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B-' iki büyük ciltlik eser her evde bulunması 
Df'1 bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan ma 
n·.mı bırakmayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 
,.. TAN Matbaası 

BAŞMUHARRiRi: :AHMET EMiN YAr_MAN .. ~);;..--------------» 

'.Ankara, 30 (BafmJaar
ririmizden telefo}la ) 

,ff atay işi hakkında Parıster 
r · · her saniye kati ha~rle 

.;nesi mümkündür. 
Böyle haberler elecek!Ulu 
bunların .:nıaruycti yaln2 Ha 

y mtsclesinde biricik rnua 
kta r>-\Ş dava olan ket, 

İn tı meselesiniballl"' 
t kalmıyacktır. 

-1 er e\ı\ Jf-'"· • ., K tekrar tf"ıgırfZ 
. . gı .,.,,~,Y meselsi Tır
t\·(' 1 J . ::tr:ır-•nd · k Jcı · 
ma haı !llecek mevzi bir te-

Old 

Şirketin Eski Umumi Heyeti Dün ·ca 

.Metro Handa Son Toplantısını Y apt1k 

F~ki şirketin son heyeti umumiye 
toplantısında ı hazır bulunıuılnr 

İstanbul elektriği bugünden itiba- tün binalar bayraklarla donanacak 
ren bilfıil devlet idaresine geçmiş bu ve tenvir edilecektir. 

? 

lunmaktadır. Nafıa Vekili Ali Çetin- Dün sabah saat 11 de elektrık u
kaya, son hafta. içinde elektrik u- mumi müdürlüğü erkanı, umumi mu 
mum müdürlüğü işleri ile şehrimiz· dür vekili Kadrinin rcisliğı altında 

de bizzat meşgul olduktan sonra An- toplanarak tcselliim heyetinin çalı~
karaya dönmüştür. İdarenin devlet ~~l.~rının netic<'1er~ni nlmışlar ve 

. . . . butun evrakı tescllum etmişlerdir. 
elınc geçmesı bılhassa elektrık me· M"t k b 1 kt ik · k u ea ı en e e • r • şır eti ... 
murları arasında büyük bir sevinç düriı M. Dcla<"roix, umuıni mu~i~r 
ıy•uıd ...mıştır B•ı rniınasc-botlc b ı Kadnııın nczdıne gelerek ı er•nt;.: • 

gun ve ~u a~şa~ Metroh.an ~~ B~l mamen kendisine devretmiştir. 
tıttaki hına ıle ldareyc aıl dıg~ bu.... (Arkası: Sayla 10, sutun 2 de) 

erruaf Selesi değil~r. Kati 
rr•ir ha1~11 ancak Tü!., Fran. 

• tIDuıtın bu ikt<-milletıe 
,.. ·ca~~i ·iı.~;,~;ebetle
. .ç~evesi içiıtde üın

Tiirk a5kerinin gelişinde bulunmak üzere Anlakyaya gelen genç Bir Adam 3 çocuğunu 
ihtiyar binlerce Türk köylüsii coşkun bir sevinç içinde meydan· s k k b k k 

lir. Yani es.-s mes e· 
val~nnın şıı veya b~ 

hr~sı deg"iP= .. T·· k' 

lnrda milli oyunlar oynayıp,_m_n_Ii_şn-rk-1lı-ır __ si:-iyl-cm_c_kt-cd-ir-ler_. o a ta ıra ıp aç t l 
Paris, 30 (A.A.J - Anadolu Aiansının hususf muha· 

~ €.bn • :-nı· ur ıye 
biri bildiriyor: lstanbul Valisinin En Büyüğü Altı Yaşlarında Kadar Olan 

Büyük Elçimiz Suat Davaz ile Hariciye Nazırı Bone M h k . 14 
ında Hatay meselesi hakkında yapılan müıôkere· u a emesı · Bu Sevimli Çocukları Köpek Yavruları Gibi 

::.'"ra~er noktada tam bir anlaıma ile kati surette netice· Temuza Bırakıldı K ld 1 d G 
~ b 1l'ibirlerile ya 
·'do ~rt -~çık diiŞınan ol

1 
nmiştir. Yarın öğleyin Suat Davaz ve Bone matbuata a ırım ar a Bırakıp iden Adam kiındir? 

beeyanatta bulunacaklarc:hr. ( onu-10 uncuda, resimler 7 incide) Ankara, 30 (Tan muhabirinden) -

ÇUncu l>ir ihtimal 
etnıek mi ·· o ... çtur. 

~ halin<le yak Dün akşam üzeri karşıma dikilen bir facia, heni sad 
• tk"'1f1Cak, Cctı tn Şark İstik· 

Irak Up hUdudumuz. 
ti ıetı 'Ve h-an 

da ) -"" bi hudutlan-e:,d"'- r §ekU ~ıl etr> Türk alacaktır. Bu 
t e b - :rransız dostluk 

ıı eıerf. u%Uh bir f~Ia 
ısnacak b dan sonra 

- ıar ~ - ' l\:ın de ilti mem-
,. :k ti xnunasebetlcri 
ıı e il tııılundukları h . beraberce 
f ensup ~§ cephesi-

Bugün Deniz 
Bayramıdır 

W)lı icapıırına uylnm bir ~kil ala-

caktır. Kabota·ıın Türk Bayrağına Geçtiği 
P rfS!en akseden h • 1 K ti v 

a orada liat aberıere gö- Bu Gu··nü Merasım e u uy_ acagız 
_ ~iş bir çerçev:y . nıeselesini 

bayle ge li içuıde gören- • Tk bayramıdır. Kapitülaıyonlann ılgaaıyle kabo-
ıez: SQğaı:~İaraJta~ işinde ifrat ~;~ D=~~·r~ bandırasına inhisar ettiği günün yıl dönümü 

/'V~~(ınet buJnıu 
1 

gün içinde taJ ~- ün kutlanrn.ıuı için güzel bir program hazırlannııfbr. 
ı . }iatayda son §ardır. Bun- olan bu gun .. denizdeki bü- Galatasaray yoluyla Taksime gid~ 
ıse ait ha,,_- lllUallakta ka· Bu programa gore, l donanacak· rek abideye bir çelenk koyacaktır. 
eseleYc ~lerin Türk il ancaklar a d b ı sız do.stluğunuıı ~e,.,;.:ı - tün gem er 5• • • edeceği bir Alayın önünde ban o u unacak ve 

'.I'ürkiye _ ı:-;~en canlan tır. Denizcilcrın ıştırak da topla· sırasıyle deniz ticaret mektebi, deniz 
ve - tar ansa - Su- alay, Denizyolları bulvarıned-ek ve [Arkası: sayfa ıo, sütun ı de) 

arasında uç afl.ı bı- · b' . . d h rekct """ 
~ 'dildiğini ~ 4 1

§ ırlıği- nna~r~a~k~l~0~,3~0:!:a~~a~~~~=:;:~:===::~;;~===::::::ıc:= ~oğru gı d .f d gosterecek bir ::: 'J" 
~J~~;. ~elkik, •• d: .:.n;:,:, ~ c Yıapt ıg., ı Büyü ~ esir 
.. ri bıra an S"b un ge . ~"" ep te ihtflaf. 

zıyade bo"ı . B •• •• •• ktadaJl J e bır tebliğin • U C 
inilı•ıır1•mak ..... ı .. idir. Etmegınce U!J ~ 

:nuııtti vaziyet, nikbinlik U· D Et t • l 
rıınsa~~d~::c:tkı·~~~~·:.:.:: T/ adını .. ava l er 
en ··ııascbe et'inıi-..ı A j tnll 1 4-Qe Fransa- .,.. 
ıı rotu, :ıı0rırıa surette bekte.ne- ·md·ı d-e Büyu·· cU Kadının, Hc2kimi ve Avu· 

icapJsta u:guıı gitnıemiştir. Şı 
f0'1tı ısiıı k•ti 11eticeyı görme- d BüVÜlemesinden Korkuyorlar 
...1 faııtt derecede nikbin olmak ·- iratları CI J -

:r: d~iJdİf· .ı\ylardanberi vam ~- da.ki orta ya.tlı hatuna: ı • 

;.n tecrilbetc.rln hlıe te - Genç mr/.fSl\ın ırıahkemeye vermeseydik! Çünkii.~a ~;,' ~ 
cleJ"ııı, ·ı-,,. yotdndır. - ~etke\ diyordu, d bUyüliyece\. ! : f" "1a ıo, ••Ye\\l1\ "ı:ı~e 
Ah,,.eı Emin PAL J.d·iınleri avı'fkatları a "'tı .• o, ~ """Y• o.r:rnırya;: 

Bugiın saat 9,30 da temyiz dördün-
cü ceza dairesi İstanbul valisi Mu
hittin Ustlindağın ve diğer suçluların 
duruşmasına başladı. 

b·rt .. . . d d v·ı 1 b 1 d .., . c onsuz ı ccssur ıçın c cgı ,cevap arını u ama ıgıın b1r düZ-iin ::1l 
karşısında bıraktı. c su -
Babıali yokuşundan yukan çıkar- büyükçe bir kız çocufu d 

(Arkası: Sayfa 10, siltun 15 da] k_cn, 40 - ~5 ~:a~lannda, beyaz p~- e~leriyle. muhatabımın be;~z~acmurlu 
..--------------. tıska ceketlı, dokük saçlı, esmer hır nın eteğınc ynpışmıştı. ckctı-

Bugünden itibaren adam yolumu kesti: Beyaz ceketli adam, ha§l 1 
G t · dcd' d b · ~ d d ~ Y a kuca. Memurlar Saat 14 e d' -

1 
aze ccı... ı... ur... enı gın a taşı ıgı yavrular1 ve eteğıni 

K d Ç 1 ki 
ın c... bırakmıyan çocuğu gostcrerck 

a ar a ııaca ar Soluk soluğa yoluma çıkan bu a- du: sor. 
'l'uısı 10 unru sayfomızdadır. dam kucağında iki çocuk taşıyordu. 
------------- Kucağındaki yavrulardan bir parça 

,..iiA ' ve daha oteye varrnaktad 
L...-..ı......tLl.&ılıımııl ..... ..].l._ __ ~:...ı.~~--=!.~=-_.::..._...ııl ..... ~~~·~·~·~·~·~,~·~··~·~·~~~:·~~·~:::~..!2~~t:::.......J:..~~~~ 
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t Ankaı emen 
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Ak d B.Yaıkon ~ Mi SIFIR. MAARIITE: 1 • D-- • - K ::_ - j 1 IMOTEFERRIK: A~~=~:::~~L; 
saray a e ar ar Kız M~allim 1

' 1.e~ız ş·adzdatal~ı ! Gedikliler Korunmn .,.., ...... 
' kk • d b• J M k b. · 68 çın 1 e 1 

il Du··n Merası·, ss.000 
to . e esın e }f top antı • e. te IDID 1 

Ankar' 30 (TAN \habirin- ızaısıt haddi 

Y 1 K ti d 1Tetdstabnbİurı IEemnrı·,Aet mhu·~au·~r-1i1 Donanmıya \.ti den) - 81,1 tabah samda Da- uy1cağmı. 
Museviler hakkında elde et- huzur ve emniyetini bozacaklar. Ne IDCI ] 1 ll 3 0 ) 1 _. biliye Vekaleti önün,Ankara ıJlaayet,. 

tiğim dosyaların türkçeye gaflettir bu? Bu gülünç teşebbü- Çapadaki İstanbul kız muallim lüğil ile deniz ticaret mil • Deniz Gedikli Erba, ~ ltf • · tarıf ından il efa ola· rikJJlln hır 
evrilen suretlerini Esat Beye gö- sün başında da merkez kumanda- mektebinin kuruluşunun altmış se- dürliliü el ele vererek deniz orta okulunda mektebi bitiwe- aıy_eshı \ücumunı koru& Ls,fOO t?n.u 

milere dag~llan erbaşların vt. rak bır ava etdelenne 
,ürmüştüm. Odasına girdiğim za. nı Esat, muavini Ferhat, yüzbıp kizinci yıldönümü dün merasimle kazalarının önüne geçmek • nasebetile dün öğleden sonr~~ ma tecrübeli yapılnıı• t~c'?1· 

1 
ytzden si 

'nıan kendisini biraz düşünceli ve E. ve A. H. hişa süm- kutlandı. Merasime mektebin eski hususunda müştereken çalış rasım yapılmıştır. Merasimdt, be, tana t,5 .. t de~anmı,tır. JOPrafl 
hiddetli buldwn. Karşısında tanı- me haşa, hakim zade is- mezunları da iştirak tetl. Saat -5 te mıya karar vernıi~lerdir. l b 
madığun biri oturuyordu. Gizli bir mini takman cambaz M. ve Emin i9tiklal marşile merasime başlandı. Bu maksntla lstanhulun • bul merkez komutanı genera, ,M_.keli olarak yapı &ecrü e-
§eY görüştüklerini dü,ünerek ge- Ali ve saire adlarında bir kaç türe- Bundan sonra mektep müdiirü Hüs- blitiin sahilleri sıkı bir kon Ilgaz, deniz komutanı Mahmu terden faydalar ve fdf akı· tmJk iste 
ri çekildim: di geçmiş. İşsiz ve ekmeksiz k•lan nü Ba~l mektebin kuruluşundanbe trol altına ah nacaktır. Asık ' bora, Kuleli lisesi müdürü ve t yetli neticeler &lııun19l bu ıu-

r- muavini ile bir çok deniz ve ka I -" .. 
- Affedersiniz, dedim. Görüş- bir kısım zabitler de bunlara ka- ri geçirdiği değişikliklerden bahset- ta denize girenler, kayıkçı- yuk rütbeli subayları, talebe vretle V eki!et er .:!_~ımın arlP gın 

menize mini oldum ise biraz sonra tılmış. Birkaç gün evvel miralay miş ve yeni mezunlara muvaffakı - l ı r sız sandala binenler veya ka ri ve kesif bir davetli kütlesi ı.nuhtemel hır hava ~undan Fr&Ma 35 
rahatsız edeyim. Ballar cenaplan fırkaya geldi. Söz yet temenni etmiştir. Direktörden 1 yıklarını kendileri içinde ol bulunmuştur. Merasim tam saatııe tekilde korun~~abit e- geıni yap 

Esat Bey bir şey söylemek ister arasında bir münasebet düşürerek, sonra okulun pedagoji öğretmeni Ba maksıı:ın şuna buna kiralı· ~ buçukta başlamış ve bütün me~ilmittir. ~letlerin 
gibi yüzüme dikkatle baktı. Gü- general Harington hazretlerinin b\I yan Hüviyet te mesleki bir hasbihal yanlar, kayık ve motörleri- ' talebesinin duruşu teftiş edilttıiştil Tecrübede alakalı\"' kim-

1 
yapDUY 

lümsedi ve elile oturmaklığımı l- işlerde fırkamızın da göz kulak ol- yapmış ve kültür ordusuna katılan ne istiabınd,an .Cazla yolcu Bundan sonra bando mızıkanın l u''- Ş h- , bu yarış 
ıaret etti. Karşısındaki zata beni ması arzusunda bulunduğunu söy- yeni öğretmenlere muvaffakıyetin ve eşya alanlar derhal tu - , tirakile IstiklaJ. Marşı söyletımiş1!ler hazır bu unJll • e. ,J C" 
gösterdi. ledi. Fırkada göriişiildii, karıar al- sırlarından bahis ile güzel bir hita-

1 
tulup cürmiimeşhut mahke- Marşı müteakip mektep müdiirü yn birÇOlc kıaımlartn'a tekil~ _a __ _, 

- Şimdi yanımızdaki küçük o- tına alındı. Bu civarda da bir teş- bede bulunmuştur. Merasimde bulu melerine sevkedilecekler • bay Hilmi Gökbaray bir söylev ve• tecrübelerin te~ln.JD&al 
da~a geçiniz, dedi. Bana anlattığı- kilat yapacağız. İşte toplantımızın nalardan mebus Bay Selim Sırrı da , · dir. • 1

1 
miş, demiştir ki: lırarlattırılmıttır. 

nız şeyleri tamamile bu beye de sebebi bu ... Yalnız şu ciheti de söylediği hitabede gençlere güzel na _ Bu yıl orta tahsillerini ınuvaf G 
söyleyiniz ve sonra da beni görü- söyliyeyim ki, sizleri bu ehemmi- sihatler vermiştir. fakıyetle bitiren evlatlanmızı clonaı 'urdumuza cek 
nüz. yetli işe biz değil, ehliyet ve li- Bundan sonra okulun ingilizce öğ BELEDiYEDE: maya veriyoruz. Sayın kumandanla ,. • .__. 

