bu gibi 
müesseselere ucuz et temini için be
lediyenin teskilfıt yapması hakkında 
belediye reisile görüşmüştür. Bele-

diye encümeni, mesele ile meşgul o
lacaktır. Böyle bir teşkilat vücude 
getirildiği takdirde, şehir halkının 

et ihtiyacı da kısmen karşılanmış o
lacaktır. 

Serseri Kurıun 
İzmir, (TAN} - Halkapınar fabri

kasında amele Mustafa isminde biri
si, geceleyin Tepecikte Çakır soka
ğından geçerken serseri bir ku!'şun 
tarafından ağır surette yaralanmış
tır. Zabıta, yaptığı tahkikat Mtice
sinde, o sokakta oturan Davut ismin 
de bir kasabın kavga ettiği arkada
şı Sabriye ateş ettiğini, kurşunun 

Mustafayı yaraladıtını tesbit etmiş
tir. Davut tutulmuştur. 

18 - 7 - 938 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan if: Erzincan sol sahil bataklıklarının kU 

· işlerile Kirlevik şelale suyunun tahliye kanalı ve bu kanal üzerinde~ 

EDiRNE KIZ SANAT MEKTEBiNDE: AKSARAYDA: 

r- . Sığırcık Kuşları 
Meyvalara 
Zarar Veriyor 

Bir kız sanat enstitiisü haline getirilecek olan sanat mektl'hi muallimlt. 
ri ve talebesi umumi müfettiş General Kazım Dirikle beraber 

Konya Aksarayı (TAN) - Kasa
bamız bağ ve bahçelerine Sığırcık 

kuşları sürekli bir şekilde akın et
mektedir. Bu kuşlar bilhassa !tayısı 

ve dut gibi meyvelere zarar vermek 
tedirler. Bunun önüne geçmek için 
büyükler tüfenk ile, çocuklar da ypa 
tıklan taş atan lastik oklarla sığır· 

cıklan vurmaya başlamışlarsa df.. 
pek baş edememişlerdir. Sonra avu
kat İzzetin oğlu Sabahattin Turanın 
gözüne bir taş isabet etmiş, çocuğun 
gözü tehlikeli bir şekilde zedelenmi~ 
tir. Vakitli vakitsiz bağ ve bahçe~er
de tüfenk atılması da Ani korkulara 
sebep olmaktadır. Bu vaziyeti haber 
alan alakadar makamlar, tüfenk !l

tılmasını ve taş atan lastik oklar kul 
!anılmasını ya~ak etmiştir. 

Köylerde Temizlik 
BURSADA: 

Evli Kadını 
Zorla Dağa 
Kaldırddar 
Bursa, (TAN) - Dağkızıl köyiin

den Hasan Duranın kansı Hacer, 
Şeytanbudaklar köyünden Ömer ve 
arkadaşları tarafından kaçırılmıştır. 

Kaçakçı mı, Hırsız mı? 
Bursa, XTAN) - İntizam mahalle

sinde tütün amelesi Hüseyinin evin
de kaçak tüti''1 bulunduğu ihbar e
dilmiş ve ev aranılmıştır. 1.5 kilo tii 
tün, bir mikdar İnhisar sigara kağıdı 
bulunmu~ ve Hüseyin mevcuden 
mahkemeye verilmiştir. 

Hüseyin, bu tütiinleri, istifçi ola
rak çalışmakta bulunduğu Ameri

kan tütün deposundan her gün çıkrr 
'l•V&• UUU;i. U&iU& -'-•f" ""'-"lf••••-'-• --•"""'•'\-

ERZURUMDA: 

Bir Kamyon 
Devrildi, Aijır 
Yarahlar Var 

Kony Aksarayı (TAN) - Yeni il
çebay Asım Tekin, kazamız !töyle
rinde bir tetkik seyahati yapmış ve 
bilhassa sıhhi vaziyetle alakadar ol
muştur. Köylerin sokak köşelerinde 
yer alan gübreliklerin köylerde:ı u
zak bir mahalle naklini, köy sokak
larının gayet temiz tutulmasını ala

Erzurum, (TAN) - Karabıyıktan kadarlara emretmiş, köy mıntaka ka 
buraya gelmekte olan ve :ok3 t be- tiplerinin köy işlerile yakındaıı ilgı · 
lediyesinin 25 numaralı plakasını ta lenmelerini temin eylemiştir. 
sıyan kamyonet, Aşkale hududu ü-
~crinde, Karabıyık çe Evreri köyleri 

1 
RIZEDE : 

arasında devrilmiştir. İçinde bulu- -----

nanlardan Bergamah ve Yirminci kı Bir Çay Fabrikası 
sımda Sürveyan Siileyman oğlu Nu-
ri Balaban, sol ayağından, Mehmet 
oğlu 316 doğumlu Denal Demir ağ
zından Tercanın, )Jacıbektaş köyün-
den Ali oğlu Veli kafasından ve 
sol kolundan, Koç isminde biri de 
ayağındnn yaralanmıştır. Bunlardan 
bazılarının yarası ağırdır. 

Sarhoş olduğu anlaşılan .şoför To-

Kuruluyor 
Rize, (TAN) - Çay ziraatine tah

sis edilmek üzere geçen sene istım
lak edilen 40 bin liralık araziye ila
ve olarak bu yıl 34 bin liralık nra.zi 
daha istimlak edilecektir. Çay ziraa
tinin bütün memleket ihtiyacını kar 

biriktirdigini söylemiştir. :Hüseyin Mehm<:>t oğlu 335 doğumlu Hüsnü 
.p\~ • .,..k....},.t .. lıa.e.dde ıkarılması için 

çalışılıyor. Böylece her sene 500 bın 
liramızın harice gftmesine soh verı· 
lecektir. 

hakkında tevkif kararı verilmiştir. adliyeye verilmistir. 

Kocasını Öldüren Kadın 
Bursa, (TAN) - Geçenlerde bir 

gece kocası Halili uyurken balta ile 
iildiiren l\Us köyünden Fatmanm A
ğır Ceza mahkemesinde muhakeme
sine başlanılmışfJr. Şahitler, o gün iş 
ten gelen Halilin, köydeki düğünden 
geç döndüğiinü ileriye si.irerek Fat
mayı eşeğin yuları ile adamakıllı 

dövdliği.inü ve esasen bunların !ıer 

zaman geçimsiz olduklarını söylemiş 
]erdir. Şahitlerden biri de, Fatmanın 
vaka gecesi kendisini bulduğunu ve 
kocasını öldürdüğünü söylediğini ifa 
de eylemiştir. Müddeiumumi, Fatma 
nın, Ceza Kanununun 449 ve 51 in
ci maddelerine göre cezalandırılma
sını istemiştir. 

EDIRNEDE: 

Bir Kız Enstitüsü 
Kuruluyor 

}.;dirne, (TAN) - Edirne Kı7. Sa
nat mekteblnin önümüzdeki ders yı 
1ı başında Kız enstitüsü haline geti
rilmesi kararlaştınlmıştır. Maarif 
Vekaleti enstitiinün ihtiyaçlarını 

Trakya umumi müfettişliğinden sor
muştur. 

Enstitüye, ilk senelerde 400 '!tadar 
talebe devam edecektir. Eski umumi 
miifcttişlik konağı enstitüye tahsis 
ed ilmistir. 

Fuar için Haıırhk" 
Edirne, (TAN) - Izmir fuarı 

Trakya paviyonu hazırlık komitesi, 
umumi müfetfü; General Kazım Diri 
ğin riyaseti altında toplanarak, şim
diye kadar yapıltın ve bundnn sonra 
yapılacak işleri gbrüşmüş ve bu hu
susta yeni tedbirler almıştır. Deko
ratörlerin vazifeleri de tayin edilmiş 
tir. Umumi müfettişlik iktısat mü
şaviri, fuar iş kadrosile lzmire gi-
derek lazımgelen tertibatı alacllk
tır. 

ikinci Kooperatif 
Edirne, (TAN) - Çanakkalenln Bi 

ga kazasile Karabiga nahiyesinde i
kinci bir satış kooperatifi kurulacak
tır. Bu kooperatif, bütün Trakya mah 

Höyükler Tetkik Edilecek 
Erzurum, (TAN) - Ankara tnrih 

ve coğrafya arkeoloji profesörü Von 
der üsten, Diyarbakır, Bitlis ve Van 
da tetkiklerde bulunduktan sonra 
şehrimize gelmiştir. Profesör, Er
zurum ve civarındaki höyükforı ve 
Eti medeniyeti eserlerini tetkik e
decektir. 

NlKSARDA: 

40 Senedir Görülmiyen 
Bir Yağmur 

Niksar, (TAN) - Akşam saat 5.5 
tnn 7,5 ğa kadar çok şiddetli bir ya{; 
mur yağmış ve fırtına hüküm sür
müştür. Kasabamızın ortasından ge 
çen Çanakçıderesi yükselmiş, kena
rındaki evlerden bir çoklarının du-

• varlan ve yollar yıkılıp bozulmuş-
tur. Bir çok yerlere yıldırım diişmi.15 
tür. İnsan ve hnyvnn zayiatı olup 
olmadığı henüz maliım değildir. İh
tiyarlar. 30-40 scnedenberi bu kadar 
şiddetli yağmur görülmediğini söy
lüyorlar. 

Bir çok ekin yığınları, bostan ve 
sebze tarlalarındaki mahsuller, har
manlar, sel tarafından '!lımp Kelkit 
ırmağına kadar götürülmü~. Bir 
kısım zürraın hiç mahsulü kalma
mıştır. 

MAÇKADA: 

Muhtarın Evi Yakıldı 
Maçka, (TAN) - Maçevra köyü 

muhtarı Molla oğlu Salihin evine ge
celeyin meçhul bir şahıs tarafından 
kundak sokulmuştur. Ev tamamen 
yanmıştır. * Maçka, (TAN) - Kaza merkezi 
ile Hamsi köyü arasındaki Kiremitli 
mevkiinde, mısır dolu bir kamyon, 
200 metre derinliğindeki dereye yu. 
varlanmıştır. Üç kişi ağır surette ya
ralanmıştır. 

sullerinin ahm satımı ve harice ıev
kıyle uğraşacak, ve Uzunköprüde 
evvelce kurulmuş olan kooperatme 
Jş birliği yapacaktır. 