Esat Beyin gizli odasına çekildik. yakatlnizl gözönüne alarak, fırka retmeni Bayan Vecibenin ingilizce - nmız, aziz misafirlerimiz, kal'fllUz :cnebılere lftSUS 
Kim olduğunu bilmediğim bu zat umumi merkezi ıtt>çmlştir. Bu, ift.i- den adapte ettiği ve konservatuvar Bazı Eşyada da hürmetle duran bu gençler her ba • il. •• 
otururken söze başladı: har edilecek bir şeydir. mezunlanndan Bay Fuadin bestele- kımdan iftihar ve sevgiye layık ço- •aydalı Bir ~Ur 

- Deniz çarkçı yüzbaşısı idim. diği "Zengi~ Hallı,, opereti temsil Bugu·· n Ucuzluk cuklardır. Kendilerinde aradığı~ız (mrükler Umunı ürlül\iı ~· 
İttihatçıların zamanında bazı -y- S ·Hoca, sözünü bitirince mec- edilmiştir. Talebe çok muvaffak ol - bütün vasıfları haizdirler. Ataturk 1 k -Al- d1 ıı: 

:r • li t hl k d ld 1 l" runmuza ge ece ~-:w .. ' lere muhalefetimizden dolayı zor- 8 e r ıpır anma 0 u. muştur. B ' devrini candan kucak ıyan nes ın . rd 'bl ,,c '\1 
la tekaüde çıkarılan zabitlerdenim. Herkes biribirinln yiizüne bakı • Romanyanın Göko"'uz Türklerin- 8Ş ıyor çocukları, size verilecek öğütleri A-·er ır çok hususla da !-1 gı ~ ~ 

d Ş h F ld 
5 ~ 'k bak dan a "ıık gor ,...~ 

1s · H lA 'dl Ak d 1"" yor u. ey · atı ı: d n 1 11" kt b' d t h tatu"rk vermı'ştı'r.,, umı ımın . --• mım u usı r. saray a nLU· e o up mua ım me e ın e a • Eğlenme, yıkanma, dinlenme yer- · la. -
ratpaşa camisi civannda oturuyo- - Fırkanın bizi bu işe seçme- sil etmekte olan Katerina Tukan ile terinde bugünden itibaren ucuz tari Bu söylevden sonra mektebi birin ıeleni temin içın yo " bUgt e\S\l 
rum. Hürriyet ve İtilaf fırkası men· sini iftiharla karşılarız. Hak eren- Anna Kapsız tarafından oynanan feler tatbik edilecektir. Büyük Mil- cilikle bitirip Heybeli deniz lisesine ilı broşür bastırmıştsroşiır 
sup1arındanım. İşgalden sonra gör- lerin himmeti ve ihvanın gayreti (Gökoğuz) dansı takdirle karşılan • let Meclisinde kabul edilen ve bu gi ayrılan 767 Yaşar bir söylevle müdü kç, ingilizce, italyaneaıman
düğüm yolsuz ve yakışıksız işler- ile de hu işin üsteAinden pekala ge mış ve alkışlarla tekrar etlirilmiştir bi yerlerden alınan kazanç vergisini rüne cevap vermiş ve hulbaten fÖY· , v fransızca olmak ü:ıebeş 
den dolayı fırkadan soğudum. liriz, dPğli mi arkadaşlar? Zeybek dansını oyni1anlar da mu • yan yarıya indiren kanunla, damga, le söylemiştir: n fürine hazırlanmış ~l iJ=. 
Çoktanberi toplantılarına da git - Siize, ben de karıştım. Yapaca- vaffak olmuşlardır. belediye darülaceze resimlerini yüz - Bu bilgi yuvasından ayrılırken ~ahla süslenmiştir. 
miyordum. Münasip bir vakit ve ğımız işin ne olduğunu sordum. Sa- Müsamereden sonra mektebin ye de 28 den yüzde ona indiren kanun duyduğumuz sevinci anlatamam, B lr yurdumuze. ge1te yur 
fırsatta çekilecektim. Bundan bir it Hoca cevap VPrdi: ni kurulan kütüphanesi, resim ve el henüz tebliğ edilmemiştir. Kumandanım, sevgili öğretmenlerim, ro_ . 1 ıar." t 
hafta evvel, Şaban ağanın adam- B" b z B f d' ı işi sergileri gezilmiş ve çok begwenı'l- B k 1 b'k d'l · b sizin bize verdiğiniz imanla bize ve- cmu2Jln gıden yo cu 'Uınr 4J 

- ın aşı •. eye en ı yapı a- u anun ar tat ı e ı mıye aş rı"lecek vazifeleri başaracaıhmıza e- lbnize gümrilk muame\t>11L"' 
lanndan ve mütekait süvari yiiz- cak isleri ~imdi anlatacak onu din- miştir Ianınca bu g'b' le ı' t ıf sı'nd a• ...._. "~ 

- . ' ı ı yer r n ar e e rnin bulunuyoruz. Ayni imanla Ata- lilıkla yaptırmalarını lP 
başılarından N. geldi. Arkadaşla- liyelim. Ç k K I yeniden ucuzluk yapılacaktır. Bu u ıı.,, J. , 
nn gizli bir toplantı yapacaklarını (De.namı tıar) OC:U amp arı Paıartesf cuzluk o zaman yüzde elli nisbetin- türk cümhuriyetine layık oldua ... mu y~ulaı gümrük veren, ~ı. l 1 
ve bu miihim toplantıda benim de Günü Baıhyor de olacaktır. zu isbat edeceğiz. laı reshden muaf olan şya arlı~ 
bulunmaklığımı istediklerini söy- ........,_~~ Açılacak çocuk kamplarında çalı Bugünden itibaren bütµn yerli ma Bundan sonra donanmaya ayrılan Tek pa\sı? dövizler ve ıınslt, y~l 
ledi. Kalktık, beraberce Aksaray- GA 1 ;ı. şacak muallimleri hazırlamak ve lı yapan fabrikaların mağazaların • çocukların birincileri 802 İbrahim ve cul-f halında mevzuatımıdaki hu· m 
clr.- - ekiırlar tekkesine gittik. Bü- Z NOCULU~UN kamp işlerine alıştırmak üzere Yeşil da perakende olarak satılacak mal - ikincileri 815 Osman çağırılarak ken kütıl~sash §ekllol'. l:-· r;Ittint alt 
yük bir odada fırkanın Şehremini IÇYÜZU•• köyde kurulan muallim kampı dün tarın fiyatlarında yüzde on tenzilat dilerine birer dolma kalemle biter muıtevl •ılunm.aıcftidır. o-
ocağından telgrafçı H. ve Sallakü- sabah nihayet bulmuştur. yapılacaktır. Sümerbankın mağaza- saat mükafat olarak verilmiştir. 'Turdu~ gelen yolr.ıJar, üzer • 
rek imam, Aksarayda imam M. H. 25 kuruıla Beş çocuk kampı pazartesi günü a- larında evvelce yalnız memurlara Bundan sonra, bütün mektep ta • lertnde ~\gajlannda b,\\ı~ 1m ım 
ve şeyh F. umumi merkezden de kou bir ıazl- çılacaktır. Pendik ve Şile kampları tenzilat yapılmakta idi. Bu tenzfüıt lebesi hep bir ağızdan mektep marşı t .ı rı le berabet,. .. J 
eski Kosova mebusu S. H. ile Kara- no naınl açılır? açılmıyacaktır. Bu yıl kamplardaki herkese teşmil edilmiştir. nı söylemişler, bir resmi geçit yapa- af ut e~ ,.} Y guni. 
hisarlı A. R. Hoca ve A. paşa zade Sanatkar Safi çocuklara muhtelif eğlenceler ter - Yeni kanunla Darülaceze resmi de rak alkışlanmışlardır. resmine v~a ınhlsara t bütü 
C. kuvayı inzibatiye tabur ku- ye, Deniz kıa tip edilecek, ayrıca opera ve şan der diğer resim ve vergilerle birlikte ma Yapılan ritmik beden terbiyesi de yalarını güın.rük memun doğ 
mandanlarından Z. oturuyorlardı. Eftalya, Münir sine istidatlı olanlardıın bir temsil liyece tahsil edileceği için, belediye pek muntazam bir surette yapılmış laıak beyall edeceklerdir 
N. ile ben de birer tarafa iliştik. Nureddin hak şubesi kurulacaktır. nin Darüliceze resimlerini tahsil ve ve alkışlanmıştır. Bundan sonra da- Yolcuların beyanları h\ın,. 
Biz oturunca Kosova mebusu S. H. kında d uydu- kontrol heyetleri lağvedilecektir. vetliler mektebin avlusunda hazırla terinde veyıt bagajlar:nda ı\ •ııe 
,eyh F. a: iUnuı muhte- Miihendls Oldular Bu teşkilat, kanunun tebliğine ka nan bir büfeden izaz edilmitlerdir. rük resmine veya inhisara t 1 

- Şeyhim, dedi. Başka gelecek lif dedikodu _ Nafıa fen mektebinden çıkanlar - dar vazifede kalacaktır. Yalnız Da- I Ç k+t müsadere olıınacaktır. ın 
thvan var mı? lar kimler ta • dan 400 kişi, mühendis Unvanını ala rülacezenin çalışmasını bozmamak Bonolar B raı 1 ~ Kullanıl-Hı -a kullar:_,., 

' Gayrimübadillerln tasfiye lşıerine ·&U>Y "-" ~ 
- Hayır, velinimetim, tama • rafından, na • bilmek üzere, kursa tabi tutulmuş- için, geçen yıllar içinde belediyece dair h•,.•ırlanan proje üzertri.e gayri- zati eşyalar, miktar ve ke Sft. 

nıız. 1 ı i k bu gibi yerlerden tahsil edilen Darti .... 1 i t'--1 vazi'•1etine 1 

N-cı· ~-Jul/aL 91 n ~ n çı a • lardı. Evvelki gün biten bu kurslar mübadil bonolarının yüz lirası yirmi yo cunun ç UUtu " 
- O halde görüşmemize baslı- .. ..xıcı n rıhr? Garson • liceze resmi, hükt'.\metçe belediyeye mak p.rtile gümrüksüz geç(• ~ 

'1abn:-ız.· da yapılan imtihanlar neticesinde ödenecektir. Ancak belediyenin bu liradan on buçuk liraya düfD'liiştü· tir. ' \_., 
l&ll lar akla ıelmiyecek hileleri k \A"'!' 

yüzde yetmiş muvaffakıyet elde e- resmi tahsil irin sarf ettig~ i para bu Dün piyasada bonolar dokuz buçu Bundan b..:.~a 'Wft, __ ,uk - .. ...... 

C ebinden birkaç kağıt çıkardı. 
Süzdü, öksürdü ve yutkun

du. Hepimize ayn ayrı baktı: 
- Efendi biraderler, dedi. Bin· 

başı z. Beye! endi ve Hoca A. R. E
fendi hazretleri ile dainiz fırka u
mumi merkezinden sizinle görüt
miye geldik. Hepiniz biliyorsunuz 
ki, memleket çok acı ve mühim 
günler geçiriyor. Düşmanlar i-

naıll icat eder, yaparlar! ~ i . ir •-ı..--clan l!l9A ".-ıcıu ..... "• 
dilmiştir. miktardan indirilecektir. liraya kadar nmıft · .ıu&ae1&• mahsul k pe 

Her satınnda, bu kabil bir- projede değişiklik yapılacajına dair k:ullanılmağa a ·~ 
çoksuallerin cevaplannı bula • Tam numara 20 olup 11 numara a- Darülaceze bulunmıyan şehirler - şehrimize gelen bir haber ilzerine, mıt teker ve tekerli maddelr.Jet 
cafınız bu büyük reportaja bir lanlar terfi etmişlerdir. İmtihanı ka de buna ait resimler maliyece o şe- boonlar on bir buçuk liraya kadar suları ve kolonyalar, aiızlllıııı, 
kaç ıün sonra ba,Iıyoruz! zananlar bir sene de teknik okulda hirdeki bayir cemiyetlerine verile - olarak birer kiloya kadan:uı .. 

k akı d k yükselmiştir. • ... ~ f t ,...*-Bu fevkalade reportajı yapaa: o uyac ar ır. ce tir. mıı küçük tipte .uw o o64 UJ'1 
Naci Sadullah * 4 temmuz pazartesi günü şeb- Yıkıcı Bulunamıyor si ve yolda kullanılmağa n'flı: 

rimize 80 Mısırlı talebe gelecektir. Eminönü meydanının istimlaki için Muammer Erit ve camlar, bir kullanılm\~uı 
Şehrimizde Uç gün kalacaklar, son· ayrılan ı,700,000 lira ile yalnız A h:ı Şehrimize Gellyor yazı malrineai ve gramog~ 
ra Ankaraya gideceklerdir. ritasına dahil mıntakalann dahi ta- Ankara, 30 (Tan muhabirinden)- hariç), fen ve sanat erba\e- f• 

mamile istimlak edilemiyeceği anla Muammer Eriş bu akşamki 19,15 rin sanatlarını icra için iia 
şılmıştır. Geri kalan kısımların is· trenile lstanbula hareket etti. lstas- getirdikleri kullanılmış m 

1 

timliki için lüzumu olan para hüki\ yonda lş Bankası müntesipleri tara - gümrük resmi alınm.ıyac , 

•• 

çimizde, elimiz ve ayağımız zin -
cirle bağlı ... Boynumuza bir ke
lllent atılmış boğulmak üzereyiz. 
Bu halde düşmana karşı koymak, 
boluşmak olur mu? Bu akıllı in

dır. Bu vesile ile, ıentlerdenberi 
muhtelif mecmualard4, gazete· 
lnde, 1'omanlarını, hikdyelerlnt, 
fıkralannı, röportajlannı zevkle 
okuduğunuz kıymetli muhcınir 

Naci Sadullahın, "TAN'' ailen. 
ne ginnif bulunduğun" da milj
delmr. 

sanlann kim mıdır? Değil, değil •~ • 
mi? Tatlı dil ve güler yüzle gö
rilşiip anlaşmak lazım ... Başta teV· 
ketlu padişahımız olmak üzere bü
yüklerimiz İngilizlerle konuştular, 
anlaştılar, tekliflerimizi aşalı, yu
kan İngilizler de hoş buldular. 
Tam lfl•r kararlaşacatı ve banı 
görüı olaeafı ve Inlilizlerin pa· 
.. isahımız11ı mübarek elini aıka • 

DENiZ ve LiMAN 

Deniaankta Yeni 

Teıkilat 

metçe verilecektir. Meydanın açıl • fmdan uğurlandı. il 

Diğer taraftan Bektaş hanı yıkıl- Nafıa Yeklll Anliaracla " IVI . ~ ması 4,5 milyon liraya malolacaktır. 1 T --KVI'- ~ ve 1 .. ,~ \' D 

mak Qzere arttırmıya çıkarıldığı hal Ankara, 30 (Tan muhabirin.ten) - ~ 
Denizbank muhasebe tepilAtında de talip bulunamamı-+ır. f-L-t 

hayırlaşacağt bir sırada bizim 
doludakiler İnıillzlerin arka
ın eteğini çektiler ve hışımla 

nldılar. Bu olur mu? İşin 
tfı hepinizce malUın, peri
.ık ifte ... HAIA da inat edl· 
Bunlar yetipnlyormut 11-

hdi de İltanbulda Gç, bet )d. 

,.loemif, AnadoludaJdlere JUdım 

Maarif Yeklllnln 
Doğu Seyahati 

yw Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, re aaa 1 T US 
yeni bazı de~işildik yapılmıftır. Ye- Beton binalar fçln yıkıcılar üstelik !erindeki zevatla birlikte ba 1abah emnt ~ 
ni şekle göre muhasebe müdürlüğü belediy@den taşıma ücreti ~tedikle şehrimize ıelmiı, Vekalet iLarl &• C U M ~ 91 

maliye, istatistik ve lfletme olmak rinden, istimlitk iı:ılerinde masraf ve lenleri tarafından karşılaıımı11tır. f"' U'ti 
Ankara, 30 (Tan muhabirinden) - üzere Ü" kısma aynlmıı ve latatistik • li ib il ~ 1 7 inci ay Glln: ! cfo.,;:J 

-s 1.orma te it ar e be ediye yeni zor •", 
Maarif Vekili Saffet Arıkan bu sa· kısmına Cemşit, işletme inamın& E- luklar karıııısında , __ lmıştır. Arabt: t357 )Ji.,. 

'$ AAI rar verdiğini duyan birçok f!.nnalar cemazlyelevvel: \ s P bah Toros ekspresile Diyarbakıra min tayin edilmlftlr. MaU kıaım, mu ö ı ·'--LJ!ı . 
.r.st Parıl. G•ttı belediyeye müracaat ederek teklif· GOn81: u2 - 1 e~ 

hareket etJDi-+ir. Vekile bu --"'a • hasebe müdürü Ne-t tarafmdan ida 1 Akff ..a .. ,.. _J_. ..- Ş Lı-nn. ·· t h Proat P ri lerde bulunmu•lardır. Bugüne ka • İkindi: 18·18 - e.-
tinde, yüksek tedrisat umum müdü- re olunacaktır. eıun;&ü&. mu e assısı ; a -s Yatsı : 21.48 - fms~'F°' 

ril Cevat' 
ilk tedrisat umum müdürü Muhu .. be müdilrlilltl buıQnden sin şark ve garp taraflarının geniş dar 35 kişi müracaat etmiştir. Jt J 

Iımail Hakkı, buausl kalem müdürü itibaren bu şekilde çalıpm7a başlı- letilmesi için icap eden projeyi ta - Belediye, bu yıl peşin para ile an YURTI' A HAV J . 
. yacaktır. mamlamak üzere Parise gitmiştir. cak 35 otobüs satın almayı ve beş yıl roıoj 

Nihat refakat etmektedirler. * Liman işletme idareelnln Kuru Mütehassıs Pariste Kadıköy ve üs ıçinde şehirde 200 otobüs hazırlama na!~~:ı:ı;.e~~r• h 

Saffet Arıkan Diyarbakırda bir i- çepnedeki kömür clepolunun kira küdar ve havaliainin nazım plamnı yı kararlaştırmıştı. nadolu bölgesinde:;,. 

ki ıün kaldıktan IODI'& lidecell dl- mOddeti bitmif w n.,tpenJr lna de da huırhyacaktır. Fakat firmalardan bir kısmı hele IU'k tötetertle Tra 1' 
&er rerlm cınU t.Mt ~. JIO ,.tM ~ ldr ..... ..,_,.1 Beyoğlu ve İstanbul yakalannın büs vereceklerini bildirmiştir. Bu va u llıılJaıtlu. dllS ~ 

Veldlla wDS. .,. ... • m bnrlqtırmıftır. Bum tıQla Ba· eYYelce yapılmış olan nazım plapl:ı diyı ~e istediji kadar ve taksitle oto ~ ra:;,ıar ~ 
alı ~ Mil .. ._... ıtcee Camtaltmda '* .... kJnlan • nn.a IÖnt detay p1'nlan belediye 1- ıı:iyt{te, belediy•nla 100 kadar oto • mal! tatUcametteo ort 
Kencllıl orada Jmnıtmuı barla· lbıfbr. mar bürosu tarafından yapılacaktır. büs alması muhtemeldir. DQn tstanbuldl !? 
pa v an Cnivenltet1I haklmtda tet * p..tsbuk kadro~ tel>Jill Proet eylülde tekrar 19hrimize ge. * Memleketimizdeki ab•tııılcen llr 11:::;k1S:: c 
klld~ balanacütır. SeJ-1ıatln be~ Kadrolu ıra- lecektir. telerinin bundal\ son emleketln idi.' sarat... 
7fnd Ht lin kadar ıtlreceil a • pıJaft tetilk1er henls b 'l1 'ltobüı Ahnıyor turizm mıntakalaJi'Ina da ıeyahatl• 29 8 ve eıı ili 

gizli gizli silah ve cephane ka
~ ıy.I Şej;tirde bir isyan çıkar

fn efr( t toplayıp silahlandt!'
aDauı 1,.~. Şu hareketi~ 

bulda.k ,., ,.hll t.ıi••• • •almak fda· illa Jenl teblllat ,apd •O ;entn otobils i~letmiy" ka • tertip etmesi kararıaştırııhu,tır. ' 
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• 
kıtıtma11n • 

.Almınt•Y• 
Avuıturyanın 1 yollyle yıpı 

Tuna netır 
dınberl Almanyı 

1 
tedbir ılmak 

imale 19 n 
ıan ticarete hlklm 0 Ren· ı-tıhı•· Tu 
tadır. Alt"ınya blr1:ırıftan 

1 
ıe~rmek ve 

ııırla b r , •. 
na nehirlerini kall• ıeıılz• bı{lla 

izini ı<ıra 
bu ıuretle Şimal deıı A"uıturya· 
mak lıtemekte dll•r tar,tJıi/ ,,undan lı· 
nın T'\lna uzerlndeld tlctıaına 6\ burıda• 
tlfade etmektedir. sund~eklik " ftıoeu· 

k f fllOı rd ki .Avueturya aı er a ır, b bUyUt 

na katıtmıı ve .AtmınY'tıdan pastonya. 
BU dO• J • mlyı bıılamııtır. ıne crınde [un• 

nın Bratlılava garblnd~:Jı, peynir İek· 
11 Uzerlndı gentıııme• ı. H •eda 

At~r. er çocı tir. Bundın baıka 
4

1! • bir 
ile Köatınc• ara11nda _tahsısat verıblr 
kanal açarak Rumanya fa satılır, mi(•• 
geçit açmak için tıaı:ırtarder. n lbrall ile Kat11ın kıymetleri dOıecektlr. 
d Tuna Uıırtndekl Tun J lu, Rumanyanın yaptıilı petrol, builday, ka. 
B~kret ıte ı<ıs.tence ara~CI O an yu. tadır. Bu yUzden bu kanııtarın lnpatı hl· 

ıh acatının bette dınakasa ıu- , Avrupı içinde a11i11 yukırı yalnız Alman 
ro:ate r Rel'b R 

b lduktan eonra r:ıer mekte- .a•n Macaristan, Yugoaıavya ve umanya. 
tam u bir 

1 
namın• tı gllrın ktan ba Iı. ile yapılmaktadır. Almanya da buna mu. 

Y Tuna ticareti al'l1 V ~ 1 ,1 umuyor. Tunanın Macaristan ile Çekoa. 
nın 

1 
netılr boyunca lhr uga kadar < m~·' ıUk bir ehemmiyeti hılzdtr. 

kıbl ' rllınd• usanııı. tavuk et J , ~ Çekoılovıkyaya demlryoı. 
ıovıkY• ;eklerin Brıtlılıfze1, fenni ~ ~ ve dıha ı;~ye varmaktadır, 
çonkD tın•ktll• bunlar }3u te kl- 8Jı. "'- ••• •• • ., "u• ••••••••••ıı{ 
ıart ud 111 • • • • ı • ş mumt yat . 
.,. ı • '• .:r sıl ın 

Londra 30 (liususO - Avam ka· 
marası azasından Dunkar Sandı'nin 
~srarı askeriyeyi ifşa eden bir rnek· 
tubu harbiye nazırına gondererek 
ve bir takım rakamlar gostererek su
aller soracagını bildirmesi ii%el'inc, 
harbiye nazırı son derece gizli tutu
lan bu askeri sırrın bunları tanıyan 
bir adam tarafından mebus Mıs~r 
Sandi'ye ifsa ed41digine ınanmış 'Ve 
evrakı Başvekile takdım ed rek t l{i 
bat yapılmasını istemiştır. Ba veki 
de meselenin mudde urnunu -
ye verilmesini tavsiye etmişti:-. 
Bir taraftan mudduıuınlıni faa -
liyete geçerek, devlet s rıarı kanunu 
mucibince mebusu ça mı~ bu 
sırları kimden ogrendi sormuş _ 
tur. Diğer taraftan aıilcefl t hkikat 
divanı tarafından da f 1sucvaP olu:n _ 
muştur. 

Ayni zamanda fht yat b'ti lrın 
mebus Mister Sandi ıye Aavaın 
kaınarasının teşrıl m rıiY t koın _ 
tesine bildirmi§, Ba 1 te ru rna, 
suniyet komitesinin ,.. 
sini kabul etmekle bEoV .... tu 
tın devamını da ıstem' ·~ 
busları bu talebı prrlen, ~....,.._. 
dir. ,a,, alt 

.f, döP 



Otobüs Hl Kız Muallı •tanın ;. 
~ 

hJmlard~ 
• • '°1 Mektebin· 

Y enı Bır Dava "'nci Yılı 
·unm'ı apony R1 l S5.00 

M (TAN habirin- ız...ı ha 

Davacı: "Biz Her Ay Sahur ~--~~Ye ~~1~ 
bah ıaaıda Da· ~it 

m'ti önüntAnkara niJaaye 
Tıdından ilefa ola- riJrPlll 
19 llücumlld korua- l5, .. 0 to 
Ek I ea.eleri 500 Lira Veriyoruz.,, Diyor 

Sab.ır 5.minin İf)etme İmtiyazmı aldığı Beyazıt - Kurtulut 
otobüs hattı yüzünden, dün yeni bir dava daha açılmıft1T. Davacı 
Sa:bur Samiye her ay SOo Jira veren ve bu hattın itletme hakkını 
alan Rifat Kantarcıojludur. 

Dava edilen de bu hatta ifliyen 3398 numaralı otobüs sahibi 
Şahindir. 

Şahin evvelce Rifat Kantarcı oğlu 
ile çalıştığı halde, Rifatın kendisin
den Sabur Samiye her ay verilecek 
olan 500 liraya karşılık para isteme
.si üzerine, böyle bir haraç veremi -
yeceğini ileri sürerek ayrılmıştır. 

Bundan sonra da asliye ikinci tica
ret mahkemesine müracaat edert;k o
tobüsune ihtiyati tedbir koydurmuş.
tur. Bunun üzerine Sabur Sami oto
büsün kendisine ait olduğu hakkın
da ayni mahkemeye bir dava açmış, 
fakat davayı kaybetmiştir. Şimdi, 
Rüat Kantarcıoğlu hakkındQ ayni 
mahkemede yeni bir dava daha aç -
mıştır. 

lddiasında şöyle diyor: 
- Biz Sabur Samiye ayda 500 li-

ra 1'eriyoruz. Bizim JcontrolÖT 1'e 
plantonlarımı.z ve Sabur Samiden 
başka taahhütlerimiz de vardır. Şa
hinin otobüsü eskiden bizimle çalııı 
yordu. Şimdi de çalışıyor. Fakat Şa
hin bize Sabur Samiye vermek ü -

zere hiç bir para vermemektedir. Biz 
onun 3398 numaralı otobüsü yerine 
çalqtınnak üzere bir ba§ka otobüs 
hazırladık. Belediyeye müracaat et
tik. Bu otobüs iizerine tedbiri ihti
yati konulduğu için belediye bize 
nıhsat vermiyor. Taahhütlerimizi ifa 
edebilmek için bu tedbirin kaldırıl
ma.mı isterim. 

Bugün muhakemelerine devam e

dilecektir. 

-------mıııllUIWllUllıml il 111111111""11111111-""'" ... *'""'"''-' ----
lNTlHAL: -----
.Bir Gazeteden 
iktibas Edilen 
Havadis 
Dün asliye birinci ceza mahkemesi 

bir neşriyat davasına devam etti. 
Bir sabah gazetesi, geçenlerde Ha -
ber gazetesi aleyhine bir intihal da
vası açmıştL Isveç gazetecilerinden 
lii§er'den 9 liraya aldığı eski Başve
kil ismet Inönünün beyanatını, ara
dan yirmi dört saat geçmeden neş
rettiği için, gazetenin neşriyat mü
dürile sahibine ceza verilmesini isti
yordu. Mahkeme bu iddiayı tetkik et 
miş suçu sabit görerek gazetenin neş 
riyat müdürüne üç gün hapis ceza. 
sı vennişti. Mahkemede iddia maka
mını işgal eden müddeiumumi mu -
avini Ihsan bu kararı temyiz etmiş -
ti. Temyiz mahkemesi dokuz lira gi
bi az bir parayı matbuat kanunun
daki fedakarlık mahiyetinde görm& 

ıl"di~ jçin karan yolsuz bulmuş ve 
ır bozmuştur. 

Dün, mahkemede iki taraf bulun
clular· Müddeiumumi ve suçlu gaze
~ ;neşnyat müdürü bozma kara
~masını istediler. MahkeIJile, 

ı, ~' ıE'xararına uyulup uyulmama
"'"~ 1-*'~._ için muhakemeyi başka 

e c. }l'aktı. 
.... ~ı;-•• -· ·C----G---

efen.d~. VPf GllCJln Kasden 
etlerı , 

Çtkanlmamıı 
Dün, ağır ceza mahkemesinde bir 

kasden yangın davası neticelendiril
di. Suçlular Eminönünde Tahmiste 
bakkallık eden Hasan Basri ile, adam 
lan Hadi ve lhşandL Geçenlerde dük 
kandan ateş çıkmış, bir kısmı yan -
dıktan sonra söndürülmüştür. Dük -
kln 12 bin liraya sigortalı imiş. Mah 
keme şaııitleri dinledikten, itfaiye 
ve fen memurlannın müt11ealannı 

aldıktan sonra, suçun sabit olamadı-
• lı neticesine vardı. Uçü hakkında 

da beraet karan verdi. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

f 
Bir Belediye Doktoru 

lüıvet Ahrken Yakalandı 

1 
Müddeiumumilik dün bir riiJ-

1'et alma iddiasını tetkik etti. 
Suçlu bır belediye doktoru idi. 
Iddiaya göre, bu doktor, bir si-

1 :\GffiCEZADA: 

Polis Hasan 
Basriyi Öldüren 
Bahriyeli Sa.lim 
Dün ağır ceza mahkemesınde, ge

çen sene hırsızlık maksadile Alem -
dardaki evine girdiği polis Hasan 
Sabriyi ölduren Nazım ile hırsızlık 
ortağı bahriyeli Salimin muhakeme 
lerine devam edildi. Suçluların ikisi 
de mevkuftu. Salimin metresi Mü -
kerrem de yalan şahadetten dolayı 

suçlu olarak mahkemede bulunuyor
du. Dün suçlulardan Salimle met
resi Mükerremin avukatı Nail müda
faasını yaptı. Nazım mahkemeye ver 
diği bir istidada fakir olduğundan 
müdafaasını yapmak için avukat tu
tamadığını, dosyadaki şahitlerin ifa
delerinin birer suretlerinin çıkartı -
larak kendisine verilmesini istedi. 
Mahkeme bu talebi reddetti ve ken
disinin jandarma ile kaleme gelerek 

dosyayı tetkik etmesine müsaade et
ti. Bundan sonra avukat Nail müek 
kili Salimin tahliyesini istedi. Muh3 
keme Nazımın müdafaasını yapması 
keme Nazımın midafaasını yapması 
içill 23 temmuza bırakıldL 

SAHTEKARLIK: 

Sahte Diploma 
Y ~panGenç 4aya 
Mahkum Oldu 
Ağır ceza mahkemesi dün bir sah 

tekirlık davasını bitirdi. 
Raü isminde 18 yaşlarında bir 

genç, Vefa lisesinden aldığı diplo -
mayı tahrif ederek Bakırköydeki 

Bezazyan lisesine sonra da ticaret 
mektebine girmiştir. Son mektep, 
diğer mekteplerden diploma suret -
lerini isterken, bu sahtekarlık orta -
ya çıkmıştır. Mahkeme gencin su • 
çunu sabit gördü. Kendisine bir se
ne hapis cezası verdi. Yaşının küçük 
olmasından dolayı ceza altı aya in
dirildi. Mahkeme Raifin bu suçu o
kuma ihtirası ve cahil kalmamak en
dişesiyle yaptığı kanaatine de vard:ır
ğı için cezasını 4 ay hapse indirdi. 

Raıel Tımarhaneye 

Gönderileli 

nema sahibinden sinemasını ka
S patma t hdid le rüşvet alırken 
ı curmu meşhut halinde yakalcıni m4tır. Müddeiumumilik tahki
• kat nı bıtırdilcten sonra, dokto-
ı nın memur 0 man hasebile, doa- Ağır ceza mahkemesi epeydenbe-
S yasını vilayete göndermi§ " ri bir Türklüğe hakaret davasını tet 
f kik ediyordu. Suçlu, Ra§el isminde 

i hak~ın~. ~~iba~ ~cıpılmaaı me- yaşlı bir musevi kadındı. Muhakeme 
zunıyetını ~ ı,tır. 
____ ,....,....... __ .._...,...,.~...,.~esnasında akli vaziyetinden şü~ 

1 

Genlı kenulı, alyah• 
beyaz çlzglll ve pe

,.ıı ppka .1 

~ O IM t (AAI A\ 
HolivutltÇocuk 

Yzldzzlarznf{agatz 

1 

Bu 
ppkalard•n 

bir ISrnek 

BULMACA 

l 
2 

E 

BUGUNKU BULMACA 
ı 2 a 4 ~ 6 , a ı ıo 

-~4--rliiiimt

4 -.,,__.__, 

Reş yapı llb1 tecril- d 
n: ~ d_....._. u· ı ytz en 

-·wınaııf r. naasr 
=~ yapdaecrübe- aplllY•n 
rapfı·I ve tlff akı- t.mık iıt 
dan b~ bu au- ıı.ıeke 
zatff : -.. Jıı ·ı 
tür""1usl) wPeıinin aJd8 1 e 

kes1-: 22.ı~ndan arlP 
lAk1 sololar • 
22. Son 1' • bıt e
raı1" 23 Saat 

A.ntti'• Rad)f .ı. kiın-
6 LE NEşf.r 
aat: 12.30 ~ Şeh

ı2J Plak: Tiır~.,ki] • 
kılrı. 13.15 Datülı 
J<Ş~M NEŞRIYMI 
~at· 18.30 PlAklat 

Tilrl m11s1klsl ve ha 
but C.Xar ve arkada 
n ıe bpÇ• neşriyat. 
k Vt halk prkıları. ~ 
kaflş'-rı). 21 Ulu al EI ~er 
nl\flltll konuşınn• 21.15 
<t ~sı: 22 Ajamı ba'ııl B: 
Yarıt'ıl proll'atn ve 1sUklA.'trf 

SEN~tLER: 
21.4'Berlln 1rua dalgası Seı 

ser 2.iviyana senfonik konse.. 