Çay mıntakasında muhtelif fabri
kalar yapılacaktır Çay fabrikalnrın 
dan birinin yapılmasınn bu sene haş
lanılması muhtemeldir. 

Mısır zeriya"tına tahsis edilen yer· 
!ere tedrken çay ekilecek ve ç:ıy kre 
di kooperatifleri tesis olunarak bun
lar vasıtasilc ziraat bankasının cav 
ekenlere yardımı temin olunacaktır . 

Elektrik Verilecek 
Rize, !TAN") - Belediye, elektrik 

tesisatı vücude getirmek için Bele
diyeler bankasından 40 bin lira borc 
almış, mevcut on iki bin lirasını da 
buna katmıştır. Hemen elektrik te
sisatına başlanılması ve kışa kadar 
bitirilmesi bekleniyor. 

NEYROZiN 
Bulunan eve baş 
ve diş ağrısı 

• 
gırmez 

Onun gibi yapmayın, ba,ımz 
ve di,iniz ağrımağa baıladı 

im hemen bir kaşe 

NEYROZiN 
ehnıs bir ı•ylnlı kalmaz 
icabında fiinde 3 k-.e alı
nabilir. lımine dikkat. Tak

lidlerinden sakınınız. 

1 

kr inşaatı, Keşü bedelı 155,000 liradır. • .. .. ı2 
2 - Eksiltme 3/8/1938 tarihine rastlıyan Çarşamba gunu saat 

Nafis Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda 

kapalı zarf usulile yapılacaktır. . . . ıııt 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesı, mukavele pro3esı, Bayındır k• 

lcri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 7 lira 75 ~uru~ ınu ıÇ 
linde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksi~trr.eye .gır~bılıne~afi' 
isteklilErin 9000 liralık muvakkat teminat vermesı, 50 hın lırahk e 
Su işlerini veya buna muadil Nafia işlerini taahhüt edip muvaffaktY <l" 
bltirdıği ve bu kabil Nafia işlerini başarmakta kabiliyeti ol~uğunıı 
Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesı. bil 

4 -- İsteklilerin tekllf mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten ~t 
'">aat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde

3
) 

melen lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2289) (4~ 

Askeri Veteriner Okuluna Talebe 
Kayıt ve Kabulü 

. 1et; 
1 - Ankarada Askeri Veteriner okuluna bu yıl tam devrelı de\' or 

vil liselerinden 1938 de pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk ~eli' ~ h 
hanlarını vermiş olan aşağıda yazılı vasif ve şeraiti haiz 30, 35 ta ~i 
alınacaktır. ~ 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından ° 
B - Yaşı yirmi bir yaşını aşmış olmamak. : . ıJJP' 
C - Beden ve teşekkülleri vesıhbati orduya ve her iklımde b 

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

rın çocukları için vesika aranmaz". ~.i 
2 - İsteklilerin müracaat istidalanna şu vesikaların bağlaJUP' 

18zımdır: " 
A: Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti "Kabulde aslının ib ~ 

şarttır." 

B: Sıhhati hakkında tam teşekküllü Askeri hastane fotoğraflı r•f 
ru ve aşı kağıdı. . . . ~ 

C: Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesl veya tasdiklı S 

"Kabulde aslının ibrazı şarttır." -' 
D: Okula alındığı takdirde halen mer'i ve bundan böyle çıkacak ~ 

nun, nizam ve talimatnameleri kabul ettiği hakkında velisinin ve keıı la.r 
sinin noterlikten tasdikli taahhüd senedi. a1' İttl 

E:· Sar'alı. uyurken gezen, sidikli, bayılma ve marazi çırpının ·~ ıtı· 
müpteHi olmadığı hakkında noterlikten tasdikli taahhüdnamesi bu ~.. l:l 
hastalıklardan birile okula girmezden evvel malul olduklan sonrıı ~ 'I\~ 
anlaşılanlar okuldan çıkarıl.rlar ve bu müddete afd hükumet rnast 
velilerine ödettirilir. 111 ç,l 

3 - İstekliler bulunduklan yerlerdeki Askerlik şubesi~e istida til' 
müracaat edecekler ve şubelerce 2 ncf maddedeki evrakı ıkmal ett~ ~aı 
dikten sonra İstanbul ve civarından olanların Haydarpaşa Askeri "l ~l 
riner Tatbikat Okulu Müdürlüğüne, Ankara ve civar yerlerdekilerln il 'l', 
kara Fakültesi Askeri Talebe Amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti: Eylulün on beşine kadardır. ·.JJ 

5 - Kabul dunul 'imtifianına tabi değildir. Şahadetname derecet~; 
ve müracaat sır.asına ~öredir. İstekli adedi tamam olunca kayıd ~ 
kapanır ve kabul edilenlere müracaat ettikleri Askerlik şubelerile Cll"' 
gat yapılır. "64" <41321 ~ 

-------------------------------------------
İZMİR PAMUK MENSUCATI 
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T. A. Ş. TARAFINDAN 
Ötedenberi sağlamlığile tanınmış ve halkımızın rağbetini 

kazanmıı olan mamulatımız 

KABOT BEZLERiNiN 
Son tenzilatlı fiyatları atağıda göıterilmİftİr :· 

717 ıct· No. Tip Atlı 85 s. En 36 Metrelik 

" " " 75 " " " " 
65!S .. 

" " Değirmenli 90 " " 
,, 

" 832 " 
,. 

" ,, 815 ,, ,, 
" 

., 798 ,, 

" il Geyikli 85 ,, ,, ,, .. 800 ,. 

" " " 75 " " 
,, 

" 730 " 

" T 1. 85 732 ,, ., ayy~re ı ,, ,, ,, ., 
9 75 670 " 

" 'l " " " • ,, ,, 
11 ,, ,, Köpekli 85 ., ,, ,, ,, 722 ,. 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peıindir. 2 - Yukar;~ 
daki satış fiyatlanmız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarl 
müşteriye aittir. 3 - Yukardaki satış fiyatlarına % 2 zam ediııne1' 
suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4 - ft' 
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numar•· 

dadır. 

pilliiiiiiıillllllllliiiiiiliiliil ........................... ~~~i 

TAN MATBAASI. 
Kitap, gazete, mecmua, her türlü tabı, cilt ve klite itler• 

acele ve iyi olarak yapıhr.ı 

Telefon numarası : 2431 O 



, Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Çirağan Sarayına Gizli 
Sokulan Doktorlar 

G Ünler ge t'k ef . . . ç ı 1:e1 endımızın ... \r . , 
'•.Yor<lll ~:zıyetindeki tebeddül ar-
~et lrıakut~· sorulan suallere ga
.Yor h . hır surette cevap ve
. ·· ıntı 
ıı bir e ~acı olan şeyleri de, ta-
~· ş kılde istiyordu. 
ıtekizn 

lııifti. (l
4 
Yat~ odasını beğenme-

~et olu evlıyanın yattığı riva-
r t~ıtıda~;u1 .~~~e bitişik) deniz ta

derek k kuçuk salonu intihap e-
1• hi~ aryoıasının mevkiini bi-
So at kend· · · · llra b ısı ıntihap etrrıişti. 

r biriııe' b~ sa~ona açılan odalardan 
~1~latd r pıyano getirtmişti. Ve, 
~ an en· .. evin) . ıyı pıyano çalan (Tar-

ı Çağırtarak· ........ Se . 
~s1.. ~· bu odadan ayrılmıya
ea_ı.. .,, oan 

l\Stn d ~· daiına piyano cala-
1 eıtıışti. ~ 

t 
li ~tta. birkaç gün sonra, Tarzı 

e ·•evın · 
lldin-ıü: pıyano çalarken, e-

li~ce 0 ~atağından kalkmış .. Ses 

· tasında d'~Ya girmiş. Bir eli ar-
01ara'· b'i ıger eli piyanoya dayalı 
~· l\ r ?ll" 

. llılerk Uddet öylece dinlemiş, 
ııı · en, son d 

lŞti, erece heyecana gel 

~il h 
l\ eyeca 
e eğilerek: n arasında Tarzmevi-

1"1' İ<alkı b· 

"alaca ~ ·· .oır nota kağıdı al 
b · gırn b . . 

lı: tye tn esteyı notaya geçir. 
~lkrnaı 1~ldanmıştı. Ve o kalkar 
~ Ue bi; buraya oturarak tek 
&tıııı.e"!arça çalmıya başlamıştı. 
~ı. tfe~ ~u .Parçayı notaya al
i . Sıııtana dirnız bu notayı, Fat
Şıtti~irn . YoIIaı:nıştı. Sonradan 

lıot ıze g" a· a.yı alın ore, Fattna Sultan bu 
trıı·r \lasıta ;a S<_>n derece sevinmiş. 

1§ .. Gıi 1 
e latarnacılara gönder 

Ça.)..ı Ya, bu h ı· 
tıı· 4 ltarak av ayı atarnada 

ıle ifak efendimizin artık tama-
~tl't\eıt ist t ?uld uğunu halka ilan 

ernış. 

Çırağan Sarayına Kapananlar 

A rtlk Çırağan sarayının et
rafına çevrilen inzibat çem 

beri daralmıya başladığı zaman, 
harem kadromuz, şundan ibaretti. 

Efendimiz, 
Valde, Şevkefza kadın , 
Eleru, Rertarıdil, Şayan, Mey-

liservet kadın efendiler. 
Şehzade Salahiddin Efendi 
Hatiçe Sultan, 
Fehime Sultan~ 

Gozdeler 

R esan Hanım - Resan, süt 
hemşiresi (Şayeste) ile be

raber başkalfa tarafından culı'.is he
diyesi olarak Efendimize takdim e
dilmişti. Çırağana kapanmamız -
dan biraz sonra, (Fatma Sultan) t, 

bir müddet sonra da (Aliye Sultan)! 
doğurmuştu. Adet olmadığı halde, 
Efendimiz tarafından kendisine (Ha 
nım) ünvanı verilmişti. 

Gevherriz - Efendimizin şehza -
delik zamanından gözdesi idi. Çok 
iyi fransızca bilirdi. Küçük Sultan 
lara ve küçük şehzadelere fransız 
cayı bu öğretmiştir. 