Seidl~ 

HAFlf KONSERLER: 
7.10\!erUn kısa dal.ansı· N~ 
(US~) (9.30 yeni film m\. 
'Parls \tsa dalgası pl!ık 9.15, 
keza 1\ kez& 10 30 Berlin lrıs• 
k ı b\oıdo (11 45 Avusturya 
er d mı 

13 H•ft musiki (14.15 evn . 
tis ıcıs dalga ı konser naldı 
1U5 ~kreş plAk kon eri (1: 
Js.so !erlin kısa dalgası h 
111.30 ~) 17.45 Berlln 1< 
&onu ~ı:i (8 50 d aını~l 
aa dııll!ası konser a ı ıo 
ırası pltk 19.15 P~ 

6 o L D A " a A G " : l\aıcre~ PlA.k kon ~ 2 
1 - Bir erkek adı ilk pr0'1-am 21 ViJtına Pll' 
2 - Arabistan ArünO alk kon!:~ 22.5al 

\ 3 - Ad isim - Dılek bando 23 Varşovıı Salo~.~ 
,. • 4 - Pa;nsızın hali - Çok sevilen bir ya tart, ıta~dn, RaV>..l vs. l f 
~ '1: ımız, l>ıak konseri 24.lOPes~•T 

' _ Takdir alAmeti - Bir renk OPERALAR, OlER'~uı 

Yukarıda, solda Deanna Durbin; sağda, Freddie Bartholomew aşağıda, 

solda, Jane Witers; sağda Jackie Cooper 

Kahve altısı için senede lOOOOİngi nin hasılatından da yüzde muayyen 
liz lirası alan dunyanın tek çocuğu bir miktar hisse alır. 

Shirley Temple'in Hollyvooddaki ha- Yüzünde çülik olduğu için 
yatı çok enteresandır. Shirley, her Freddie'nin rakibi, Bobby Breen' -

t._ Zeki, bilgili - Sah ıh, dilzgiın gl)'!'ÜŞ lS.30 Parls kısa dalg 
7 Çok me hur ve l\İ.zel bir çiçek adı· lliJcıaı 20.30 "V ~a OJD11l 

Su ı"lasınadır. ııam :.ıı Büluııııl \lkben • 
8 -G<'n1şllk, bulaşık perau 

10 
- ıem ODA MUSİKİSİ: 

YUK RIDAN AŞA.eli: 

1 - ~nUklilböcek 
2 - F la 
3 - Hny.,tle bakmak, havret ic;lnde ml'ı 

nasına bir Urekkep masdar 
4 - B, nı vazih 
5 - BCltlın. Bir erkek adı 
6 - İzmlrln meşhur blr kazası - Kaqr.,_ 

me . .. ~ 
8 - Yayım • Köpek 
9 - Tetkik, "öıkı ıkı araştırma 

10 - Bir renk - Bildik 

19.10 Var ova P :ıno. 
(Schubert) (20 Stılon t.rı" 
grad oda mu~ikisl ~" 

REShU.LER: 
ıa rr...a'' "nft" 

illi& 1al-~' 8 
ıu tınl\\\•ıo\\t .i'r,. 
p ~ .. "f li; \&~; ~.,.)dO! 

Di1 a& '~\tlr 
18 l\ff sabah kahve altısında, iki senelik bir dir. Bu çocuğun hususiyetleri, geniş 

konturat ile temin olunmuş olan tanın burnundaki çillerle tatlı soprano sesi- • • •••• 
mış bir markanın hazırladığı kendine dir. Bu çocuk, 1935 te haftada 15 İn -
mahsus bir yemeği yemektedir. gilizle işe başlamıştı. Şimdi, film ba-

k6ıec 
Y•rııiki Cumartesi günü......,.'!m \1" 

bütün yaz mevai~sı\& , 

Çocuk, uykudan kalkar kalkmaz ve şına 7000 İngiliz lirası almaktadır. 
işe başlamadan evvel her gün 28 İngi Küçük aktörlerin en güzeli, hiç 
liz lirası ve 11 şiling kazanmaktadır. şüphesiz, Jackie Cooper'dir. M. G. M 

Shirleyin annesi de ona refakat ve kumpanyası, rüştiine vanncıya kadar 
nezareet etmek ücreti olarak haftada kendisine ~e~ede. 15000 İnigiliz lirası 

O ı .1. 1. 1 tahsis etmıştır. Fılm başına 2000 1n -

S Ü M ER S I N EM, ·:~i 
her CUMARTESi ve P~ \\ 

ıaat 13 ve 14,30 da HALK MATha .... 

Fiatla r 20 ve 25 Xı 
20 ngı ız ırası a ır. 

1 
•
1
. 

1
• 

1 
kt d 

1 gı ız ırası a ma a ır. 

l•tiralaat zamanlannda dalaa Ç L ·L ·ı 
Her SALI günü ua.t 13 te ÇOCUK MI 

Fiat 1 O Kuruı. OCUR ıRen mı yoner 
çok ptıTa alan çocuk 6 _ - .. ill... - .ı - -'am uyuyunce cu eaen aa 

Sbirleyin en şöhretli rakibi Jane' ıunmalan, mane\fi müvazenelerinil Ey L 1 t.4 
Şarlonun "Kid,, filmindeki hariku-

Witers'dir. Bu kız, komik sahneler lade çocuk Jackie Coogan, beş altı muhafaza etmeleri için bütün gay .. Sanatkar Şadit: oğl 
için hazırlanmıştır. Kızı kendisine yaşında iken yaş dolu siyah gözlerile retler sarfolunuyor. Onlar, diğernkç~ le merhum tüccalası? 

cuklar gibi oyruyamazlar; çu u retin e\'le"'me ~· eri bağlıyan Fox müessesesi haftada ona herkesi hayran ediyordu. Altı yaşına ~· 

ı ı ·1· li va ...... adan bı'r milyon dolar kazanmıcı bir göz kapağı Şişkinliği, yilzlerin - lenin büyı.iğü 'k 500 ngiliz ve annesine 40 ngı ız ra • "• Y d b · k ı · zald ştı 
tı. Fakat, büyüdükten sonra rağbet - e ır sıyrı ' on arı ışten u 8 - \'ekili Bay Ali T 

sı vermektedir. On üç yaşındaki bu nr ve bu yüzden onlara haftada bio lerbeyindeki k nd 
çocuğun dünyada istlyeceli daha ne ten düştü. Şimdi evlidir serveti - İngiliz lirası kaybettirir. Bunun için Iki tarafa da sa e 

ni annesile üveyi babası yediği için bu çocuklar, Jıkkatli bir nezaret al- - ~ 
olabilir? iflas etmiştir. 

Erkelı çocalı yıldızlar tında oyun otnıy11bilirler. Ö 1.11 
B'lflmt61çta hiç ümit Yıld .z ~klann baflıca Tüccardan B,f 

Erkek çocuk yıldızlar içinde en baı vermnien oyunlan ALI Rlb.. 
ta gelen Freddie Bartolomew gelir.Bu Matmazel Durbin, Metro'da, ilk tec Shiıley'in kendiı.e mahsus bir yüz 
çocuk, bütün Amerikada halla bir İn rübelerde hiç işe yaramıyacağı tah - me navuzu, bi.iyuk odasında da en 
giliz centilmeni addedilir. Freddie, mln. edilmifti. Bu çocuk, şimdi Üni - aş~ 250 bebeği var. Bir şoförle bir 
haftada 400 İngiliz lirası ile filmleri- verul'den haftada 2500 İngiliz lirası hzmetçi kadın, yalnız onun hizmetin 

ettirecek hareketleri tesbtt edildilli 
için, adli tıp işleri müessesesine gön 
derilmişti. Gelen cevapta Raşelde 
cezai ehliyeti kaldıracak hastalık bu 
lunduğu için derhal akıl hastanesine 
kaldırılması bildiriliyordu. Mahke -
me, davanın tatiline \111 suçl\Ulun Ba 
kırköy akıl hastanesine ıönderilme-
sine karar verdi .. 

alıyor. Kumpanya, onunla, kendi le- redir. Üst başına annesi bakar. 
hiDde bir mukavele akdetmişti. Bu sa Jane Witers'in havuzlu ve parklı 
yede çocuğa, on yedi yaşını bulma - Jüyük bir evi vardır. Freddie, ço -
dan 500 liradan fazla haftalık ücret :uklann tabii hayatlarını yaşar. En 
vermiyecekti. Fakat kumpanya, ço - 1evdiği şeyler çocukça gazeteler ha -
cuktaki istidadı görünce, bu insafsız rlamak, marangozluk etmektrr. O, 

şartlan yıritl· yüzünü 2 şillnge sattıJı ka:t vizit • COCUKı.Aıl ._ Reşa 
Bu mazhariyetler, bu çocukların hu ler hakkeder. Devamlı muşterilı~rt ıtı babralan il• razı ve 

ıusl bir feıkilde hayat sürmelerin~ Spencer Tracy, Myrna Loy ile ~da iki rüzel hi~yesini 
intaç ediyor. Onlann tam sıhhatte bı:l nel Barrymore'dir. tında toplamıt r bU 

1eal tebJtia 

Natta Acentfta; E::;. 1re ile Ankaray• aat~, 
i' idi, ~ 1in - Gidit Gelit 32 lira. 
tıob6a her •h.h uat 8, 16 ele Natta acr- lan kalkar. 
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T:rkiye Büyük 'il"~ 
.--y r ~ ,,. Meclisinde, ' k msesiz 

' indelik ~te ıarımzın himayesi için 
'•, Ya "ff'I • . l . ~ ---o- bir ı11elce vücude getırı meıı 
~ liaberde. trd UU bahsoluyor. Bu mesele 
~ ,ııroııt. • .., .. her· rnefJ • d .. 'ld' ~ ı oımak, ıeketimizde yenı egı ır. 

~~ ,esi oıın•Y• lı nıeJIJ . .. l h t .. ~ · _o-- llll•ktır. 8 .. ··k bir içtımaı ıs a a mu-
~ B ..... D uyu l" 1 d .. o NE s:- L t de.fii olmak üzere se ama ıgı-

~.:ı ~ .ıithat f&fA merhumdan 
1400 Kr, 1 Sene 2800 bt nııı ın h l"f • ·mı 

7lSO Kr, 
8 

A7 
1500 

Kr, b ,a e kadar mu te ı ııı er, 
400 Kr, s A1 800 Kr, t-~ _ı,~ller albnda birÇ0

0 
• k .ya.r-

150 Kr, 1 ... .. 30() Kr, ~: d l t ı ~ Kr d.- e .. Jen' vücu e getir• mıf ır. 
filletıerarası posta ttUhac\ • .... " lhıyon mcmlekeUer için so 9~1 ol- ahbaneler, darüleytamlar, Da 

dır. Abone bedeli peştndlr. 4t' 3.5 lira .. lsl enin çocuklar şubesi, öksüz 
tirmek 2ıı kuruştur. Cevtpqı es değl•- ruIAceı şehir yatı mektepleri, Hi-
lara 10 kuruşluk pul oa, l?ıektup yurtları. • . 17 -=---.;.;;;;;;;_:;;;..-~...,IAzıındır. Etfal Cemıyetlnın 19 se-

.... 

SOFY A· MEKTUPLARI: 

GONON M;Elthı ~:sın ;uk rnisafirhanesi, bu mak-l 
~ :rnay~ :eeyoğlunda Firuzağada aç-

- ~ gı çit rulınUŞ yardım yuvalan-

-------"~~ ~~tla ıı~ların bazıları zaman zamaı 
Yaban-ı'-'r r. 

0 uınumiyeyi fevkalade he-

1 
~ rY efkarı dırmış, bir çok ianeler 

sana, n1nın görünüfii .. 
sun? 

cu~::~k~;usların slanbulda leler ;ecanl~;a ~ğraşmıŞ; mevcudiyet-
} 0P.1~eta bir :ıWili varlık meselesi 

Görürler ? erı . lınıştıt. Fakat bir müddet 
haliıı.J :ütlin bu heyecanlar bir ta-

Yczzan: M. Zelıni;y°')ERTEL ~onrs }eVi gibi sönüp gitmiştir. Ha-
Turizın Jıjrekethıİ le 1 aş 

8 devam eden bazıları da elli, 

'Amerikada Berkşayr tepeıindeki Kimıesizler YurJunda yetiştirilen yaı>rular 
' yemekten ıonra ıalonda maıal d'inliyorlar 

ınek, co:ıı:......'ya, ta..:h, 
8
'\'Vetlendir- en sene evvel kurulan binaları 

61Ci1 •• alt.nııf d • b-d 
at bakun.Jian diJrıyan1ı1 ve tabi- i . ayni ka royu, aynı u ce-
&Jz §ehıi~ yalı çekı~u enual- çınd~afaıa suretiyle biraz tekem 
diniyol'll"'· ser ·~ için di- Yi ~rn ttırtnişler, ders programları-

Ba 8,;yaııtan flirki :rnuı e jJıleŞtirerck memlekete müs-
nbı htr faydw, ıııeını _ç~km~- ~ı zeıılzeıcalar yetiştirmişlerdir. Fa
varid~ membaı ka~ıçın bır kesn•ıııınayc ettikleri muhtaç yav-

b• at, .. adetlerini arttıramadıklan 
hedefi de onlara yeni 7\. "':" a,. ır rulat1" nıtnıaktır. Onlar• on 011~yeyı ta- 1 yıl"alarının hududunu da ge-
ya1tıiınuz bariJtalan ~ senede g bi ınernişler, bulunduklan mev-
Tı1rkiye ve Tiii1'1er hali'lstermek, ~~ştet;sklki bir iş ve hayat merke
clenberi bet5ted!kleri ya~• öte- z:d~ati1li alamamışlardır. Bu gibi 
cfilteltniektlr. ı k,an.aati ~ eseler, sadece resmi maarif 

Kimsesiz Çocuklar için 
Kurulacak Müesseseler 
Nasıl Olmalı? 

nk :rnues5 ınıınızın çok dikkatli bir mu-
Rrılbuki bug{l n hali\ Pakrogrib~ 

0
tarak vazifelerine devam 

la ilk gelen yabarcı t~ lstanbu- kı ı 
yahlann gözlerine çar~ ve sey- edi .0rtar· 
Onlarda bıraktığım. ız intı\ nc.di.r? ~ ıne\'Zua temas etmişken bir 

d 
:-... l Bıı ik k'"lt- ü e nıidil'! Bu 50alın ccvah ebımız· d JJl"ei anın u ur m esssese-

iraz güçlük çektiğim~~ vermek 1 e ini ~aca gözden geçirmek fay-
Jç te mlibalifalı snyı~aaytemek der 0ıak değildir: AÇ KİMSESİZ ÇOCUKLARINlZI 

o'.! aı:ıan d b" - kül j ~ty Yaz tatiJJerinl İstanb~~ lıoır. Aıflerika a utun tür ve yar- OKUTUP YET ŞTm ORUZ.,, di 
ek Uzcre şehritni:ıe gcle'Q""I\ geçir- dı ıııoesscselerl kendi hususi büd- ye muntazaman resml büdceler-

rikah 1)J!j9rslte talebesı llti j\ıne- ce~ r1yle yaşıyan, küçücük bir nü- den tahsisat almakla, yahut müte-' 
'~W:~ ~·i n sıkı temas /le Ud Uç \' .. .: .... muazzam bir içtimat bünye madiyen iane toplıyarak kurduk-

·c,T • ~~ • 
12'li hn. "'-''"" ı... 

1 

derıni, lntıbalarut ndeY halk eeıen varlıklardır. Nasıl zi- lan kadrolarını yaşatmıya çalış-
taki · iyomm. l1abiatin 1 ~akından hayat bir hüceyre bir zerreden bir mazlar. Biliıkis büyük hayır sahip 
hayran oluyorlar. Her kö tll:tetllğfne rneveıJdiyet doğurursa, Amerika- lerinin, yahut mahalli hükumet 
ne çı~an yeni bir gijıeıti~tde anteri· daki yardım ve kültür mektepleri büdcelerinin verdikleri paralan 
sarhoş oluyorlar, 

0 1 
ltar~ında de u-• odalı, beş eykırlı bir top- birer mütedavil sermaye baline ko 

1 
n aıııı b be:re- ' r.an ı evinçleı tnt öri\n \l l"alto ıninirnini bir varlık olarak yup müesseselerini kendi kazanç-

nnı sormıva ceı~ U ce hıtıbala- knpı1'fını açmışlar, banndırdıklan lan ile yaşatmayı gaye edinmişler-
- fsta~buld• et et "'· kl t f i .. k otuz ~ırk çocu a e ra ı mara, mü- dir: 

hatan ve sizde aıı~D ço . gözi}Jlnze ess~ıerinin hudutlannı genişlet- 1 - Bütün yatılı mektepler, is
knn nedir? ınmeı 111tiba bıra· llıiye çalışmışlardır. Bunlardan ~er tisnasız, en ucuz arazi ilzerinde ve 

Hislerini ve ltıu bili tıız kırk senede 15 - 20 bın şehirden tamamen uzak, takriben 
Ya lüzum görrni~ bala!'Qıı saıctarnı- Re ' 0

0
ttutan, elli altmış muazzam 300 - 500 bin cykırlık bir toprnk 

rı~alı, sanki ev"e~tı b~ iltj saf ~-rıe· bi:çd beŞ yüz küsur kurs üzerin- sahasında kurulmuştur ve kurul-

lat ta diğerleri gibi talebe eliyle 
idare edilir. 

5 - Mektep çocıiklarının elbise 
!erini hariçte terzilere diktirmek 
usulü Amerika mürebbilerinin iha 
ta edemiyecekleri blr sistemdir. 
Mektebin on beş, on altı yaşındaki 
kız talebesi bir dikiş hocasının ne
zareti altında, son moda Amerikan 
elbise patronlnrile rengarenk güzel 
elbiseler dikip giyerler. Ayni za· 
manda küçük kardeşlerinin de el
biselerini hazırlamak meharetini 
gösterirler. 

6 - Bütün müessesenin ça
maşırlan, son sistem çamn

şır makineleri ile yıknnır, takim e
dilir, kolalanır. Çiçek gibi renga

bi, bir ağızdan 
111 

ce sli~ etınişter gi· de : 8

5 
veren, on beş bin eykir a- maktadır. 

- Cami ve •ar,nu söYiedller: ra. . ~\yen bulunduğu muhitin 2 - Müessese-
fa bıra\Or<;anıı, ı,[ıarı~ı:tt bir tara· ga 'l.ı ı~ı~trik, kanalizasyon, pastö- ler, en zaruri ih 
~e bulduk. hu ~ :;;b.u ~ bir b•r•· l'i'l.'l., e~t telefon, telgraf, otobüs tiyaçlan olan yi 
stanbwu başt'"ll t"t •r•lonıs \fC naı~lisuat'ı, itfaiye teşkilatı gibi bü- ycceklerlni ken-

f Yazan:

j Nezahat 
!.. .... EGE 

renk basmn, ke
ten elbiseler her 
çocuğun hususi 
elbise dolabına 

yerleştirilir. Bu 
işi de yine mek
tebin kız tale-

"İkJncl ol&l'aL •şa ~~ .ı·ıer. 11; Y 1 t t in d'l i ~ gödl t,d.,o1 tij ed ni ihtiyaç arını a m e- ı er yctiştir-
pialiktir. Dilny,... llıllıı- 1.1 tan 11. m e d · i 

1 
ak ~I\ hel'I\ ..., " de

11 
bir ~ :zihayat me enıyet mer- mey prensip e-

511" 1 do ·~~ htıraya ~ de yarı· ke'l.i haıine inkıl?P etmişlerdir. İş- dinmişlerdir. 
kan ara 5:ınc~ b•thyall eıdik. pal· te 'l'o k'fi ı.ollejı, lşto Humptov Binaenaleyh, 
tanbulda :m haddini \ :sııst~ fs- koıı j~ \..te Berca kolleji! ... Bun- .mektebin gayet 
bu derece d~al edılrnıt '-lctu. Biz lar ~i\;;ıarı yüzleri geçen ve ha- geniş bir hUbu-
§ehlr görıoe ı .,, "e pis bir kfk· hat t adatnı yetiştirmeyi istih bat çiftliği, bir sebze çiftliği, * da/ ede: :rnuazzarn kollejlerin bir- bir meyva çütliği vardır. 

Atlnadan Yeni döneıı ~ kaçıdır. ~u mevzu üzerinde biraz Bütün yaz sebzelerini bura•. 
tin Oatünd•iın Ol'adan '1i :Mobit- nıaıornaıt ~inrnek ıstiyen okuyu- dan tedarik ettikleri gibi kışın sar-
tifade ettlJinl hlbniyo~ 4-._e is- cularclan. Arnerikanın en büyük fedilecek sebze ve meyvalannı da 
rupaya yaptıtı tetkik ~·•Lat Av- -u··ıefekki?'Lrı·nden birisi olarak ta- • ed' b ı k"l ı dönttfilDde oldutu ırlbl ""'l • den ... ~ konserve ıp uz u ı er erinde 
Atin d el.. tıll nınan ve el\ şayanı hürmet zenci- saklarlar. Bu sebzeler ve meyva-

a aD oııUtilnde '9ef• da IerindeD birt olan Baker T. Wa- lar talebeler eliyle ekilir, yetişti-
yaptıp ı,eyaıaatta bu ~eıilere shington'un ''ltölelikten kurtuluş., rilir. (Sırf gösteriş için, sırf tatbi-
tlınlt verici lörUnmOy°'' fa ı u"n••anb eserli\•- Türkçcsini bulup d 1tiJ Bi t fhtl i ) 
f'eisimls, orada ma•a·ı-. ~.-~iz"·ea y h4~ kat için e6 . zza yaç çn. 

.... .. ... ~ eu J okumalarını -~assa tavsiye ede- 1 ~ rI t l M k terden bafka beler ıtö"-.. \ ti f t Hesapları ta eue e ı e tu u ur. e -
rece istifade etnıittir, ~-- ya; • riı!l· tebin iktısadiyat hocasının nezare-

:tıalbuki Atina birço\ ,
0

:._ e- f .ut ben ~n bu muaz- ti altında her talebenin bir iş planı 
r \aa bir ~yeciyi P'-_ ~lar. sanı kolleJ~ ' bahlede- vardır. Bir ene zarfında takip et-

jıır odea ~rla ..... ' .W..- eok cıeııu-. kil91tıı -:ı,....ız ço- tikler! istihsal pllnonon klrb mı, 
\od- -llıı ·~ iste ~ yJkılmlfo ~t obDUf yahut urarh mı olduğunu talebe 
Jıalle .-=but oldutu b~:s • f-L~t- 8vrulannt hiıb.._-u bizzat görüp anlar. 

1 ti ad 
ı. ._ ~_!.. -uıtıara b~ eden, hal- 3 M-~.. d htlind sarfedile 

er A il • qalledibnişt&..:' - ... ı.. ta cu- -s-- ~.., b'· - CA ... p a e -,_ı ~ - ... •h•f ....;.ı.ren mu··~ melce u.• . '- k Jedl7e1uun betediyeciU~ \ttna be. oıe.- &"'. --u -.1-re teınas cek süt, tereyağ, peynır, aayma 
bile blr beledJyeei için tetlkldsl etmek iatıyorum. B '! eşklllt için hariçten mübayaata lüzum 
;yandır. Vnı•tıa ki Muhl ~e bil• .Amerika efkA~ \a'-' t 1 esi yoktur. Her mektebin talebe ade-
dal Atinada ı··rdüJ1r11 11!\ -1\ til!}a· ~şıaın• tam bir mus~,~m Y dine, ve ziraat planına göre yirmi, 

1
. o • 00 "' us n- l ık _ _...ı. up.ı. •A ~ prol· · kl"k ··k hayırlı fa• •Jeti lstanbul" '45yledlti raııııy e ç IU- ra.ı.- '1Nız, otuz. kırk seksen ıne ı mu em-

eder ve tehlilJlia Jib ~4- tatbik - ~ mel bir süthanesi vardır. Burada 
tan kurtulur, 'a olmak- ,.Urk ıenıilerile ecnebi 11-.. __ -- sütler talebe tarafından pastörize * da servisler tesis etmek JDU~D• edilir. Kaymak makinelerinde kay 

Oenlı lay,
01111 

ıac:aktır. o- mağı ayrılır. Tereyağı, peynir ta-
-----.:..::::.... On heı sene evvel bir ba>-a }ebe tarafından yapılır. Her çocu-

Türk Plnicilitı buP!a 1ı;rflnen bu hldise b..,UO b~ ~ ğa günde bir şişe süt tahsisa~ ver~~ 
.,.yramuaı >'•P•Yor. ' bil)'D pttir, ve Türk ıemiclliil ita ~ lir. Fazla süt miktarı da salı r, mu-

Ttirk P"'killtf k•~ tıa)dkat yapu büyük ,o.ala~ esseseye gelir temin eder. 

.... ~n "'.ı ~-· - ;rapıııeldodır. , _Mektebin thtiylCI olan yu
pJııUerin e bti ııi l - .._.. Türk pmicllijini ~.. ~ gazetelerde münakasa su-
,cmdenberi htıyuı._ i-~dJll Tflrkiyenin istiklal D • • • :, satın alınmaz. Her mekte-
har ohn11filar, \7 aJ b Na mal" parçasıdır. Bu itib bl ı biJiJll ~ıy ari iki bin tavuktan başlı-
flloon"' ": ır...ı ı~ .. 

0
::. de.... fevkaliole luYtnetli':ı'-1" • l'~ ~bej bin, on bin, tavui• kadar lacaktır· ~i '.~it.,. ır. ~ b 

8 
umurta tavuk et 

•tı.ıı.. etti b_,118 biz de kutlulıyalıa. ~yacını tatrneriin rde ır Bu tecki---Yllk çiftlild va · 
7 

-·-• heleri yapar. ü-
tü, tamir, kola, 
çamaşır daircle

.rlnde çalışan kızlar bir yandan dn 
radyo programlarında güzel sen
foniler dinlerler. 

7 - Mektebin mutfağında er
kek aşçılar nadide yemekler, haz
mı ağır tatlılar hazırlamazlar. Bu
na mukabil mektebin kız talebesi
ne riyaset eden bir 11da mütehas
sısı, muhakkak bir üniversite me
zunu muktedir bir kadın yemek 
listesini çocukların yaş seviyele
rine, vücut ihtiyaçlarına göre ha
zırlar. Genç kızlar da elektrik fı
nnlarında mektebin ekmeğini, ku
rabiyelerini. pastalarını, pişirir

ler. Reçellerini, tatlılarını kayna
tırlar. Yemeklerini hazırlarlar. Ta 
bii bir yandan da radyo dinler
ler. 

8 - Mektepte bu üç yüz, dört 
""'yüz talebeyi yemekhanede, yatak

hanede, dersanede sükuta davet e
den, eneffüs zamanlannda biribir 
)erinin kafalarını yanp, gözlerini 
çıkartmamalan için nezaret eden 
daima dört gözle etrafı kollıyan a~ 
sabı gergin, talebenin kendisini tu 
za~a düşürmemesi kin bütün akli 
melekesini kullanmıya mecbur 
Fransız usulü muitler. muavinler: 
mubassırlar yoktur. Buna muka
bil her talebenin iş programı ve 
ders saatleri haricindeki zamanla
nnı eğlenceli ve fay dalı bir pkil
de geçirtmiye yanyacak bir çok 
meşgaleler, birçok kitaplarla zen
gin mütalea salonları, oyun salon
lan vardır. 

) 

Fakat umum! yeıtj khaneler, u
mumi yatakhaneler ıoktur. Tale-

beler yaşlannn göre, on beşer yir
mişer nüfuslu küçük gruplara ay
nlmış, hepsi de ayn ayn küçük 
köşklerde orta yaşlı bir zevç ve 
zevcenin nezareti altında birer ai
le yuvasında yerleşmişlerdir. Bina 
enaleyh mektep hududuna yaklaş
tığınız zaman oylc eflake ser çe
ken muazzam binalar göremezsi
niz. Güzel tarhlar, nadide çiçekler 
arasında küçük zarif köşkler gözü 
nüze çarpar. Her köşkte güzel bir 
yemek salonu, iki talebenin müşte 
reken kullandığı bir kaç yatak o
dası, içinde sıcak bir aile hayatı 
halk cdilmiye çalışılan, zarif şo
minesiylc, mutena tabloları ile, ra
hat koltuklarile birer oturmn salo
nu vardır. Bazı müesseselerde her 
nevi yemek merkez mutfağında pi
şirilir, koşklere tevzi edilir. Bazı 
mekteplerde ise, her evin kadını 
kendi arzusuna, çocukların istek
lerine gör~ evinin yemeğini pişi
rir. Yalnız umumi erzak, süt, ek· 
mek, yumurtn gibi şeyleri umumi 
nnbardan alır. Evin kndını bir aile 
reisi salahiyetini haizdir. Çocuk
ların sevgi ve hürmetine, müesse
senin itimadına layıktır. 

B ugün bu ucu bucağı bulun-
mayan arazi içinde nihayet

siz bir faaliyet, sabahın altısından 
gece yarısına kadar durmak, din
lenmek bilmiyen bir hayat cereya
nı vardır. Fakat bir tek düdükle 
işliyen mihaniki bir faaliyet de
ğil, her ihtiyacı tatmin eden ve her
kes kendi şuurlyle işliyen bır faa
liyet! 

Bu müesseselerin büdelerl ha
zan bizim bi.ıttin bir vilayetimizin 
maarif idaresınin biıdcesi ı kadar
dır. Fakat bu budce daimi bir istih 
lak biidcesi degil. daimi bir imar 
tevsi planıdır. Binaların yapılma~ 
sı.na ~ardıı:" eden, çiftliklerin ge
nışletılmesınl istiyen, kümeslerin 
boyanmasına karar veren hep ço • 
cuklardır. 

Bu müesseselerin büdceleri ba
leri vardır. Bu zengin, hayırperver 
simalar, müesseseleri, ancak gös
terebildikleri muvaffakıyetler nis
betinde himaye ederler. Yapılan 

her ise cidden al8kadarlardır. Mek 
tebi bir sergi temaşa eden seyirci 
gözüyle gezip mi.ıdi.ırlerine basma
kalıp birkaç iltıfntkir cümle sar
fetmekle vazifelerini yaptıklarına 
kani değildirler Mektc-p biıdce-sini 
bir iş projesi ciddiyetiyle tetkik 
ederler, müessesenin cidden ziha
yat bir bünye gibi mütemadiyen 
büyüdüğüne. canlılığı muhafaza et
tiğine emin olmazlarsa yardımla
rını keserler. 
Binae~aleyh makalemin başın

da da soylediğim gibi Amerikan 
~ardım miiesseseleri birer müsteh-
1~ .teşekkül değil, bilakis milstah
sıl ınsanlar yetiştirebilmek f t 

[Ak Ç n, 
r ası: Sayfa a, !Otun 3 te] 

dı. Gözlerim 
hangi tatlı rut....,] 
dıran bu haşın se .mas~ 
beynine örs gibi vuru., .. A.ıu.. • ~-
e rQ_l

Mliflerllerin ara ında bir A. • 
çoculu gölgesi halinde dola~an 
nıcağa sordum: 

- Sen mektebe gitmiyor musun 

- Ha)'ll'· 
-Neden? 
- "Üç sene evvel ynDlmnk için 

gittik, yer kalmamış, iki sene CV\'el 
yine gittik, yer bulnmndık. llu sene 
gittim, on iki ynşındnn sonra çocuk· 
lan ilk sıntfn almıyorlarmı • 

Demek, bir ömUr için, okuma ve 
yilkselme fırsntlan üç sene icindc 
sabun köpüğü gibi üflenmiş ve uç· 
muş. ,. • 

- Burada koç saat çak1)nrr '"• ... Q 

- Sabah yediden, gece bire ka-

dar. 
- "e? ..• 
O kndar hızla ,.e şiddetle sormu • 

şum ki, çocuk korkulu rllya görüp, 
titriycrck uynnon bir insnn gibi 
korktu ''e titredi. 

.....! Bu kadar sant burada ne i~ ~· 
parsın? 