Nevdür - Bu da şehzadelik za
ınanındanberi gözdesi idi. 

Rem.işnaz (Remzşinas) -
Filistan (Filizten) - Hayattadır. 

Yetmiş yaşını mütecaviz olduğu hal 
de gençlik güzelliğini ve bilhassa 
hafıza ve f ikir kuvvetlerini tama
mile muhafaza etmektedir.ı, 

H azineJarlar 

Aynüer (Hazinedar usta) - İ
kinci hazinedar, İspantiyar 

Üçüncü hazinedar, Renginaz - Dor 
düncü hazinedar, Eladil - Beşinci 

hazinedar, Dil be rengiz. 

9iik yamaklarının adedi de. yirmi
yirmi beşi tecavüz etmekt idi. 

(Mü.sahip) ler 

P ropaganda hadisesinde ala
kadar görünen (Anber ağa) 

ile diğer ağalar sürüldükten son -
ra sarayda Müsahip ve ağalardan 
(Abdülkerim - Abdülvahit - Emin
Raşit - Sait - Zü1kifil - Cafer) ağa 
lar kalmıştı. Bunlardan başka, qti-
lerci Ali ağa) ile eski sofracılar -
dan (Nazım) ve (SokraO ta, sara
yı terketmemişler; efendimizin ve
fatına kadar sadakatlerini muhafa-
za ederek Çırağan sarayının çilesi
ne iştirak eylemişlerdi. 

Anber ağa ile diğerleri süriildük 

ten sonra, Sultan H'midin baş mü 

sahibi Oevher ağa Yıldız sarayın

dan (Sadık - Asım - Cafer) ismin

de üç ağa getirmiş; sürgünleritı 

yerlerine yerleştirmişti. Bunlar za 
hiren diğer ağalar gibi vazife ifa 
·edeceklerdi. Halbuki asıl va z•fe -
leri, sarayda cereyan eden ha-4i
seleri ve işittikleri sözleri. gii rıü 
gününe Cevher ağaya bildirm..ıktı. 

Halbuki; - Allah, cümlesinden 
razı olsun - , bu ağalar hiçbir za
man hafiyelik etmemişler; efendi
mizden, en acemi kalfaya kadn he 
pimize ayrı ayn hürmet göster -
mişler, temiz bir kapı yoldaşıiğı et 
mişlerdir. 

(Devamı var) 

Polonyada Zirai Tedrisat 
1932 Yıhndanberi Polonyada Tatbik Edile11 
Tahsil Sistemi, Çok Güzel Neticeler Veriyoı 

İstiklaline yeniden kavuşup, nor
mal şartlar altında inkişaf imkan
larına erişebildiği 1919 dan itiba
ren Polonyada maarif ve mesleki 
tedrisat büyük değişmelere uğra
dı. 1932, Lehistanın tedris ve mil
li kültür işleri için hatırda tutul· 
mıya değer bir senesidir. Zira her 
tipteki ilk, orta tahsilde olduğu gi
bi umumi ve mesleki tedrisat pro
gramlarında radikal yenilikleri tes 
bit eden kanun bu yıl içinde çıka
rılmıştır. 

Lehistanda yeniden kurulan zi
rai tedris müesseselerinin ıyıce 

kavranabilmesi için umumi kül -
tür teşkilatına kısaca göz gezdir-
mek lazımdır. Çünkü bütün tahsil 
müesseseleri tek bir plana göre 
tanzim olunduğu için ziraat ve 
meslek mekteplerinin her biri u
mumi kültiir mÜPsselerinin birer 
derecesine tekabül eder. 

Polonyada umumi tahsil: 1 -

Dk mektep. 2 - Jimnaz, 3 - Lise 
olmak üzere üç derecedir. 

ilk mektepler 

Tahsil müddeti yedi sene olan 
müesseselerdir. Yedi yaşım bitiren 
her Leh çocuğu bu mekteplere gir
miye mecburdur. İlk okullann pro 
gramları üç devreye aynlmıştır: 

Birinci devre: İlk mektebin ilk 
dört senesini teşkil eder. Bazı köy
lerin mekteplerinde yalnız birin
ci devre bulunur. Umumi ilk tah
sildir. 

İkinci devre.: İki senedir. İlk 
dört senenin devamıdır . İlk oku
lun beşinci ve altıncı sınıflarını 

teşkil eder. İkinci devre ilk tah
sili tamamlar. 

Üçüncü devre: Bazı ilk okullar
da bulunur. Bir senedir. Buna ik
mal sınıfı dahi diyebiliriz. Orta 
tahsil yapamıyacak olanlara mah-

................ YAZAN: ......... .,. ..... 

Muallim 
Tevfik Esen 

··········--································---····· .. ··· 
sustur. Basit ekonomik, içtimai, 
vatani ve iş hayatına müteallik 
cıazı pratik bilgiier yerııır 

Jimnazlar 
Tahsil derecesinin ikincisidir. 

Müddeti dört senedir. Ders müfre
datı bizim liselerin derecesindedir. 
Programları ilk okullann altıncı 

sınıflarına göre tanzim olunmuş • 
tur. 

Liseler 
Tahsil müddeti iki senedir. Jim

nazı bitirenler alınır. Yüksek tah
sile talebe hazırlar. Tedrisatı ihti-

.sasa doğrudur. Liselerde dört şu
be bulunur: 

1 - Hayati bilgiler. 
2 - Klasik şube. 
3 - Tabii ilimler 
4 - Fizik ve matematik. 
Müfredat programları Jimnaz • 

lara istinacfr•n yapılmiştır. 

Zirai tahsil 
Polonyada zirai tahsil ziraat o

kullarile, meslek kurslarında veri
lir. 

7.iraat mektepleri umumi tahsil 
derecelerine müvazi olmak üzerP 

iki ana grupa ayrılır. 
1 - Tamamlayıcı mektepler. 
2 - Hazırlayıcı ,, 
Tamamlayıcı mektepler. Bunla-

rın ziraatle alakalan pek azdır. 

Bahçıvanlık, sütçülük, tavukçu
luk, Arıcılık, böcekçilik, konser
vecilik gibi şubelerdir. 

Hazırlayıcı mektepler. Bunlar 
doğrudan doğruya ziraatçi yetiş
tirilirler. Tam manasile ziraat mek-
tebidirler. Ziraat mektepleri umu
mı tahsil gibi üç dereced1r. 

1) - İlk, 2) - Jimnaz, 3) - Li
seler. 

Pansiyonlu, yatılı olanları da var
dır. Kabul edilecek talebenin yaşı 
kızlar için 16 - 24 erkekler için 
17 - 24 olmalıdır. Halk ziraat melı 
tepleri muhtelit değildir. Polonya 
hükumeti halk ziraat mektepleri
nin sayısını çoğaltıp büyük küçük 
arazi sahiplerini buralarda okut
mak azmindedir. Mektebin çalış
ma tarzı bulunduklan mıntakanın 
şartlarına göre tertip ve tanzim o
lunmuştur. Tahsil tamamiyle a· 
melidir. Kız ve erkek talebeler 
mektebin işletmiye ait vasıtala

rından istifade ederler. Talebe is· 
tihsalin tekniğini arazi üzerinde 
tetkik etmek imkanını bulur. Mek· 
tebin işletmeciliği tecrübe ve is
batlara yanyan didaktik bir esas 
tır. Okurlar bunlar üzerinde çalı
şarak maharet kazanırlar. 

ı,ıetmeler 
İşletmeler, ziraat mektepleri öğ 

retmenlerinin malfunatlannı ge
nişletmek ve bilgilerinin tatbika
tını ışlah etmek imkanlarını ve-. 
ren vasıflardır. Muallimlerin her 
biri işletmenin bir kısmım idare 
eder. İşletmenin başmüdürü ayni 
zamanda mektebin de direktörü -
dür. 

Mahiyet itibarile mekteplere ail 
zirai işletmeler kabil olduğu ka • 
dar, mekteplerin bulunduğu mın
taka ziraatine uygundur. 

Ziraat mekteplerinin işletme sa. 
hası, erkek mektepleri için 33 hek 
tar, kız ziraat mektepleri için de 
bunun yarısı kadar arazi kabul e
dilmiştir. 

Kız ziraat mekteplerinde işlet

me mefhumu toprak işinden ziya
de köyde kadının esaslı ve haki
ki çalışma sahası olan ev işlerinin 
heyeti umumiyesini ihtiva eder. 
Bu maksat için mektebin yatı kıs
nu çok faydalar temin eder. Erkek 
mekteplerde yatılık,. işletmede ta· 
leb~ye blı !iVA .,ıcı\.l'l.. ı~ltalıa ,,. 

pılabilmesini, erken kalkıp, işi bü· 
tün gün geç vakte kadar takip ve 
nezaret altında bulundurmayı ko
laylaştırır. Kız ziraat mekteple • 
rinde ise kadının kendi evindeki 
işe tekabül eden bazı kısımlarda 
sistematik vazifelerde maharet ka 

f abiidir k' 
~ dı:z ı, bu havadis te Yıl 

Efendimizin hizmetinde bulu -
nan diğer hazinedar ve Hünkar kal 
faları: Navikendaz - Nazlı Alem -
Evrenkdil - Fernegiz (hala hayatta 
dır) - Desteriz (hayattadır) - Niyaz 
ter - Dilber (hayatta ve tamamile 
8.fiyettedir) - Nefiden (bu da hayat 
tadır) - Tarzınigar (kilerci) - Na
zikter - Dilber sima - Şinasidil (2) 

.VAKTiNDEN ÖNCE •• ~ 

1) - İlk ziraat okulları ... 
Bunlar münhasıran pratik ma

hiyettedirler. Tahsil müddetleri 
2 - 3 senedir. Programları umu
mi ilk okulları birinci devreleri
ne göre tanzim olunmuştur. tık 

mekteplerin birinci devrelerini bi
tirenler alınır. 

zanmayı mümkün kılar. 

P.rogramlar 
Polonya ziraat mekteplerinin 

programında ilk göze çarpan şey, 

ameli işlere tahsis edilen saatlerin 
ders saatlerinden fazla olmasıdır. 
Normal olarak her sınıfta haftada 
okunan 48 saat dersin 25 i ameli
yattır. 

ı.I İltlllernişt' sarayına aksetmekte ge 

R~~ Slkıy~ ~ırağan sarayı, biraz 
~~P çıkanı g~işti. Artık saraya 
~a.1lınişti, a:~ hır kat daha tahdit 

ı Şaya h'l halde doktor Rifat 
ııc ı_ ı e eın . 
L a.l'i: ki nıyct kalmamış o-
'1! ..ı 'o da d 4eğ1~u .1 : oktor Rıza paşa i-

t'.- :t rı nu şt' 'lar ı. 
'ıı.J ay l'neın 

%iYet' uru Vanlı Mehmedin 
~etine 1 arttırılınışh. Bunun ü-
ı.I bu cah·ı 

a. Ci.irer ı Ve kaba adamın 
t!) ı artını 

l'ıllı h Ya başlamıştı. Dok 
~e er ge11 .. · d 

içer· ...,.ın e, o da beraber-
t~ll 1Ye kada · · dirn\ . r gırıyor, hatta e-
~ı. ıın Yat k 

"'kad a odasına sokula • 
ı. ar cüret ·· 
~Otıt gosteriyordu. 

~t roı alt d 
~dirrı· ın a bulunan doktor, 

lor ıı:e rnahd 
~ilk ut bir iki sual 

lltı tan son 
tııııa • ra çıkıp gidiyor, ne 

ı.lııı. "e ne d h "'lor . e arern halkından 
«:ı~ a ıhti 

!Qıy Yacı olanlarla meşgul b· ordu. 
h. l)' •• 
lt e?Un S ih 

ı. c:u· en a Sult b- "k 'lq) ret .. an uyu 
fa, gosterrnişti y ik' 

~it . alarak te . . anına ı 
kıı~ış, bir ik' hdU arabasile çıkıp 
~ · e a"d ı saat sonra, ayni şe-
ı, h et etmişt· An 

l'i . llti"t 1
• cak şu var 

ltırı ~ e kendi k 
~il evind . çıra lanndan bi-
b;j 11 biri11• e, hır doktora, kalfalar 

:rı,._ ın çarı:,,f . . . 
~\:e d ':t"' ını gıydırmış. 

llll ok toru 
~I <foktor 

0 
~a:aya getirmişti. 

~e ~1Ştı. a t n ikı gece sarayda 
t11 <tstaıa ern efendimize ve hem 

' y· ra bakrn t 1 'a.t-ı 1ne ay . ış ı. ki gün son 
h l:ı'karıını Şekilde, saraydan dı
<Jll h· ınıştı. (1) 

lıa,~ Udised 
Yeı~ a.llıı§tı. Y~ıu:zun müddet sakla

?'i tar .e dız sarayının hafi 
~~ . a.ı.ından h b -

~ı\ tliJıa Sutt a er alınmıştı. 
ııll al'ılrn1şt an, derhal saraydan 
ftlt Şicldet1·\Ye artık saray, eniku 

~alı~rnı~~ı~nzibat ve tarassut 

~~2-~n~ 
"'l'\üı araştı..._ 1 lıırn.ı .... a !lra rağmen_ bu 

nJ tesbft edem.~ 

Melekrıi - Dilariz - Vuslucemal 
Emsalinur - Perniyaz - Dilagah -
ismini hatırlıyamadığım daha on 
on beş kalfa. 

E 
şen ... 

Valide cariyeleri 

msalinur - Siranto - Nak
şüend - Vasfıcihan - Ru -

Çalgıcı kallalar 
Dürrünap kalfa (Baş sazen
de) - Refie Sultan tarafın

dan takdim edilmiş. Fevkalade gü

zel keman ve piyano çalardı. 

Tarzınevin - Piyanoda son de

recede mahirdi. Ve, işittiği bir par 

çayı derhal notaya çekerdi. 

Lebriz - Flavta çalardı. 

Desteriz - Hem saz heyetinde 

bulunurdu. Hem de oyuncu kızla

ra riyaset ederdi. Harikulade za

rif bir endama ve çevik bir vücu

de malikti. 

Tirandil - Oyuncu kalf alann i

çinde, hareke'ı:lerinin cazibesile te

mayüz etmişti. 

Gerek saz heyetinde ve gerek o

yuncu kızlar arasında başka kal -

falar da vardı. İsimlerini hatırlı

yamıyorum. 

Haremdeki kadınlar, bunlardan 
ibaret değildi. Şehzade Salfilıiddin 

·Efendi ile Sultanların kalialarile 

bunların (acemi) denilen genç ve kü 

(2) Sultan Murat artık kadınlar a'l'<lSU1-
da yemek yemek mecburiyetinde kaldıtı 
zaman sırasile bu üç hazinedar, ııofracılık 

ed !erdi. 

Bir gül, öteki güllerden önce açı
lına pek hoşa gider, pek sevilir a
ma, bir kız çocuk vaktinden önce 
kadın olmıya heves ederse pek çir 
kin görünür. 

Bununla beraber, öyle bir kız 
çocuğu görürseniz, onu ayıplama
malısıwz. Onun haline ahlaksız • 
bk demek te bir haksızlık olur. 
Çünkü çirkin gördüğünüz ve çir 
kinliğinde şüphe de olmıyan hali 
kendisinde Folikülin hormonunun 
fazlalığından gelir. Bu hormon faz 
la olunca, onu azaltmak ta şimdi
lik insanın kendi elinde değildir. 

Dört yaşındayken evlenmek is
tiyen, bildiğiniz, erkek çocuk gibi. 
dört yaşında kadın olmıya heves 
eden, yahut yedi, sekiz yaşında 

gebe kalan kız çocuklar da vardır. 
Ancak bu çirkinlik çok devam et
mez, zavaUı kısa bir zaman sonra, 
çok kan kaybetmekten, gider. 

Bu kadar küçiik yaşta fazla hor
mon çıkaranlar pek müstesna ise 
de, memleketlerindeki yaşıtlarına 
göre pek erken bülüğa eren kız)a
nn sayısı daha çoktur. Evlenme 
kanununda yeni maddenin "milb
rim sebep,, dediği şeye sebep hor
monların erken ise başlamasıdır. 

FoHkülin fazla olunca bültiğ er
ken geldiği gibi muayyen günler 
daha sık gelir ve daha uzun sürer. 
Zavallı kız çok kan kayhetınekten ' 
zayif düşer. Fakat bundan dolayı ' 
zarifliğine hiç halel gelmez. Aksi
ne olarak, kendi yaşındaki kızlar • 
dan daha zarif olur. Saçtan ipek 
gibi. göğsü büyücek, vüc:udu yu • 
varlacık, hareketleri klVra.k, er • 
kekleri peşine dü$Ürür. 
Kız pek akı11ı da görünür. Hele 

hem parlak, hem baygın gözleri 
şair yürekli olanlan büsbütün çile• 
den çıkartır. Ancak böyle akıllı, 
parlak bakışlı olmasını kadınlık 

hormonunun fazlalıima atfetme • 

melisiniz. Onlar tiroit guddesinin 
fazla işlediğine alamettir. Kadın -
hk hormonu fazla olanlarda çok de 
fa tiroit guddesi de fazla işler de 
ondan ... 

Kadınlığa erken başlamak son • 
bahar mevsimine daha erken var
mıya sebep olmaz. O da aksine: Er 
ken başlıyanların kadınlığı daha 
uzun sürer... Başka kadınlar için 

ihti:varhk denilen :vaşıı kadar J!enc; 
tiklerini karll'madan erkekleri etek 
lerine hai?lamış meşhur 1?ii7:el1er 
de kadınlık hö,·le pek erkt>nden 
badamıs ve pek uzun .;iirmi.i.;tür ... 

Vaktinden önre rlPi?il, ht>rkcs 
l?İhi tam vaktinde açılmış olanların 
da ha7.ılarında 7.aman zaman ka -
dınhk hormonunun ta.;tıih vardır: 

Çok defa. mnavven günlerden hi· 
raz ön('e, yahut hiTaz sonra ~a'll

larında da m11ayven va.;laf'da: o • 
tU'1: yahut kırk yao;mda ve hirro -
J?unda sonbahar mevsimine girece
ği !llJTnrla . 

F'oliki1liTI horm•nrnnun kanda faz 
laJasara1c: marift>tlerini vaoması. ha 
zılarıncfo onun l?'Pr('P~inrft>n fa:ı.la 
olmasından ileri e'elir. Röv1«>1eri -
nin muavven giinleri de sık l?'elir 
ve uzun sürer.- Bazılannda aksine 
mua:v:ven günlerin se:vreklieindt"n: 
Folikülin cıkama:rmca kanda faz
la ı!'ibi l?'Örüniir. 

Ba:ı.ılarında da ipofiz ıroddf'-;inin 
ho:ı.ukluğundan: Bu ~dde folikii
lin hormonunu harekett' gt"tirmf'k 

, itin ifraz ettiği hormonu fazla, 
1ütein hormonu için çıkal'dığı hor 
monu az ifraz ('der •) vakit zavalh 
kadın hem fazla aşık olur. hem de 
büsbiitün kısır. Bu türlüsünün ilacı 
vardır: Lütein şınm?a etmek. Ço
cuk istemiyenler, tabii, bu ilacı 

kabul etmezler. 
Fakat, lütelin eksilmeden ya 1 • 

nız folikülin fazla olunca ona ilaç 
aram ima~ 

2) - Jimnaz tipinde olan ziraat 
mektepleri ... 

İlk ziraat okullarında olduğu gi
bi ameli, mesleki, genel bilgiler 
veren müesseselerdir. Tahsil müd
detleri 3 ..A.. 4 senedir. 

3) - Lise tipinde olan ziraat o
kulları ... 

Bunlar da pratik mahiyeti mu
hafaza etmekle beraber Nazari 
meslek hazırlığı ve umumi bilgiyi 
derinleştirirler . Programları umu
mi jimnazların ders müfredatları
na göre yapılmıştır. Jimnazı bitir
miş olanlar alınır. Ziraat liseleri 
yüksek tahsile talebe yetiştirirler. 

Bundan başka yetiştirme takvi
ye mektepleri vardır ki bunlar da 
pratik ziraatçi yetiştiren ve hazır
layıcı mekteplerle sıkıca alakadar 
müesseselerdir. Tahsil müddetleri 
1 - 2 senedir. Buralara herhangi 
dereceden olursa olsun bir mekte
bi bitirmiş olanlar alınır. Yaş kay
dına pek bakılmaz. 