- Sabah gelir dUkklinı şu~e-
berahcr temizleriz (şu, on be ~ -
nnda bir berber çırağı idil. ..~ • .'~~ ... 
kadar hurnda mii tcrilere, knlf ala • 
ra yardım ederim, sokak i lcrinl ya
parım, yerlere dökiilcn soı:lon sil • 
piirür, temizlerim, gere on ikiden 
sonra müşteri kolmnz. Şununla be
raber, hütlin aletleri siler, dUkknnı 
süpürlir, snnt birde giderim. 

- Knç para alır ın? 
- Jlnrtadn bir lirn. 
Otuz, otuz be ynşlarınd.ıkl knlln 

tnmnmla~ ıcı mnli'ımnt verdi: 
- Biltiin hcrber dül~kftnlan hu ·a 

cuklnrla doludur. f ş knnunu çıkt' 
tnn, bu kfiçlik çocuklann fnhriknl 
da \"C snir tehlikeli i lerde çalı r 
sı menedildiktcn onrn, blitiln bu 
cuklar berber, bakkal. s ir bu aiı 
yerlere yerle til('r. 817.dc m ııi nı 

olmadığı. iş kanununa tCıbi olınc<ı 

ğ .. h !ı:: muz ıçın u çocukları i tcdikl 
gibi çalıştırıyorlar. (On be ya ın;.l 
ki çocuğu gösterdi) Bu çocuk küç "-· 
ğün anlathğı gibi, abah yedıde iıtc 
başlar, dUkkam temizlediği ıibl, ak 
şama kadar saç keııer, ıeee saat bi 
de dükkanın kepenklerini indirir. nl 
tün bunlara kar ılık ayda on 'bc.-IJ u .. 
ra alır. Bizi bilmem niye il! kanun ;tlf 
na dahil etmediler· Bizler de itsi t~ 
ğil miyiz? ~ 

• Çocuk Eslrg• me Kurumu, ta b8 
su, ellerlndeld kanunlar, ve nlu 
namelerle, çocuk iıtlımarnın l\nH• -.i 

• U'll l 
ıeçmıye çalışıyorlar. Kanunda 
nizamnamede henfla a~ılr ka .a rü 
sızıntı yapan llelikler var. 8uncı 
istifade edenlerin, çocuja karıııı ~ 
hkları bu zulmün önüne ge~nıek 
yeni tedbirler alınama?. mı acıfa 
Bu çocukların çalışma!ııı belki m 
dilemez, fakat mesai saatlerlrı 

dut altına almnkta hiçbir moah~ur 
endişe yoktur. 
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Kimya Fabrikqı 
Kuruluyor 

İzmit, CT AN) _ ı 
rada yapılacak bil 
celerinde bulunac 
klor \'e sud ko· 
temellni atacak 
merbanka ı 
mal ~cakt 



~navacı: ''Biz 
SOOLira 

Hakkının 
Tecziyesi 
Hakkında 

.Glrllflden 
lllMalll 

Nihat ...... lalr • ., ....... 
anlatı,or: 

•- Ben Wr pee IKW>ba. 
Vuifem ~ vakitlere kadar de 
vam etllyor .. Gtla oluyor ltinte, 
sin oluyor ikide, hatta Aat il~te 
eviıne sldeblllyoram. l:.tm Be-
7U1ttadır. Bani f1I Balmalu 
faJ1181 •ar ya, lfte oraya ~ 

HIK 

Befiktq Klübünün mllU küme mll 
sabakalan için Günet Klübil ile Tak 
sim Stadında yaptığı bir karplapna· 
da dövmek için sahada Melilıi kova
lamıt olan Hakkııım müebbet boy
kot cezasiyle tecziyesi hakkındaki 
evrakın yübek disiplin divanına gön 
derildijini dilnkü nilshamıma yu
mıı ve sabada dayak hldlıelertnln 
tekerrürüne mlni olacak bu karann 
müeuir bir ibret teşkil etmesi te
mennisini de izhar etmiştik. 

Bir gazete, bu alelAde havadisi 
mesleğin icap ettirdiği mutat serin 
kanlılık hilifına büyük bir asabiyet 
le tekzip etmekte ve böyle bir şey 
olmadıltm, havadisin serapa yanlış 
olduğunu, alAkadarlann ifadeleri a
lınmamıı olduğunu ve evrakın yük
sek disiplin divanına gttmedillnl 

Takdir edilir ki, böyle ~ p. 
ruea Wr itten sonra flyle aiıs 
tHlle bir dinlenmek iham. B~ 
olinaua ltlrka~ uat.. Fakat ae 
mBınldin ltaynn.. Tam ptafla a
UDIJI ta 1ösleriınl b..,.eaiun 
ımada, hlr taacıra, tankart114ur. 
haılıyor •. Ondan l9llft 111117ahl
Ursen uya.. Öteye .....,....um, be 
riye ltafvurdum. Ne dhlJQren, ae 
de aldll'lf edea var .. 

Bisiklet Y •rı 1 
"Andre llrobeau .. elan Çevire•: faik llRCMEN 

D8nyanm en JnnrvetU 
BVDGE 

.. yük Tenisçiler Bu 
il Ne Vaziyette? 

yazmaktadır. 

Bu ıasetenln "Spor lleminl heye
cana dütfiren,, diye v..ıettiii vercll
iimiz bu haber maalesef doirudur. 
Ve ltb ita hususta daha fazla tafal
lit verecek vaiyetteyiz. 

Futbol Federasyonu, sahalarda ilk 
sık görülen dayak hAıdiselerinin önü
ne geçilmeai ve mütecuirlerinfn ib
reti müessire olacak tanda tecziye
si hskkında yazdığı p:ldetll bir mek 
tupla hAdlsentn kahramanı olan Hak 
kıyı İstanbul disiplin divanına gön
dermlftlr. 

Balltakl pnfl-, .... an .. 
ya.yona: Bir "lfUbltl Ue mlca 
dele" ...... ma ne ftftlllf· 

Bu kanun sabahın muayyen 
hlr saa~den evvel, her türlü 
gfbilltilyil yasak ediyonnUf. Bll
hahsa Beyazıt gibi tehrin ıöbe
ilnde huna btlyeii müsaade et· 
.....U• Defrmu hana duydam 
da, yflreiime bir parçacık su ser
pildi. Hani, diye dü,findflm .• Bu 
yerinde kanun fU bizim Balm
cılar içine de fÖJle bir alrua di-
7• bekledim. Fakat artık, hende 
ne hal, ne de mecal kaldı. Güriil
tfiden, patardıdan illillah .• 

Alü ..... dairelerin dikkat na
arlannı çelmeniai dilerim." Divan (kovalama) hldiaetAnde all

kadar olan Hakkı ile Mellhin bölp 
merkezinde yazı ile ifadelerini al- ll!!!!!!!!!!!i!l!l!!i!!!!!!~ 
mıf, hakemi ve aynca hAdiseyi ya- llr Nüfuı Değlıtlrme 

Davls Tenis ı .............. Bu Yd ela Amerika• kından takip etmiş olan sahibisall- Muam••······ Macerası 
-r--••••• hiyet altı sporcuyu phit olarak din- 0ku7uculanmızdan Ahmet otlu Ali Ha 

Eln. K la ., A la h lemif ve dün de yudığımız gibi takı- dar ~r: 7 
T ealsflerln a CCMJI n il yor mm kaptanı, hukuk mezunu ve spor "Nüfus katıdımı detiştfrmek icap edl-

- culup uymıyan hareketlerden do- 7ordu. Usulü ve nizamı dalre.lnde llzun-
!Mm,a tenim blrfncllllf JDllıiyettn tarda da mukavemetini göstennl§ layı evvelce de tecziye edilmit olan ıelen ;yerlere baf\'Ul'dum. Dileltm, 18-12-

M tertJp ecUJmtı olan Davt. kupasm bir tenlaçi sayılmamaktadır. Hakkının vaziyetini ağır bularak 87 tarih ve 11591 numara ne Gaztantebe 
evvel lngilterede • Wimbledon Wimbledon müsabakalanıım Tilrk kendisinin ya müebbet boykot, ya- ı&ıderildi. 

ur' ıbltalan Japıhr. lncUterecield tenis merakhlan için dikkati çeken but tart cezasiyle teczlye9lni yük- 14-1-88 de Nflfua ldln;yemln teebltl tçtn 

Iıpn•'Mır beJne]milel bü~ tarallarındu bkt ele ilk .:~~e sek disiplin dtvaıiına blld!nnlftir. :U~ ~=~~;:n~~4-!:. 

= ............... . 
G eçeDlerde size bir lpOl' hi

klyesl yamııftım. Yazarken 
de, bu ubada olan cehaletimi na
zan itibara alarak düşecelbn ha
talar için Pefin pepn affedllmekli-
limi de dilemeyi unutmamıştım. 

Ne kadar haklı imi§imf Galiba bü
yük bir kabahat işlemiflm· Rugbi
ye futbol demişim, aert oynanan o
yun futbol değil rugbi imiş, buna 
mukabil futbol kadar, dünyada na
zik ve ince bir oyun yokmuf. Bu 
nu bana bir dostum wöyledi. Maa
mafih işlediğim bunca büyük ha
talan sporcular galeyana gelerek 
onlan yüzüme çarpabllirlerdl, yap
madılar. Allah onlardan ran ol-
sun ... 

Bugün de yine çekine çekine size 
bir spor hikAyesi anlatacağım. Çe
kinecek ne var değil mt'! Herkn 
bildiğini söyliyecek ve bilmedllfiıl 
sakhyacak olursa münakaşa, mu
havere ve muhabere kelimelerinin 
mlna ve mefbumlan ortadan kal
kar. 

Ejer öyle olmasaydı Potitika a
damlannın aJızlanm açmaması IA
zımdı. Vlkıl a~asalar pek tyi e
derlerdi diyecekst.iz amma. .. Ne 
ile mevzu& geçeyim. 

ıtlerlD O seneki a7arlannı I09- muvaffak olup seçilen fi · Biz phaen Hakkının, Allftln, Veli- dan aylar ıeçti. Hiçbir ~vap çıkmayınca 
lllmttk itibariyle mü~ l'8llll8 y~ı,.v f8JY1plyonu Pun- linin cezadide olmasını değil dayalı: 21-3-938 de 7enl bir dılekçe ile Cümhurl- 8 u defa iş bir biSlklet yattJına 

mühim addohmmaktadır. çeç'in ~iye muvaffak olufUdur. hAdiselerinin önüne geçilmesini isti- yet müddelumumlUiine bqvurdwn. Dilek ait. Büyük yanşlardaıı de-
Bu seferki Wimbledon brfıla~ Punçeç vaktiyle lstanbula uiramış çem 938-9514 numara ile muameleye kon- lll ha.. Sadece taşra spor. tetek-

pçen seneki fÖhretlerin yer ve burada bizim teniscilerimizle kar yoç~z·k .. matör sporcululh·-uzun du. Fakat bAlA ondan da bir cevap :rot.. küllerine mensup bisikletçiler a-
, ubaf 1 b ud un u a l§a&&&• AlAkadarlarııı dikkat nazarlannı -1-e- d ufak bir .. ,__._ e-ve itibarlannı aynen m a- p apış ir sporc ur: aleyhine yürünmesine en çok sebep nlzl dilerim.., ~....... rasın a musauaga. ..-r-

ettiklerini ispat etmlftlr. Kadınlar arasındaki çarpıJmalar- lan bu dayak kahramanlannın tec- Sollines de Lantusque, hedef~ her 
Batta Amerikalı meflıur Budge da Amerikan yıldızı Mordy Wilis ;iyesi sponımuzun tasf'ıyesi namına i kesten önce ulapnak istiyordu. Bu-

f.ıılltdu haJde dijer milletlerin pm- aofukkanlılığım, meharetini ve maç rtık bir vecibe obnuttur. nu evvell hararetli bir sporcu. sa-
lan geçen seneki müsabakalar kabiliyetini göstermiştil'. Rakibesi 

8 
Bu ta&fllttan sonra da bu gazete Diyen de iflk olduju için lati-

elde ettikleri dereceleri qaiı yu- Heine - Miller'le başladığı maçın Hakkı hakkında yapılan bu muame- yordu. 
tekrarlamıflardır. iki saatten fazla sürdüğünü ve ilk lenin gayri vaki il.dutunu hi.ll iddia Ga)'ri müslimler almıyor Cesar'ın babası Lantusque da u-

V.al tnıruzıerin Austin'l Ameri- sette son bir puvam rakibesine kap- ederse gazetecilik namına bir mes- FATİH KAYMAKAMLI4INDAN: facık, çift çubuk sahibi bir adam-
J&ko'yu iki saatllk çok çetin bir tırmıyacak kadar mükemmel oyna- lektqın lnadma ve düştüjü ıaflete 1 - 318-321 bakayH17le 380-333 dahil dı. Cesar, babası ve kard~lerile--

ilababdan soma yenmlye muvaf- yıp Seti kurtardığım yazmakla bu ha~t ederiz. dolwnlkulıamktırlslAm sanatkh Erat celp beraber bütün hafta ciftlik~de 
.k tak k J - - ve sev o unaca • bel t. .. &

1 ~ olmUJtur. Fakat bununla final seneki Amen an ımının ne uv- 2 _ Bu dotımıJulardan bedel verme çalıftr, icabında beUer, -sa-
kadar çıkabilecellne ve ora- vette bulunduğunu meydana koy- Mllırlı Affetlerle tarUannı ha.iz olanlann nakdi bedelleri ra baka-"• :tiifta10eri toplar ve an-

Budce aibl bir pmpiyonu da hak m~::~:::·tahminlerlne bakı- Yapllacak Mlıabakalar ~~-- akıamına kadar 1uı1ıa1 otunııcak- :!' :t::rli 8:~e=e:~~::1r:1fÖ:!~ tl8Cellne münelddtleri inandır- 1ırsa Wimbledon maçlannın tek er- Türk Mısır ve Yunan atletlerinin 3 - Şubede toplanma ve sevk l(lnU geline'in evi ise, biraz daha öte
deltWlr. Ç6n1di Malm arkadap keki~ finalini Amerikalı Budge ile iftinkile Penerbllhçe Stadında yapı- 9

•
4
7
•
939 T':~~ saal t 

8 
dtoir. l ..n-n-d de idi. Bazan kır çiçekleri toplamı-

t.&..a..ir tuta ,. 1 ., alann - .yu• o unan p anma ......... e 
plae dereceBlnl ......., zaman Alman Henkel m oynama an en lacak musabak programı qa- mükelleflerin 1Ubede bulunmaları. toPlan ya çıkar, kıza yolda rutgelir, biri-

l--!9UIP gl>l uzun dren brplafma- kuvvetli ihtimallerdendir. ğıda yazılıdır. ma l(lnünde selmi;yenler 2llO A71lı ka. ki llkırdı ederdi. Bu suretle ara-
Cumartesi saat 18.30 dan itibaren: nqnla ceu eöreceklerinden allkadarlann lannda afk denilen nesne dotınUf-

:u-..ı:..ı AWllpa 18pall llrek Yanılan 110 mania, 100 metre, 5000 metre, buna meydan vermemeleri. tu. Cesar, çok hem pek çok lpJdL 
.... ..-.. Askerlik ıubeıılnde mevcut defterler • lb · 

Maılan laılaclı Tehir Edlllyor 400 metre, 800 metre. de kaydı bulunamayan YD. Muhabere Aa Bu aşkın Anıeline'ln b inde öy-
lhdıced A ku lan T. s. K. İstanbul Bölgesi Su Spor- 100 metre üçüncü kateforl, 400 tetmeni Mehmet Kemal otlu Ahmet ile- le kuvvetli bir kök aalmuını la-

:nupa pul maç lan Aj ifıa....ı metre üçilncü kategori. tadın (43529) fUbeye müracaat oımest. tlyordu ki., Amma bwıa pek e111in 
•-.ııır flblrlerde batlamıfbr. an aua.oan: daJW

1
.u B k dı ,,_1 

_.J.._,_.. zt ad ha 1 _ 2-7_1938 Cumartesi ...n .. 6 _ Gülle atma, uzun atlama, sırıkla at .......... u YanflaPn&a~ """· 
lr.ıııll(Wll!Ul uc~en en "1 e Y ,..... ya lama cirit atma 4 x 400 metre. Cihat. ki.. Şu Angeline'in töyle bir bat 
le mucip olanı llacarlann metbur pılacak olan dördüncü yüzme tepik p~ uat 16,3o dan itibaren: 4 x 400 (T. I) İbrahim, Recep, Za· kaldınfl yok mu idi? Zateo Ceear'a 
~ takımınm Çek talnmla- müsabakası Moda havuzunda yapıla 200 metre üçüncü btegori 200met re, Gören. söylemifti. Benim varacatım •(Ütll 