Mesleki kurslar 
Ziraat mesleğinde pek taam

miım etmiş olan bu nevi tedrisin 
gayesi mesleklerinde şubelerinde 
ihtısas peyda etmeyi arzu edenle
re ziraatin terakkilerini öğreten 

teşekküllerdir. 

Programın ikinci vasfı mümey
yizi umumi derslere tahsis edilen 
saat miktarının epeyce çok olma
sıdır. Bu da mektebin takip et
tiği kültürel ve münevver vatan
daş yetiştirmek hususundaki te
mayülünden ileri gelmektedir. 

Programların üçüncü vasfı mü 
meyyizi ise, okutulan bahis ve mad 
delerin oldukça mahdut olmasıdır 
İlme, ihtiyaca ve tecrübelere isti
nat etmiyerek çizilen programla
rın her ınaddesi küçülüp, genişle
miye çok müsait olduğu için ba -
zan mevzu bile ortadan kaybola
bilir. Ameli tedrisat için esas ola
rak ameli mesai kabul edilmiştir. 
Dersin bir kısmını tarlada, bahçe
de yapmak. toprak işinin icap et
tirdi.iii fizikj çalışmalar. buna mü 
teallik idari işlet hep ameli mesa 
icinde toplanmıştır. 

Servisler, iş bölümleri. aynile 
tedris edilen maddelerde de oldu· 
ğu gibidir. 

Polonyada bugün yüksek tahsil 1 
müesseseleri hariç olmak üzere bü- 1 Tiftik Fiyatları 
tün ziraat mekteplerinin sayısı 

178 dir .. 

Arazi ve çiftlik idaresine kadın 
ve erkekleri hazırlama 

mektepleri 
Bu nevi okullara halk ziraat 

mektebi dahi denilmektedir. Po
lonyada bunlann sayısı 131 i bul
muştur. Erkek ve kız olsun köy 
halkına zirai terbiye ve ameli bil
giler verir köyün inkişafında bü
yük rol sahibi müesseselerdir. 
Köy ilk mektebini bitirenler alı
nı!'. Tah:;il rrıüddtlcri bfr senP~~ir. 

Geçen hafta içinde muhtelü mın
takaların tiftiklerinden oğlaklar 120 

kuruştan. birinci mallardan Karahi

sar, Kütahya, Eskisehir. Yozgat tif· 

tikleri 107 - 110, Ankara Rulvadin, 

Polotlı Beypazar ve ayarları 103 -

106. Çerkeş, Gerede. Bolu 85 - 95, 

Kastamonu. Safranbolu 110 - 115, 
Konya dağ ve Ilgın mallan 104 -

106. Kayseri ve Konya ova mallan, 
Sıvas Mardin nevileri 80 - 85. bov
lu deri mallan 75 - 80, kısalan da 
6!l - 70 kuruştan satılmıştır. 
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Filistin 
Röportaiları 

(BCl§ı 7 ncide) 
- Nemize gerek .• Şarki Erdün

de de bir şey var mı ki. .. Biz on
larla beraberiz. Emir Abdullah sı
kı sıkı tembih etti; sakın süku
neti bozmayın, bu mıntakada müs
takil Arap hükU.meti kuracağız, 

:rab~" du:rmazsanız post elden gi
der diye .. 

- Demek bedevi bu ahvale se
yircidir. 

- Elbette, bu işleri yapanlar 
müftünün adamla:rıdır. 

- Fena mı yapıyorlar? ~ 
, - Sonunu getirebilirlerse, çok 
para kazanacaklar, iyi yapıyorlar. 

- Getirebilecekler mi dersiniz? 
- Allahüa'lem bissevap.. 1 
- Emir Abdullah size para verir 

yor mu? 
- Bedava tebaalık olu:r mu? 
- Siz ona ne veriyorsunuz? 
- Biz de onların sözlerini din-

liyoruz işte. Daha ne yapahm? 
Bedevi, her devrin o pratik ada

mı.. Tıpkı Umumi Harpte olduğu 
gibi yine peşin parayı, vafdlere, ü
mitlere ve duygulara, düşünme
den tercih etmesini biliyor. 

K udüse gidecek tren hınca
hınç doldu. 

- Bilmiyor musunuz, bugün 
cuma diyorlar, bütün bu Yahudi
ler cumartesiyi Kudüste geçirmeğe 
ibadete gidiyorlar. 

- Yol tehlikeli değil mi? 
- Köy daha mı emindir?. 
- Köylerinde ibadet edemezler ., 

mı .. 
- Yeryüzünde, Kudüsten başka 

yerde (Ağlama duvarı) yoktur. 

Koloniyal şapkalı, kolları sıva
h ı yüzleri güneşten yanmış İngi
liz askerleri ortalarına almış oı. 

dukları üç Arabı arka vagonlara 
doğru götürüyorlar. 

Biri beyaz sarıklı ve abalı, öte
kiler fesli fakat üçü de tertemiz g~ 
yinmiş, vakur ve ağırbaşlı görü
nen bu adamların bileklerinde ke
lepçeler vardı. 

Kimbilir nerede yakalanmışlar 
ve nereye götürülüyorlardı? Kudü
se mi, Akkaya mı, divanı harbe mi, 
D'-"l.&p0.J G .U.U.": 

Uzüm satan bir Arap çocuğu ar
kalarından baka baka: 

- Sabahleyin de yirmi beş ki
ti götürdüler .. diyor. 

- Neymiş kabahatleri? 
- lki gün evvel burada treni 

havalandıran bunlarmış .. 
Ve iki gün evvel havalanan tre

nin bir eşine, belki onun gittiği yo
la gitmek ürere biniYt>rum. 

Yemyeşil bir tabiat ortasından 
geçiyoruz. Vagonlara rüzgarın ge
tirdiği çiçek kokuları doluyor. 

Portakal, limon ağaçları, çam 
fidanları ufuklara kadar her tara
fı kaplamış ... 

Pencerenin kenarında Osmanlı 
hükumeti zamanında mühim me
muriyetlerde bulunmuş Kudüs eş
rafından bir Arapla konuşuyorum. -

- Bu cennet gibi memlekette 
kan dökülmesi günah değil mi? 

- Buraları çırıl çıplak, kurak, 
çorak, nankör bir çöldii, diyor. 

Ve gözünün ucuyla UeridP.ki Ya
hudileri göstererek ilave ediyor: 

- Işte bunlar bu hale getirdi
ler .. 

- O halde haklıdırlar.. -,., 

- Hayır ... diye ellerini açıyor, 
hayır, butün çölüı zümrüt gibi 
bahçelerle süsleyebilirler, buna 
bir şartla hiç ses çıkarmayız: Fi
listinde kurulacak Arap hükume
tinin hiç, bir hak iddia etmiyen, 
hiç bir imtiyaz istemiyen, böyle 
bir şeyi aklına bile getirmiyen sa
dık ve muti bir tebaası gibi yaşa
mayı kabul etmelidirler. 

- Edecekler mi... ederler mi? .. 
- Istcr istemez ... 
- Ya Ingilizler? .. 

Fesini başından çıkararak, ipek 
mendilile alnının terini sildi, son
ra gayet samimi bir sesle: 

- Dostum ... dedi, Ingilizlcr mil
yonlarla Arabın asırlardanberi 
yerleşip oturduğu ülkenin bir ke
narına .. bir köşeciğine getirtip ba
rındırdıkları dört yüz bin Yahudi
ye ilelfilıırülömr bekçilik edebilir
ler mi? 

Ve sualinin cevabını yine ken
di verdi: 

- Edemezler azizim.. edemez
ler ... 

- Kanal? .. diye soracak oldıım. 
- Kanal.. evet kanal.. Fakat o-

8U muhafaza eden Ingilizler ne-

\l!!I A Ş M A K A L ! D R N M A B A T) 

Bir Döniim 
Noktasında 
Bulunuyoruz 

(Başı 1 incide) 

1.065.246 lira kazanmışlardır. Hüku
mete verilen resim ve vergi 7 senede 
137.586 dan 454,518 liraya yüksel
miş. 

Demek ki, !havzada zaten seneden 
seneye artan bir inkişaf var. Bu in
kişaf hoşnutluk verecek bir vaziyet 
diye çiçekli kelimelerle methedilmi
ye çok uygundur. 

Sonra insaruarın bütün işlerinde 

bir muhafazakarlık unsuru eksik ol
maz. Kömür havzasında bugün ku
rulu bir takım büyük teşekküller 

var ki, kendi alemlerinde çalışıyor
lar. Memleket menfaati çerçevesi i
çinde kendilerine mahsus bir tesa
nütleri, bir gayret ve rekabetleri, 
ayn ve kısmen biribirine aykırı 

menfaatleri var. İşe elbette şahsi 
mevki endişeleri de kanşır. 

B u şartlar, bu maddi ve ruhi en-
geller karşısında esaslı karar

ların hızını bulmak ve yalnız mem
leket menfaatini gözönünde tutarak 
kömür servetimizi bir elden idareye 
doğru gidebilmek. hükumet hesabı
na da, havza işlerinde alakaları olan 
teşekküller ve vatandaşlar hesabına 
da iftihar verici bir imtihandır. 

Yurdun hakiki menfaati şunları i
cap ettirir: Kömür havzasının tama
mı, bir elden idare edilerek müker
rer idare ve umumi masrafların önli
ne 3eçilmeııdir. 'r ıkama gıbi tertibat 
bütün ocaklar hesabına verimli bir 
şekilde ve müşterek hesaplarla işle
melidir. Tasarruf haklarını korumak 
gayretile ayni damar içinde biribirini 
tehlikeye düşürecek surette çalışma
lar ve hak iddialan nihayet bulmalı
dır. 

İşçi bulmak meselesi miktar ve ve
rim bakımından esaslı surette halle
dilmeli, bütün işçiler ayni ölçüye ta
bi olmalı, işçiyi genç yaşından başlı
v:ır:ılc "tnPslPk s:ıhibi adam d ive vetis
tirmek için esaslı teşkilat kurulabil-
meli, işçi korumak için, alınacak iç
timai tedbirlerde ve gündelik mese
lelerde iş verenle alan vaziyeti değil, 
yurt menfaatlerine en uygun vaziyet 
hüküm sürebilmelidir. İşçi. bir mü
zayede metaı halinden çıkarılmalı, 
adeta esir ticareti yapar gibi bir hal 
alan mutavassıtların çirkin oyunla
rına meydan kalmamalıdır. 

İşte bütün bunlar Zonguldaktaki 
son içtimalarda esas bakımından ka
rarlaşmıştır. İşin müktesep haklar 
bakımından bir menfaat cephesi var 
ki, müşterek işletmenin temettülerini 
bu müktesep hak ve mepfaatlere gö
re ayırmak ta icabında hakemle hal
ledilebilecek bir meseledir. 

B u tedbirlere bir de Çatalağzı-
nın temin edrceği sürat ve u

cuzluk, yeni elektrik santraıinın u
yandıracağı faydalar, geniş demiryo
lu hattını Kozluya uzatmak, ocakları 
doğrudan doğruya demiryoluna bağ
lamak, Çatalağzı yapılıncıya kadar 
bugünkü limanın yükletme tertiba
tını soğaltmak ve süratleştirmek, 
vergileri bir elden almak gibi bir ta
kım tedbirler de ilave edilirse kömür 
siyasetmizde çok mühim bir dönüm 
yerine varıldığı anaşılır. Bu yeni dev
rede senede beş milyon tonluk istih
sale doğru yol alma), kömürü ucuz
latmak, yabancı piyasaları tutmak, 
nöbet usullerinin külfet ve masraf
larını kaldırmak, istikbali ve sağ
lığı emin bir işçi sınıfı yetiştirmek 
mümkün olacaktır. 

Zonguldağı tam böyle mühim ka
rarların dönüm yerinde ziyaret et
mek fırsatını bulduğumdan dolnyı 

çok memnunum. Her sene Zongulda
ğa uğrıyarak yeni kararların netice
lerini ölçmek benim için çok meraklı 
ve cazibeli bir vazife olacaktır. 

En evvel bir kömür memleketi o
lan Türkiyenin nabzını en iyi yok
lamak için bugün de, yarın da gidi
lecek yer, kömür havzamızdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

den Afrika kıyısına da bir Yahu
di yurdu kurmuyorlar, kanalı Af
rikada Arap Mısır hükumeti, As
yada da Arap Filistin hükumeti 
muhafaza eder. Başka? .. 

Akan sular durmuştu! 
- Sağhk ... diye sustum.' 

TAN 

Doğu Bölgesinde 
Kurulacak 
Kültür Qcağı 

(Bap l incide) 

18 - 7 - 938 

Hocas1Zlık Yüıii 

Boı Kalan Mekttf 
(Başı l ~ 

Fahri Özen olduğu halde mektepleri, 

Köy muhtarı, köyünün ll' 
mına yazdığı bu mektupta 
görü len binanın şaşırtıcı ına 
anlatıyor, ve: 

halk partistini, halkevini ve beledı- oe 
yeyi ziyaret etmişlerdir. Kan köyün- - Bundan, diyor, üç se. s$o 

Altta: ukıfehır kartfık takımı 

Anadoluda Spor 
Eskişehir Muhteliti Uşakta iki Kere Y enild·i, 

Akhisar - Çanakkale Futbol Teması. 

Vefahlar Bursa ve lne«Jölde Galip 
Anadolunun her tarafında spor 

hareketleri çok önemli bir şekilde 
devam etmektedir. Klüpler ve şehir
ler arası temaslar halkın alakasını 

celbetmekte ve heyecanla takip edil 
mektedir. 

Uşak maçları : 

yun ilci tarafın hata yapmamak üze
re sarfettikleri hüsnüniyetle pek 
muntazam bir şekilde cereyan etmiş 
tir. 

Velalıların Anadolu turne•i: 

Bursa şampiyonunu 4--0 mağlUp 
eden Vefalılar Inegöl sporcuları ta-

Uşakta iki üç maç yapmak üzere rafından davet edilmişlerdir. Vefa -
muhtelit halinde bir takımla Eşki - lncgöl idman yurdu takımlarının 
şehirden hareket eden futbolcüler yaptıkları maçı da Vefalılar 5-3 ka 
Uşaklılar tarafından samimi bir şc- zanmışlardır. Vefa takımı bidayet -
kilde karşılanmışlardır. tc oyununu tutturamamış fakat ikin 

ilk maçlarını çok kalabalık bir se- ci devrede şuurlu oynıyarak galibi -
yirci kütlesi önünde Turan Idman yeti haketmiştir. 
yurdu ile oynıyan Eskişehir karışık Futbol maçından sonra gece par
takımı O;- 2 mağlup olmuştur. Maa- ti bahçesinde Vefa güreçşilerile 1 -
mafih bu maçta mağllıp olmalarına negöl idman yurdu güreşçileri ara -
rağmen güzel oyunlarını halka sev- sında temaslar yapılmıştır. Elli altı 
dirmeğe muvaffak olmuşlardır. kiloda Bursa şamyiponu Elan Omer 

ikinci maçlarını Uşak Gençler Bir rakibini sekiz dakikada tuşla yene -
liği ile bir gün sonra oynıyan U - rck İnep,ölün tek ualihiyetini temin 
şak .futbolcülcri çok gayretli ve dik I etm~şti~. Di~er kilolarda Vefa gü -
katlı oynamalarına rağmen 2-1 reşçılerı galıp çıkmışlardır. 

mağlup olmuşlardır. 

'4ı:anakkale maçı : 

Çanakkale Türkgücü takımlyle 

Karaman • Sümer 

spor teması : 

karşılaşmak üzere yirmi sekiz kip- Konya Ercllisintn Sümer spor ta
lik bir kafile ile Çanakkaleye giden kımı tarafından davet edilen Kara
Akhisarlılar, samimi ve hararetli bir man gençleri yaptıkları maçı 1-0 
maçtan sonra 2-2 berabere kalmış- kazanmışlardır. Sümer sporlular Ka 
lardır. raman gençlerine karşı pek samimi 

Akhisarlılar Balıkesirden üç ve misafirperverliklerini müsabakadan 
Izmirden bir oyuncu almak suretile evvel ve sonra muhtelif davetlerle 
takımlarını takviye etmişlerdi. O -

1 
isbat etmişlerdir. 

, - ' 
T. C. ZiRAAT BANKAS' 

PARA 
LiRA 

BtRtKTİRENLERE 28,800 
iKRAMiYE YERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.apla
rmda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile afağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1 ,000 liralık 4,000 Lira 

hükumet bizi bir mektep bıll 
deki nümu~e ~idanl~ğını görmek için mıya teşvik etti. Yaptırılacak 
de Kana gıtmı§.lerdır. Bu akşam şe- b 
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deceklerdır. Hatunoglu . d 
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rın en, tırnak arından a d 

Üniversite 
Gençliği Neden 
Dökülüyor ?i 

(Ba~ l incide) 

Ne yapıyorlar? Doktor, teşhis koya
bilmek için, hastaya evvela şikayet
lerini sorar, hangi komisyon, hangi 
heyet gençlere, talebelere, sual so
rup, anketler yaptı? 

Binaenaleyh, meydanda bariz bir 
hakikat vardır: O da terbiye ve 
kültür buhranıdır. Bu işin ehli ol
mıyanlar, vatanın ali menfaatleri uğ 
runa. vazifelerini ehillerine bırak

malıdırlar. Yoksa halimiz fenadır. 

* 
Ayni gazetede, Adnan Öğüt imnı

sile yazı yazan genç te, yukardakı, 
suallerin cevaplarını aşağıdaki şaya
nı dikkat satırlarla veriyor: 

- Maarif üzerine tevcih edilen 
herhangi bir göz, muhakkak ki, şu i
ki hakikati bariz şekilde görür: 

l - Talebe çokluğu. 
2 - Hoca azlığı. 

Bu yüzdendir ki, mekteplerde o
kuyanların, normal tahsil seviyesi
nin istediği bilgiyi edinmelerine im
kan yoktur. Halbuki, imtihanlar, bü
tün nizamnameler, velhasıl bütün for 
maliteler, güçlüklerini normal bilgi 
seviyesine göre hazırlamıştır. Ve iş
te, talebenin sapır sapır dökülmesi
ne sebep olan amillerden biri de bu
dur. 

Talebe, normal şekilde ilk mekte
bi bitirir. Orta tahsile başladığı za
man, yukarda izah ettiğimiz kadro 
noksanile karşılaşır, fakat buna rağ
men, babası kendisine: 

1 - Okumıyana ekmek yok! 

2 - Muayyen tahsili, normal ka
bul edilen senede bitirmek lazım

dır! Dediği için, o, kendisini behe
mehal muvaffak olmıya mecbur ı;a
yar. Zaten mektep psikolojisi de bu 
yoldadır. Sınıfta kalan talebe mu
hiti tarafından şiddetle takbih olu-
nur. 

Halbuki, hoca talebe ile meşgul 
değildir. Talebe, gayet kalabalık bir 
sınıfta senede bir defa müzakereye 
kalkmak imkanını bile bulmaz. Bin:ı 
ena~eyh talebe, bilgisini göstereçek 
yegane vasıta olarak "imtihan,,ı ta
nır. Bu da, başlı başına tetkike de
ğer bir imtihan psikolojisi yaratır. 
Bu psikolojinin tesiri altına giren 
talebe, dersleri asmıya başlar. 

Halbuki sene nihayetinde, talebe
d.~n, hocanın öğrettiklerini değil, 
soylediklerini vermesini isterler. İş
te ilk gayri meşru hareket burat:fa 
b~şlar: Kopya yaılır. Daha iş bü
yurse, üçüncü taksitte, sıkıyı gören, 
ve biraz parası olan talebe kapağı 
hususi liseye atar. Bu yüzden, her ı;e 
ne mart ayından sonra hususi lise
lerin talebe kadroları artar. Biraz da 

j ha cesaretliler, işi azıtırlar, hususi 
komisyoncular vasıtasile para ile şe
hadetnameler elde etmiye çalışırla:. 