~ Sporklüp Zideıılç'e yeııiJme- caktır. re, 1500 metre, 400 mania: 10,000 (T. il) Halit, Mehmet, Faruk, Fa- dan gurur •uymalıyım. 
2 - Yümıe hakemlerinin o giln sa metre. 4 x 100 metre. Balkan Bay- ik.. Yarıpn bir hususiyeti ö iftlnk 

.ıllMIU' KHlbihıdeki methur Şarop at 15 de yarış yerinde hazır bulun- rak J81'1fl· Yüksek atlama, üç adım, Balkan Baynlı: Recep, Gören, tr- eden bısnpetçileıde muhtelif me-
lJiill!ıllnden beklenen OJUDU &öetere- malan rica olunur. Disk atma, tkincl defa olarak cirit fan. ~ ~UP0J118SUU leap ettınnesl 

liPb'· 3 - 3-7-1938 Pazar gilnil Beykoz- atma. 100 K. 3 üncü Kat.aori: Cihat, dl. Çünkl takip edecekleri~ t-
16 PttJcede l'ereçftl'Of Çeklere 3-1 da ıl cak lan lldnci k - k •-- 2 ve 3 Temmuz Cumartesi ve Pa- Nevzat, Sermet, Merih, Bülent, Ne- nifli, ç*ıth, d6nem~ bir feYdL 
kle yap a 

0 
ure -r zar ı\inleri Fenerbahçe Stadında ya- riman. hem usuncaydJ da •.• 

'1tf olmQftur. v& müubakası tehir olunmu§tur. pılaeak milal>alt•lara ift1rak edecek Hedefe birlsaç kilometre Yakın-
r·~o.ıavlann Hut IDilbil Çekle- t1 ti a..a. --1·dır 400 M. 3 Onc6 katea->ri: Klzım, da ....... ı T ~• .. t _...._ 

a e er afA&- 3 - • Muzaf! M rlh F dıi, M V1a ~unan ,_aa Ulque. 3--, .. ya-ztı•no klüplerin• 3 - ı ,..mı. loaurt Klibinde 100 M. İrfan, Halat, KAzun. dlm1r er, e ' e arya. · np ıtrenıere biraz neı. alacak ve 

'.lr. Çan1mı, (TAN) - Bozkurt spor 200 M. Gören, İrfan, Muzaffer. 
200

• M 
3 

ihıcll kate ri· N rlman fallllanm deneyecek kuvvet veri-
~~~mn Genova takımı Çek- klübü yıllık kongresin l a 1D1fbr 400 M. Gören Mehmet. İbrahim · go · e ' ,ordu. 

1putuını 4 _ 2 yenmiftlr. Dokto Rasih Ihsan:.:,. ~ Halit • • Bfllent, Silıkker, Salt, Merlı. Sermet. B lr ıpret' YanfÇllar yola dii-
J!t'lt*-m oyuncu1an Çelderd da- r Ali, in, eoÖ M Recep Gali Ahmet. Ke- Gülle atma: Veysi, Arat, Şerif, zilldiiler. H• teY1n çatır 

en _ W, Edip, Tarık, Avni yeni idare he- 1 .... eh· .J. • p, Çubuk. Yalçın, Sav, İrfan. -tır 
11 

aktan "atla..a.Aw bir •-muz' 
claba 1111'1 ve dDa müemlr p ma • .- m..... Sa y- c '" ~· -'" 

yetine seçilmlflerdir. 1500 M. fteceP, Galip, Artan. Ke- Disk: Veysi, Yuauf, Arat, v, Yav günOnün ltlleden 10nrası ldL Bu 
.Amb Kltıbtl mal. ru, Corclyadla. ldlçilk, mfltevul yanfÇllar, tablt 

aulann roqana 1 maj16p etmiftir. SOOO M. Artan, B68eyin, Bebzat, Cirit: Şerif, Melih. Valsis, Osman. ı.r J.r1 bir uJam uıdırap o met-
tı- mtadan kurtabnUfhır. Bunprya takımı Juventuaıa 3-3 Hakkı, Manisa. Yübek atlama: Pulat, Jerfi. Sü- bur~ benzemedlklert l-

" ile Japaia maçların berllbere kahmfbı'. 10000 M. Artan, Ba.e,tn. Sdd. rena. çin ,aJNt ve bwet1erln1 damla. 
lP du._., bla;ra ka- Rumuıyalılarm Rlpenata tatmn ııo M. M.nla. vurı, Yavru. Paıt. Uzan atlama: sar.na. Seyvuı, .._ ~ ~ llüa 
ı., \~ olan l- İtalyanların MilAn takımını Bükref Hirisafopulo, Sudi, Madencidla ı.tepan, L6tft, Cemal, Sarı., Nevzat. ıUk Mm.lede oJanCa tudrellerile yo-

içtncM diri te 3 - O yenerek herkesi ~ 400 M. Mania. Faik, Madencklls. Uç admı atlama: Pulat, Süıena, eblmıfb)a. Yollar, ~tıı. 
~ pllbiyeü temin tır. 4 X 100 (T. L) Ha16t. irfan. D- Fethi, ttçtek, Halit. ~ ıst, akraba. utaıifait ta-
.,... Pnc Slnya'm YuımJavlarm Beog zam, Semlı 8ınkla atlama: Haydar, M. Ldık. tanıeechk ldr *il -...ıu-
._,. qJnnn• '- ndlld9Jerini 1 - 2 yenmiftir. (t. il) ~ Jlnmhr. lfamL tin. llaltt. Sudi. Vuft. Mldr. i dolm_. 
~ - ·r.·~ . 

Cesari ~re sıkı aıkı yapı~ 
mış bit .... bir sata çevrilerek 

bat dü~bıcent Camestang'ın 
cidişlnl lnde bulunduruyor-
dtı. YokUI makta bu rakip 
ondan -~ i. Onun için oDdan on 
kilometreltıc bit mesafe kazanma
lıydı kJ '°kt§ll korkusuz.ca çıka
bilain! 

S.ıcakttıı )alılma derecel~ne 
ıeınıeslnt ~ Cesar, aldınaa
dı. FedaDaraf.~ basarak, var kuT· 
VetiJe iltrt a~ 
Afkada~ı-ıeride bıraktıfının 

farkıll• ~·g:J·°'tları "Görelim se
ni cısat: Cesar, gayret! Ga
lebe seıac1eı, diYt bajıra bağıra o
nu CfSlletl dlrt,orlardı. 

E'tlel'lnin bul'-Sıduju sırtın alt 
tarabnda ler. Şanki oraya ba· 
karsa daha ya~kuvvet bulacat.: 
mıı ,ıeı iç· bir his geldi ve ba
pnı ,vler· old11i_u tarafa çevir
di. Debtttı angıa vardı. Evleri ya 
nıyofdta. B kuru hava,Wda her 
gün ~~dan şüphe11~ıH·•ıı.ta_,.._ 

yanF! Nl•Plllalıydı? Bir 
ye attakları ev19r gibi old 
kat t*far et topladı. Onun 11-
bi bt1k1 alan da yangını ,a.. 
recdleıdı. ııJaaaaaruı önüne ilk • 
kan ~4meslne haykırdı: 

- Aga~e 1angın var! 
CeMr'ın .JyleclithMlen bir keli· 

me anlaınıy~ak oııu t.etci etmekte 
bedeV•mdı1.,-. 

-Haydi ,alan! Gö~im seni! 

V okuşdl başma gelmiftL o-• 
rada &oplanmıı olanlara, el-

lerüe )'angııtlll yerini göstermi3"t 
çabftı. Ah abdallar! ~rlar 
dı. B•tlanm bile Çeıllrtniyorlardı. 
Ne yarıralıJdı? ZavaUmın kafan 
1)u Jodar çapAfık bir meseleyi na
sıl balled..-U? Y arifi kaybedene 
Angeline'i ellleıı gidecekti. Devam 
etse, baba evi Yanacaktı. Bqmı ar
kaya, 91'Yin0· Ötekiler bafta ra
kibi o~ Oıere yalllaşıyorlaı'dı. 
Sırta doiru baktı . .ET yamyordu. 
HerJlel Y~ ıneyul. Kimsenin o 
tarafJ bakm,k aklıaa. gelmiyordu. 
Yan~ fdllla v,.ıamularaa.ne o
Iacaıtı'! Bir ~tı. bir vicdan a
zabı, ~t kemlnniye bqladı • 

AyJklan ~11\rvetten kesilmlfti. 
Yokufl.Uı ~ gelince, atladı, o
rada dtiranıtra yaklaprak: 

- KofUlı, Jaapı Yar! Bizim w 
famf'W• lic:lill haber verin! dedı. 

F .. at l'akllti Camestang, ODU geç 
mifd. 

CdH en fOlluncu gelmlfti. An
gelini• aıiıdDl çnirmff, yilzüne 
bile ~ Bı1esi günü Ce
IU', ~ G.._ anlatmıya çalıfar
keıı. im bo,lk bir hiddet n ha· 
kareflle: 

- YllllllJlf Y•ngınf Muvaffakı
teı.Wlliıu .. becertistzıiliftt üze
rine jiiltlecllln yangın hemen ~ 
dilriJlnilttn. B•kesin gözü kör de
llldl ,a .. dedi· 

Htle• tl:pın babua! 
- Ya"Cını heber veren koca ab 

dal ,en "'1slo"? diye çıkıştı A •Jah 
nıüaulı•~nı venın Herşey de yo 
huıda aldlyordu. Batan mlllet ya
Dfll to~ı. iimse farkına var
mıy~ bile .. Abdal, ulak! Ge-

ı;.a d ~.,... mt eri. bafı 
,...... "ofl'IU ettlnnl§tim. 
Seıl' 

Ba ~n cinlerini bfls-
biltOll tc:M,ılımıftı Ah. bu ha-
,uı '>tıHi. 1afMYlm derJren.. 
bayı.t ;melelere de marus 
bbnıllt 
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F ..ini atıp raplıa ~.,. 
Hataylı bir ilıtiy" 

Antakya, (Hususi s~te önder
diğimiz arkadaşımızdaJt)~ !.,tak -
yada büyük bir bayrarıı \.ztrııp var. 
Bütün Hatay, Türk ot<l\ıııu ~kli
Yor. 
Şu bir kaç gün içinde h . nıan-

b
. )I>; 1 ruı zarası birden ıre dea·ş l'di: 

Grev yapan Usbecile?e diiltkAn-
larını birer birer açıyor (indüı-

·1 . ba· G 
leri bile geçı emıyen 1 ok kenar 

mahallelerde şimdi ~~e dolaP 
labiliyor. Her gün bır t k·ınselcr, 
j andarma ve polis yazılı ı 

~ üzere a-
18kalı dairelere başvurq 

1 _rar. 
K .. l'' kadınlar ve ._ oyu kl yeni 

e1biselerini giyerek ~ er 
1 )'onlara, 

hayvanlarla, hatta yan .ık Art-
takyaya taşınıyorlar. ~ _. __ 

1 kaou~a-
rının yavaş yavaş çar~ tıkla-

.. ··ıu··yor Hatay ka..rı at 
n goru •· .. .~ · Türk 
askeri eirdiği gün, butQı"-rı, 

IQrptıarı· 

1 

Türk ortlumnan Hataya giri,intle- hazır bulunmak üzere 

lıöylenfen •el gibi Antakyaya akın eden Türkler 

yırtarak sokağa medeni kıyafetle çı 
tacaklar. 

Bir kaç gün var ki, şehrin bütün 
meydanları geceleri de hıncahınç n~ 
ıu.. Dün akşam Antakyanın bu
tün sokakları sabaha kadar dolup do 
}up taştı. 

şartıcı sevinç tezahürlerine şahit ol
du: 

Köylüler, bir başka köyden gelen 
grupla karşılaşınca kucaklaşıp opü
şüyor, büyük bayramı kutluyorlar -
dı. 

GOndü?Jeri, yer yer şapka pazar • 
ları peyda oldu: Hocalar feslerini ve 

sarıklarını çıkararak şapka giyiyor -

-
I• Garip Dl•yada : 

Dünyanın En 
Küçük Kadını 
Dünyanın en 

küçük cüce ka
dını sayılan ve 
90 santimetre bo 
yunda olan Ba
yan Ana Kneps, 
Almanya
dan Londraya gelmiştir. Bu kadın, 
normal insanlarla cücelerin hududu 
nu teşkil ediyormuş. Kendisi, I.ondra 
da Viktorya istasyonunda yüzlerce 
gazeteci tarafından karşılanmıştı•. 

Beyanatında İngilteı·eye evlenmek i
çm geldiğini, Berl.ndı? buhır.riuğu sı 

ra;nda JOO kadar evlenme teklifi ile 
l.Jr~1la~ığım söylemi1. İngıliz erkek 
l('rlne düşkün olduğu i~:.ıı bunların 

}'. f r !>ini reddet~ığin~ söyllml~tir. 

* Dinamitin V•tünJe Yatan 
Kaılın 

Kanada'da 
Montreal'de Ma 
dam Piterson -
un çok acaip a
detleri ve anla
yı§İ varmış. Bu 
kadın, kocasile 

Grenlandiyada Eskimolara balık av
lamak için dinamit satmakla geçini
yorlarmış. Onlann dükkanı, döşeme
sinden tavanına kadar dinamitle dolu 
adeta bir dinamit deposuna benziyor 
muş. Kadın geceleri de dükkanında 
dinamitler arasında rahatça uyumayı 
çok seviyormuş. Hatta şimdiden ya
tarken başının altına yastık yerine 
bir dinamit torbası koyuyormuş. 

* Bir Yılda 8 Dela Evlenmi, 
Köylüler, çocuklar, ellerinde "Ya 

şasın Ata" "Var ol, Ata" cümleleri 
ni taşıyan levhalarla dolaşıyorlar. lsü 

tün dükkanlar baştan başa Ata 
kün resimleri, büstleri ile süsleniyor. 

lar. Kasket tedarik edemiyen kiıçük Polisler, Varşo 
çocukların bile ellerine g~irdikleri vada Jan Homs
şapkalarla dolaştıkları göze çarpı _ ki isminde birini 

kilisede sekizinci 
Atanın kartpostal büyüklüğünde -

ki resimlerini satan dükkanlara o ka 
dar tehacüm var ki, adeta herkes bi 

ribirine giriyor. Fakir köylülerin bi

le bu resimleri yüksek fiyatlarla al

mak istedikleri görülüyor. 
Dün akşam, bütün Antakya halk1 

f8hre inen.köylü kafilelerinin göz ya 

yor. Uç gün önceye kadar uzun fes 
ve kuşaklı entari ile dolaşan Türk ta
raftarı Araplar ve Aleviler de artık 

şapka giydiler. 

Dündenberi Iskenderun yoluna a

kın başladı. Bütün gözler o tarafa 
çevrili. Bütün Hatay, bayram sevinci 
içinde Türk ordusunu bekliyor. 

Hataya hmmi •urette göntlerJiğimiz lota muhabirimiz 
Antalıyanın im:ıbatını temin eden z:abıta amirleri araıncla 

defa evleneceği 

sırada yakalamış 
lardır. Polisin öğ ı...:_...._ __ _ 

rendiğine göre, Homski, yedi defa ev 
lenmiş ve hepsinin de drahomalaını 

aldıktan sonra kaçmıştır. Jan Homs
ki Varşovaya A.merikadan gelmiş, o
rada da birçok dolandırıcılıklar yap
mıştır. Drahomalannı dolandırdığı 

bu yedi kansile bir sene içerisinde 
evlenmiş, nihayet 8 inci evlenişi es
nasında yakayı ele vermiştir. 

* Ya •İgara, ya 200 bin lrank 
Nevyorklu 

Ceni. Murhed, 
üniversiteli • 
dir. Doğum yıl 
dönümü mü -
nasebetile ge -
len hediyeler 

arasında teyze~n de 200 bin frank
lık bir çek yollamıştır. Murhed, bu 
parayı 21 yaşını bitirinciye kadar 
tek sigara içmediği takdirde ala-
caktır. 

Bu ela B"fka C-.1"t M;/\H)n#!r 
İzrael Levi 

namında ihti
yar bir Yahudi 
geçenlerde Se
lanikte bir has 
tahanede öl · 
müştür. İzrael, 
ölü.nünden bir' ay onceye kaoaı ı.o

kaklarda kızartılmış kabakçekirde
ği satarak gçiniyormuş. Herkes ona 
fakir ve ihtiyar diye acıyormuş. Fa
kat öldükten sonra açılan vasiyetna 
mesinde 6 milyon drahmi parası ol
duğu meydana çıkmıştır 

;A .. .,.ı.ı....,,ı., ,,,.._,..... Milyoner 
Atinanın ayak 

kabı boyacıla

' nndan ihtiyar 
Panayot Koka

iis, kendisine 
miras kalan 20 
milyon frangı 

-·- --· -------
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SolyaJa Bulgar Parlamento binasının görünüfii .. 

Komünist Mebusların 
Parlimentodanatılmas· 
Gürültülere Yol Açfl .. 
S of ya, ( HusU1İ Muhabi

rimizden) - Komüniıt 

mebualarm parlamentodan çı
karılmaıı, büyük gürültülere 
aebep olmuttur. ilk olarak Fi
libe Mebusu T odor Samodu
mov'un komüniıtlik ıuçuyla 

parlamentodan çıkarılmaaı ia
tenmit ve bu talep Sobranya
nın ekseriyeti tarafından ka
bul olunmuttur. Daha sonra iki 
komünist mebuı hakkında da 
ayni karar verilmittir. 

Bu hadiseler, Parlamentodaki 
160 azalıktan 56 sını ellerinde tu 
tan muhalefet tarafından memnu
niyetsizlikle karşılanmıştır. Muha
lefet mebusları, Parlamentonun 
son toplantılarından birisinde bu 
yüzden içtimaı terketmişlerdir. 

Diğer taraftan, Komünist mebus 
fardan bir kısmının seçildikleri Fi
libe, Yakovlt ve Eskizağra kaza
larında seçimin ne şekilde yapıldı 
ğı veniden tetkik edilecektir. 

Parlamento reisi A. Moşanov bu 
hadiseler dolayısile yapılan müna
kaşalardan bahsederek şöyle de
miştir: 

"- Şimdiki Parlamentoda es
kilerle beraber birçok senç asa
lar da var. Fakat bazdan eski 
alışkanhk dolayısile içtimalarda 
sükWıeti muhafaza edemiyorlar. 
Ben, her hatibin fikrini serbest
çe söylemesine imkan verece
ğim. Fakat, bu münakaşaların 
bir huzursuzluk yaratmasına as
la mü5amaha göstermiyecelim." 

Gaz Harbine Hazırlık: 

B ulgaristanda tayyare ianest 
olarak şimdiye kadar top

lanan para bayii kabarık bir ye
kunu bulmuştur. Talebe ve mual
limlerin bir sene içinde araların
da topladıkları 3,500,000 leva Ma 
arif Nazın tarafından Harbiye Ne 
zaretine teslim edilmiştir. Bu para 
ile tayyare alınacak ve tayyare 
karar~ihları yapılacaktıt. 

Gaz harbine karşı da her taraf
ta büyük hazırlıklar görülüyor. Bu 
maksatla kurulan cemiyet, bir iki 
sene içinde Bulgaristanın birçok 
şehirlerinde şubeler açmış, aza 
miktfarı hayli çoğalmıştır. Tayya
re ve gaz tecavüzlerine karşı hal
kın esaslı şekilde hazırlanması işi 

ne Bulgar Kızılhaç teşkilatı öna
yak olmuştur. Her tarafta yüzlerce 
kurs açılmıştır. 

Geçen Pazar Sofyadaki !ut'bol 
sahalanndan birisinde gaz bombar 
dımanlan karşısında müdafaa şe

kilJerini gösteri• talimler yapılmı§ 
ve bunu binlerce halk seyretmiş
tir. 

Bulgar sanayicileri de geçen haf 
ta içinde hava müdafaası için 4 
milyon leva teberrü etmişlerdir. 
Bu para ile yeni bir tayyare f ab
rikasının daha temeli atılacaktır. 
Bu suretle, mevcut iki fabrikaya 
bir üçüncüsü daha ilave edilmiş o
lacaktır. 

kadın, 12,323 ü erkek olmak üze
re 20,416 kişidir. Bu mikdar, 1936 
yılında göçenlere nazaran 493 kip 
daha amır. Fakat, 931 - ,935 ara
sında her sene vasati olarak 12,655 
kişi göç etmiştir. Son iki sene için 
de göç edenlerin artması da, bun
lardan 90ğunun Türkiyeye gitme
sinden ileri gelmiştir. 

Zora ga7.etesinin yazd1ğına göre, 
1937 de Türk Trakyasına hicret 
edenlerin yekunu 14,598 kişidir. 
Bundan evvelki sene de 14,207 kişi. 
Türkiyeye gitmiştir. Ayni gaze! .. , 
1937 de Türk Trakyasından Bulga 
ristana 52 kişinin göç ettiğini ya-
zıyor. 

Türkler Bulgaristandan göçme
ye başlıyalıberi, doğum vaziyetin
de bir azalma olduğu göze çarpı
yor. Bulgar gazetelerinde de buna 
dair sık sık yazılar görülüyor. Hü 
kumet te bu meseleyi ehemmiyet
le göze almış ve Dahiliye ezare
tinde toplanan bir komisyon P: 
fusu çoğaltacak tedbirleri tesbiıe 

başlamıştır. 

Halkı fazla çocuk yapmaya teş 
vik için evveli memur ailelerinden 
başlanacak, her doğan çocuk için 
aile reisi olan memurun maaşı bir 
mikdar arttırılacaktır. 

IZMIRDE: 

Kamyon Devril 
Uç Yolcu Ağırca 
Yaralandı 
İzmir, (TAN) - Yamanlar J 

yolunda bir kamyon kazası olmu 
üç kişi yaralanmıştır. 

Veremle Mücadele cemiyetinin 'r
racağı kampla İzmir arasındaki tel 
fon hattını tamire giden jandarm1t
r.;un sivil telefon memuru Ahmedi ve -

iki jandarmayı hamil kamyon. Yt h: 
manlar köprüsünden aşağı devri}r lu 
tir. Ahmet ve jandarma neferleri ,/..~ 
ğır surette yaralanmışlardır. ;tlt 

Bir Garsonu Öldürdüle~in• 
İzmir, (TAN) - Meıarlık başı(: 

daki Evkaf gazinosunda bir garao•ta 
öldürülmüştür. ~ni 

Kerneraltında helvacı Ahmedin 'llUJ 

rağı 19 yaşlarında Yakup, üç ar 1• 

daşile beraber gazinoda iki şişe rak 
içmiştir. Bu masada bir şişenin kın 
dığını gören garson Nahit, hesap p,t 
lasına 30 kuruş şişe parası ll&ve 
miştir. Bu yüzden çıkan kavga 
nunda, Yakup, Nahidi bıçakla o 

müş ve yakalanmıştır. 
----o--

OLTUDA: 

5 Kiti Dam 

Altlnda Ö' 

almak için geçenlerde Amerikaya 
gitmiştir. Kokardis. 30 sene önce A
merikaya bir seyahat yapmış ve o
rada bir Yunanlı kadınla evlenerek 
hayli para kazanmıştır. Fakat son
radan Kokardis, vatanı olan Yuna
nistan& dönmü§, kansı da Amerika
da kalmıştır. Fakat bu bozuşma yü
zünden, Panayot günün birinde me
teliksiz kalmış, nihayet kundura bo
yacılığına başlamıştır. ~enlerde 
Amerikada kansının öldüğünü ve 
kendisine 20 milyon frank miras bı 
raktıtı haberini alınca, hemen Ame
ribya hareket etmiştir. 

BulgarütanJan Hicret Edenler: ci bir kaza ol.mu 

1 937 senesinde Bulgaristan
dan yabancı memleketle

re IÖÇ edenlerin yektlnu, 8,091 l 

Zekeriya adınd 
mir edilirken, üz 
dam çötmOı, alt 
kişi ölmOf, d&ıftm!.:.J/ 
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enr HaftaDok FeatDyo , 
MlRDE:: AYDINDA: ÇANKIRIDA: C t O 

a D.A MUSİKİSİ: 
~ ve o Varşova. 19: BUkreş. 22.15 Berlln 
~ lqatgası: Danslı program. 

f uristik Yollar 
Yarım Milyon 
Kazandıracak 

Elektrik 
Kuvveti Kafi 
Gelmiyor 

Tasarruf Sandığı 
Kongresi 
Toplandı 

SENFONİLER: '""""~"'~ uzun dalgası: PlAk. 22.10 Vartova: Koro ~ Cuma 8 7 1938 ~ 
9.15 Berlin kısa dalgllSl: Sentontk 

konser. 21 Viyana: Senfonik orkestra 
(Piyano, Sopran iştirakile), 21.30 Prag 
Çek: filarmonisi (Novak, Smetana, Je
len, Dvorak). 

, • • lııı _;a__ 
konseri. 22.25 P~te: Çigan .konaeri. 22. ) 

~,~·~""' 25 Peşte: Çigan orkestrası. 22.{5 Bel-
grad: PlAk konseri. 22.{5 Bükreır Kon- SEONİLER: 
ser nakli. 23 Var§ova: Orkestra konseri. ~erlln kısa dalgası: Senfonik kon-

HAFİF KONSERLER: 
23.30 Viyana: ElUencetl musiki ve dans. sett,, Strauss). 21.25 Peste: Senfoni 

OPERALAR, OPERETLER: <lltng, Çııykovskl, Hubay, Mayer -
İı:mir, ('TAN) - Turistik yollar 

ancınunun Büyük Millet Meclisin.ce, 
a;bul edilmesi, burada umumi bir 
emnuniyet uyandırmıştır. 
Blt kanun sayesinde elde edilecek 

ımenfaatlerden bahseden vali Fazlı 

'J.üleç demiştir ki: 
"- Turistik yollar 'kanununun bi

e temin edeceği v~ridat hesabımı
~a göre yılda yarım milyon liraya 
c.>ğru olacaktır. 

Turistik yollar evvelce tesbit edil
iş olmakla beraber umumi meclis 
ararına iktlrak etmesi lazım gele-
ektir. Bu itibarla kanunun tebliğin
•n sonra belki meclisi umumiyi top 
nak icap edecektir. 
d:imdi bu yolların etütlerini ve he
nı,.rını hazırlamak için fen heyP.-

Aydın, (TAN) - İki yıldanbert şeh Çankırı, (TAN) - Muallimlerin 
rimizde elektrik tes~satı varsa da 120 1 yıllardan beri yaşattıkları tasarruf 
beygir kuvvetinde olan motör ihti- sandığı senelik toplantı~ını yapmış

yacın üçte birini bile karşıhyama - tır. Idare heyetine Saim Kültürel, 
maktadır. Gökmen ve Hıasan Yüksel seçilmiştir. 

Belediye, hem sınat müesseselerin, Muallimler yakında Sarayköy çam
hem tenvir lçin istiyenlerin elektrik lıklarına 50 kişilik bir gezinti yapa
ihtiyacını temin eylemek üzere 240 caklardır. 
beygir kuvvetinde bir motör daha Mektep Sergileri 
almıya ve şebekeyi de en uzak yer- Çankırı, l TAN) - Şehrimiz mek-
lere kadar genişletmiye karar ver- teplerinde talebenin bir yıllık el iş
miştir. Hazırlanan projeye göre, bu- lerini göstermek üzere açılan sergi
nu temin etmek için 75 bin liraya ih- ler çok beğenilmiştir. Bilhassa orta 
tiyaç vardır. Halbuki belediyenin har mektep sergisi, geçenlerde buraya 
cıyabileceği para, 15 bin liradan iba- gelen Başvekil ile diğer bir, iki ve
rettir. Bu eksiği tamamhyacak pa- kil tarafında da gezilmiş, bu sergi
raları bulmak üzere, belediye reic;i- deki 200 e yakın kız talebenin nakış 
miz Ankaraya gitmiştir. ve dikiş eserleri, başkaları tarafın -

Halk. Aydının elektrikle nurlan- dan yapılmış olduğu dedikodusu çık 
ması için alakadar makamların kolay masma sebep olacak kadar nazarı 
lık gösterP<'eklP-rini umuyor. Maama- dikkati celbetmi~tir. 

7.10 Berlln kısa dalgası: Musikili Pa
zar seUımları (8.15: Devamı). 8.50 Parla 
mondiyal: PlAk, 9.45; 10.35 Ke7-a. 11.45 
Berlln kıııa dalgası: Dall!dlar. 12 Paris 
mondiyal: Konser nakli. 13 Berlin kısa 
dalgası: Hafit konser (14.15: Devamı). 

13.15 Paris Mondiyal: Konser nakli 
(14: Keza). 13.25 Bükreş Slblclııno or
kestrası (14.30: Devamı). 15.20 Paris 
mondiyal; plAk konseri, 17.45 Berlln 
kıM dıılgası: Neşeli akşam musikisi 
(18.50: Devamı). 18 Paris mondi -
yal: Kon~er nakli. 19 Peşte: Çıgan musl 
kisi 19.15 Berlin kısa dalgası: Alman 
marşlıırı. 19.17 Bükreş: Orkestra konseri 
19.50 Prıris Mondlyal: Kahvehane musi
klsl. 20 Berlin kısa dalgası: Pazar kon
seri (Solo Keman refakatile). 20.25 Bra
tislava: Hafi! musiki konııerl. 21,10 Bilk 
res: Radyo orkestrası. 22 Pelgrııd: Lokan 
tadan konser nakli. 24 Peşte: Çigan or
ke!ltrası. 

OPERALAR, OPERETLER: 
20 Bükreş: Mozart akşamı ('.lr-rgaro

nun dUğünU,, "Zauberflöte., "Saraydan 
krıçırılı~ .. Vf.' "Don Juan., Operalarından. 

21.30 Berlln kısa dalgası; Flotovun beLehar, Zirer), 22 Prag: Populcr 
C".enfonik musikisi. Martha operası. 

ODA MUSİKİSİ: 
21.40 BUkre~: Metzner kuarteti. 

RESİTALLER: 
10 Berlin kısa dalgası: Keman, solo. 

11.15 Courvoiser'nin şarkılarmdan. 17.15 
Berlin kısa dalgası: Virtüoz keman mu 
sikisl. 19.30 Prag: Şarkı konseri. 20 Var 
şova: Şarkı resitali. 21 Belgrad: Halle 
şarkıları. 

DANS MUSİKİSİ: 
18.30: Peşte. 22.15: Viyana (Kabarc

neşriyatı). 23.30 Viyana. 23.45: Peşte. 

' Çarfamba, 6. 1. 1938 
~~~~~ 