Bu acı hakikat te, daha bu sene İs
tanbul maarü müdürlüğünde yaka
lanan sahte şehadetname şebekesi ile 
arada sırada münferiden gazetelere 
akseden ve failini de altı ay hapse 
mahkum ettiren sahte şehadetname 
vakaları He ve hatta gizli maarif sıı-

dikleri paralar, günün birin e 
lirayı buldu. af' 

Fakir bir köyün üç bin Jir 
araya getirebilmesi, bir şehrin,; 
yon lira toplamasından datıa 
iş. daha büyük bir Icdakarlıl<~ 
kü, buralarda, bir kuruşun. 
kadar kıymeti vardır. Bura1'·ıe 
liraya ev yapılır, ve on ura ~ 
geçinir. Bunları düşününce, 
lirayı bir araya getirmek 
gösterilen fedakarane cömet 
dudu daha iyi anlaşılır. 

Biz, 3000 liramızı tamaın1' 
hükümete tekrar müracaat 

- Paramız, hazır .. dedik· 
Kaza kaymakamı, belcdiY6 

sile birlikte fakir köyümUZ' 
verdi. Gezdiler, dolaştılar, 
yapılmasına en münasip yeti. 
tiler. Bize gösterdiler. Beledi1' 
fası da bir kroki çizdi: , ~ 

- Binayı buraya, şu şeltU 
run! deyip gittiler! 

Biz, bu direktifi yerine g 
için gece, gündüz çalıştık. 1'D 
zü, cehaletin karanlığından • ~ 
cak olan bu nur kabesini b~ ; 
vel kurmak için, köyün ibtı1 
dınları, ihtiyar erkekleri, dl 
lan, çocukları, birer amele gı 
lıştılar. 

Nihayet günün birinde, 
gördüğünüz bina meydana ç 
bayram yaparak, bütün yot 
rımızı unuttuk! 

Vakıa, binamız, pek muaıtl. 
ğil. Fakat biz, buraya geıeıı 
lerde, sehirlerdeki asri me!C1 

resimle~ini görüyoruz ve Y'f; 
binayı, onlarla mukayese ed 
rahlıyoruzt 

Fakat. gelin gorun ki, ııe 
1 

ümitlerle, emeklerle fcdakBr ' . ı 
meydana getirdiğimiz bu bifl 
üç yıldır, - çocuklarımızın 1', 
dimağlan gibi - bomboş dufll 

Binamız, kullanılmadan e~ 
diye içlmiz eriyor. Mektebill 
öksüz manzarasına baktıkçB• I' 
lerine döktüğümüz alın ıerl 
dar gözyaşı akıtıyoruz. 

1 
Kaza kaymakamına mürsC 

decek yüzümüz kalmadı. J{sı' 
diyesine müracaat edecek c 
miz yok. Maarif müfettişini.ıt f 
gözlemekten ümidi kestik. ,t 

Çünkü onlara, utanacak JtBd tP 
la başvurduk. Daha fazla rah' 
mekten çekiniyoruz. Baş a~ 
devam ettiğimiz takdirde, ''~ 
daha ağır bir cevap almaktaıı 
yoruz. 

Bütün ricalarımızın seıne~e 
dığını, bize yapılan vadin y~r~ıt 
tirilemediğini, kazamıza, hala 
ca gönderilmediğini, gizliyef11 
miz teessürlerimizden anlıY0P 
dur. 

Yüze yakın köy çocuğu pt 
ber bekler gibi, hoca gözıüyor· ;s 
başka fedakarlıklara glrişrrıe~ 

)ti· 
zımsa, kaçacak değiliz. Yeter ııof 
tebimizin kürsüsü, daha faz18 

öksüz bırakı Imasın! (1. 
Z . ;nJlll 

ıra, yavrularımızın, aeı- efil 
d~k~. oğlaklar gibi kendi~ k.~" ıst 
buyumelerl, bizi köyümuzun 
linden ürkütüyor. tı'~ 

Sizin gazetenizde bizirn de ., 
S . . eıctıır 

mız var. ızın gazeteniz, m 

4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
4 ,, 250 ,, 1,000 ,, 

1 alle~ini~ _şe:y_ta~i usullerle elde edi!-
1 mesı gıbı hadısclerle isbat olunabi-
ı lir! · 

kaybolmak, istediğimiz ellere~ 
mek tehlikelerine daha az 1118 ·ıı 
Bu vazifeyi yerine getireceil'

1 
r 

emin olduğumuz için, iiç Yl1cl~ı/ 
lediğimiz ümitten tamamen tf1 
kalmaktan kurtuluyoruz: 

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

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira
dan atağı dütmiyenlere ikramiye ~ıktığı takdirde 7o 20 fazla
sile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ondan sonra ise, işi tamamile çığl
nndan çıkaranlar, hocasını öldürür 
tehdit eder. ' 

Bunlara, doktor raporu olmadan 
psikopat damgası vurulur. 

Halbuki, bunlar, ne psikopattır, 
ne de bilmem nedir. 

Bunlar, yukarda söylediğimiz iki 
içtimai fal<törün tahtı tesirinde, ya
rım bir maarif kadrosunun kurban
landır!,, 

v~ muallim _bekliyoru.~!,, del 
Bız, Selemelık köyünun . Jel~! 

alakadarların sade nazarı diJ< / 
ne, nazarı rikkatlerine, na:ı•~ıı 
süflerine değil, nazarı narı-'··-

d·yor" de koyarken, temenni e ı bitı' 
tam üç yıldır boş duran btJ. ve f 
öksiiz ruhuna sinen materrı1oe'sı 
ran lığı, fedakar bir Türk b i' 
elindeki bilgi meşalesi ve bert f' 
cuk kahkahası bir an e~el 
lla! 
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E R K E ·K L E R 1 
İESHIR EDEREK 

C Üdirn, hemen yan ölmüş gibi 
!ı-. ~idi,~ buruşutıuklarla dol ear~ırı~ ve ihtiyarlamıştı, fa
~ rını daima gençti, dans, 
.. ~t leverdim.. 

~ol'du. kimse bent dansa davet et
h._?or1.ar B~un erkekleri gençliği 
~ ile ~tiNıhayet bir cild mütehas
Jt ~ t şare etfun. Cildimin genç 
41. 'tt lıtoee~·ta~ k.ıymetU bir cevher o
~ »'ta, e ıhtıyacı olduğunu söyle
~~ ,IOıı zamanlarda bu Biocel 
~le~dgenç . h~yvanlann cilt hü
~ftut en ıstıhsale muvaffak 
b..... Cilci.i~u cevherde bizzat si
~'1lttur e~ hayati unsurlar 
~ ı.._ 1 · Bıocel şimdi· cildini-
~! ~ enrn · ' aı l\ lhtı esı ve gençleşmesi 
~!1_cle 'r!kc~ olan tam nisbet daire
.:.?ttırıı~ on kreminin terkibine 
~ )a~· Bu kremi her ak-
1_ l'l'et n evvel kullanırım 
~'lele et '?Uvaffakıyetli semere-

Nasal 

MEŞHUR 
OLDUM 

'Arfıli 

Dünya benimdir l •• 

~.~ '- ~t.Urı. Diier taraftan her sa 
~~dı aa renkli Tokalon kremini 
~~ebu da siyah benlerimi e rittl, açık mesameleriml sıklaştırdı 

tult U il t 'il. ~rt cildimi beyazlatıp yumupttL 
1). Aıu\raff · Cild unsuru olan meşhur Tokalon kremleri her yerde a

te~ .. ~IC.\. T ~ıyetU semereleri garantilidir. Aksi takdirde para iade edilir. 
~ lebebt 38 Haziran 1938 de çekilmesi mukarrer olan piyango bazı 

er dolnıalle 1"' 'X'~i!!~UQ ~ilk edilmittlr• 

Taklid hiç bir zaman 

ayni olamaz 

Taklid benzeri 

demektir 

KREM PERTEV 

r 

Bu ltlbarla en üstün 
kremdir. 

Gayet modern biçim.da, 

Gri ve beyaz fanild pantalonlar, 

Fantezi f•nild pantalonlar, 
Palmbeach (sinyeJ pantalonlar, 

Keten ve pamuklu pantalonlann 

Zengin ıık çeşitleri 
Reklam fiatına Beyoğlunda 

1 BAKIR Mağazalar1nda 

- Dr. Ihsan Sami -
IST AFILOKOK AŞISI 

lstafilokoklardan mütevellit ( ~ 
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı· 
banı, arpacık) ve bütün cilt ba&
tabklanna karşı pek tealrU bir 

• aşıdır. Divanyolu No. 113 • "' 

Köy Sandık Makbuzlan 
İstanbul Vilayeti tarafandan 

köy sandıklan için makbm b .. 
tınlmıştır. Elli çift varaklı. tel 
diki,li bir cildi 25 kuruştur. 
~aşraya poetaparaaı ile (30) ku
ruttur. 

TAN Matbaasında satllmaktıtdtr 

Satıhk Makine 
Tranımlıyonlan 

Kullanılmq 8 santim kalınlı -
tında makine tnnsmil;r•. şaft. 
kasnak ve yataktan ocus fiyatla 
~atıhktır. TAN matbaaama mtl· ,..,.,.,.t ~dfnftı. 

• 
grıp, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 

kutulan vardır. 

lstanbul Kız Öğrehnen Okulu Satın Alma Komisyonundan: 
Erzakın cinsi Miktan 

Ekmek 34100 Ki. 

Beher kilonun 
tahmi.n bedeli 

10 

ilk teminatı 
Lira K1ınış 

255 75 

Eksiltme şekli gün 
v e saati. 

Kapalı zarf saa t 10 
da 2317 / 938 Cumartesi 

--Sade yağ 4700 100 352 50 23; 7/ 938 saat 10 
__ __,,,T~o-z-şe~ke~r------------------74~70·0·---------------28·--------l-8_8 ___ 7_0 __________________ _ 

23/ 7/ 938 10 Kesme şeker 4000 30 
~_,:.P~i~ri~n-ç~B~urs--a----------------ft30~0~0.---------------.24;-------~5~4~------------..,2~3~/=7-/9~3~8--l-O 

Kuru Çalı Fasulye 3200 17 
Kuru Barbunye 1200 10 
Kırmızı Mercimek 600 12 
Yeşil Mercimek 750 17 81 l~ 23/ 7/ 938 10 
Nohut 800 14 
Bulgur 600 12,50 
Buğday 390 8 

~-- ~-------------=-----------------------------------------------------------Kuru Soğan 5600 7 ,50 
Patates 6200 7 64 46 23/7/ 938 10 
Kuru Sarmısak 55 1 O 

l'irinç unu 200 20 
Un ekstra 4300 15 
Makarna Irmikli 900 25 
Şehriye irmikli 330 25 82 40 23/ 7/ 938 10 
irmik 330 20 

12~ 21 Nişasta ., 
Ararot 31 45 

Beyaz Peynir 2500 45 
Kater Peynir 1350 70 

155 25 23/7/ 938 10 

Süt 5800 12 
Kase Yoğurdu 7800 5 104 55 23/7/ 938 10,45 
Kaymak 220 140 

------·----------------~-----------------------~------------------........ ----------~ Silivri Yoğurdu 2750 19 39 19 23/7/ 938 10,45 

Zeytinyağı 2800 50 
Zeytin tanesi 1800 32 
Sabun 2750 33 

Tavuk eti 800 55 
Hindi eti 800 50 

Tereyağı 

Yumurta 

Elma Gümüf}ıane 
Elma Amasya 
Ayva 
Portakal (Dörtyol) 
Portakal (Alanya) 
Mandalina 

Arpa 
Saman 
Kepek 
Ot 

Odun gürgen 
Odun meşe 
Mangal kömürüü 

Blok maden kömürü 
Tüven.ın maden komürü 
Kok kömurü 

Yaş sebze 42 kalem 25465 kilo 
47GOO adet ve ltslOO demet. 

580 110 

43000 1.50 

4500 20 
4500 30 

850 10 
11750 3,5' 
6750 5 
4400 3 

1500 5,50 
2000 2.50 

150 3,50 
300 4.50 

470 ç. 250 
370 Ç. 300 

4500 K. 5 

200 Ton 
350 .. 
100 

1700 
1100 
1800 

216 26 23/ 7 / 938 saat 10,45 

63 23/ 7 / 938 10,45 

47 85 23/ 7 / 938 10,45 

48 37 23/7 / 938 10,45 

241 18 23/7 / 938 10,45 

14 89' 2317 /938 10.45 

188 25 . 23/ 7 /938 10,45 

682 50 23/ 7/ 938 10,45 

244 56 23/ 7 /938 10,45 

1 - Istanbul Kız Oğretmen Okul unun yukarda miktar ve beher ki1o ve adet ve tahmin bedellerile ilk te 
minat ve eksiltme saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar kapalı Zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme·ıstanbul Kültür DirektörJiığü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanap Komisyonda 
yapılacaktır. isteklilerin ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel Liseler Muhasebeciliği Veznesine ya
tırılarak teminat makbuzlarını ve yeni yıl Ticaret Odası vesikasını eksiltme zamanında Komisyona tevdi
leri, kapalı zarfların eksiltme kanununa göre teminat makbuzu ve istenilen belgelerle birlikte eksiltme sa
atinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz karıılığında vermeleri. 

3 - llteklilerin şartnameleri Okul idaresinden ~örüp okuyabilecekleri ilan olunur. (4280) 

Her Eve Lii.zım Olan 
YENJ 

Cocuk Ans,iklopedisi 
M üessesemtz tarafmdan net

redilen Yenı Çocuk Ansik
lopedisi ber çocuğun mutlaka sa
hip olınası lbım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna· 
ıında ve den dışında aradığı bil· 
tün malümatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSlKLOPEDfSt btl
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri. 
Türk çocuklannın ihltyaçlannı ve 
mektep programlarını ıözönünde 

bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekerlyadır. 

Eser 1500 sayfalık ild büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam esenn 
fiyab 7 liradır. Muallimlere ve 

ı-·AN Ne~rlyat E-vi 
/slanbul 

mektep taJebesıne eynca tenzııaı 
yapılır. 

Bu e98J' yalnız çocuklar ietn de
ğil bütün Ukmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün· 
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve genış maliimat ile zen
ginleftirflınlftir 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
ıstiyorsanız •'8ğıdakj kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz Bu bro
şür size Ansiklopedinin k.ıymetmı 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yenı Cocuk Anııiklopl'dt11 brotfirül'· 
den bir tane ıöndermenl7.1 v• mu
aWmlere aU eon f17atınw bildirme
nizi rica ederim. 

irim.: • • • ; : ; ; : 
Adres: • : : : . . . . . . . 

. . . 



Dünyaca Tanınmış ve Tecrübe Edilmiş 
Bulunan: 

Markalı Ampullerimizin 

Mümessilliğini 1/7 /938 Tarihinden itibaren : 

Dis doktoru diyor ki: 
"iyi bir diş macununda, dit etleriıı8 

tesirleri olmıyan antiseptik bir madde 
malı, asıl dişleri temizleyici madde, 
sıyırm1yacak şekilde hazırlall!Dlf oımalJ,. 
hamız olmadıktan başka .ağımald ~ 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva 
ve nihayet koku ve lezzeti nef"ıs olmabdJt.., 

lıte Radyolin Bud 
Sabah, öğle ve akıam yemeklerinden --

D Y O L 1 N Kullanırnt 

AEG ve ELEKTRON~ HiLKAT! 
Türk .Anonim Elektrik Şirketi 

Umumiyesi 
......... : '· K. 1449. 

Türk Anonim 
Şirketi 

lıtanbul: P. K. 1144 

Daima Kanunlarına Sad~ 
Yaratan kuvnt, her inana aıhhat Ye 1&&det içinde 

haldmu Yermiftir. Her türlü auiiatimal ve tabiat 
aylan hareketin cezan ilümdür • 

Firmalarına Vermiş Olduğumuzu Beyan ve 
Sayın Müşterilerimizin Badema Yalnız Bu 

Yurttatl Her um.en kendi ken8inin doktoru oll Bütüo 
Yiyetini ıazden ıeçir ve ıördüiün en afak bir &na a ... '9". 
derhal faaliyete ıeç. Kendinde dütldinlflk, halaislilr, iaı" ,....., . • 

lık, lranmlık, kunetaizlik. tenbellik, korkaklık mı hneedi 
aun? Bunlar uniyetin imdat ip.reticlir. Çabuk Jetİf Ye h 
ebiri olan 

iki M:üesgese lle _________ .._.~ ........ ~-er~·~ ~ mtla FOSF ARSOı, tababetia ... ,., t•ll il .cı.. 
tiin--dolttorlar tarafmdan takdir edilen en mühim illçlana 
yet fent t.ir l1lrelte ~rikinden yapdlDlf .... wz bir Rica Ederiz, fQnlhadur. 

Kanı tazeler ve çofaltır, iftihayı açar, hlfaa ve zekl.11 
Y-ltir. Sinirl~ri, adelel~ri aağlaml .. tmr. Azim ve faaliyeti 
aeltir. Ve bütün kudr~tleri uniyette topll)'&rak &mü 
bütün netelerle ıeçirtir. FOSF ARSOL ıünet ,ibidir. G" 
yere aaihk dinçlik. ve ıençlik saçar, her eczanede bul 

T. H. K. 

BUYUK PIY ANGOSI ' 
Dördüncü .. , .. : 11 Ağustos 938 eledir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan baıka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) lirahk iki 
adet mük&fat vardır ... 

$1mcllye kadar binlerce •tılyl sencıln eden bu 
plyantoya lıtlrak •flll•k ıaretlle sb de talllalsl 
cle11eylnls. 

Sahibi ft' • mnumt netnyaıı ldareeden: Abmet Emin YALMAN. Gaze. 
tecWk ve Neptp& Tfın a..amtt.& Ş.k.u. S..1cbtl Jef 'IAN Maıb9ML 

OARAM 

G. m. b. H. 
Kommendit Gesellschaft 

Berfin 

' ... , ............... 
pobaa .,. aebatat ıur· 

felertnı öld&rH toadur . 
P-pelı kaplar d•N•ucla 

•tthr Ve daiaa lnııllHıl••ta 
laaaardır . A,nca •ll• alıaecak alıı· 

.... ,.._ Hatan• iça• oldurici. 
-.. " .. batlar 9'•• uranddır Zelurlı 

defildir Praulıı •• ea-.rdir _...... "· .,..... ..................... " .. ' 

IS T S NTONiN BISK0Vi1'1 
Çocuklrı• ve büyüklerin barsaklanncla yaııyaı 
ıolucanlar1 dUıürmek için en birinci devadır. 

· Eczanelerde lrutuıu 20 i•r• tur. 

BALSAMIN KREMLERi 
Gece - gündüz - yağla - yağsaz 

ve acı badem 

BALSAMIN KREMLER 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmit ııhhl ıüzellik 

ridir. Gece için yajh - ıündüz için 'J'&l•ız ve haliı acı ~ 
çqidleri vardır. Huaual vazo ve tüblenle aatıhr. 

INGIUZ KANZUK ECZANESi 
Beyoflu · latanbul 

lıtanbul C. Müddelumumlllğlnde11 : 
İstanbul ceza ve tevkif evleri için 6-7-938 gününde açık 

konulan 9400 kilo inek sütüne tallp zuhtlr etmediğinden 15 ,O• 
detle tekrar ekslltmye konmuştur. Sütün muhammen bedeli 75~_'.d 
lup muvakkat teminatı 56 lira 40 kuruştur. Eksiltmesi 29 te~ 
cuma günü saat 11 de Yenipostane arkasında Aşir Efendi 90k• 

1 Ask e r"ı Fa b r·ı ka 1 ar um. um numarada Adliye levazım dairesinde yapılacajından şartnaınd' 
mek istiyenler levazım dairesinde tatil günlerinden maada ber 

rebilir. (4440) 

Müdürlüğünden: ....... 
llbtDel Suuf Telviyecl ve Tonaaeı Ahaaeaktır. Kolonya11 

Kınkkalede bulunan bir fabrikamız tçin bet birinci ıınıt telVtyeel ne ITllE " en iyi 
ürk kolon-

bet tornacıya ihtiyaç vardır. !aıeldilerin Ankarada ıil&h. latanbulda paıdır. 
~buraa" b:mirde SUih l'abrikalanmıza milraeaatlan. f4192l 