'~,...,.._ ""'"""""'" 
SENFONiLER: 

15.30 Faris Mondiyal: Senfonik: kon -
ser (Schubert, D'İndy, moussorıtsky). 
21 Viyana: Senfonik orkestra (Reznlcek, 
Llszt, Pehm, Strauss). 
HAFİF KONSERLER: 

IJA;- KONSERLER. 
'Berlin kısa dalgası: Kar~ık kon

ser 5 devamı. 9.30 Askeyl bando. 8 50 
PaJMondiyal: Pllk; 9.15 ke7.a. 9.45 
ke~o.35 keza, 13 Bertin kısa dalgası: 
Hamusiki. 14.15 keza. 13.15 Pnrls Mon 
d1YKonser nakli. 14 keza 13.25 Bük
re$1Ak konseri. (14.30 keuı l 7 Var
şo~adyo orkestrası. 17.45 Bcrlm 
kıS!aJgası: İş sonu konseri 18.50 keza. 
18 •lin kışa dab:ası' Konser nakli. 19 
Pa!Mondiyal: Plak musikisi. 19.20 
Pr8Karışık program. 20.15 Bükreş: 
Ra"n e~erlerlndcn pl~k konsC!l'i. 20.30 
Vsl)a: Amerikan musikisi. 21 Belgrad 
Rad orkestrası. 22 Viyana: Orkestra, 
sopı (Hafif parçalar). 23.15 Prag: 
PlÜ;ıusikisl. 24.10 Pe~te: Çtgan orkes
trası 

OPE~LAR, OPERETLER: 

me vazife tevdi etmek üıere bir ke
~if münakasası üzerinde çalışıyoru:!. 

ollar ilk ağızda İzmirin şehir civa-
ında bulunan kısımlarından başlı

acaktır. 

fih, i~tenilen para temin edilm~se bi- Ilk okul sergileri, geçen yıllarda
le, 30 bin lira sarfile yeni motöriin kine nazarnn daha sade olmuştur. 
getirtilmesine ve konulacak yerinb Bunların içinde bilhassa Ci'ımhuriyet 
yapılmasına hemen bas1an:tcaktır. Mektebinin sergisi takdir kazanmış-

ODA MUSİKİSİ: 7.10 Bcrlin kısa dalırası: Karışık kon
ser (8.15: Devamı). 8.50 Par!~ mondiyal: 

1~ Patis Mondiyal: Delibes'in "Le 
roi dit,. operaseı, 20.40 Gounad'nm 
Marrethe operası. 23 Varşova: Opera 
musl5ı. 

ODAtUSİKİSİ: 

Birinci planda Bostanlı - Ağamem
un (Körfez içini takiben) ve Buca, 
urnova kollarını ve hava yolları tay 
are meydanını İzmire bağlıyacak 
umaovası kısmı vardır. Daha sonra 
apılacak yollar İzmir - Efes - Kuş
dasına, İzmir - Bergama, İzmir -
Ceşme, Kuşçuburnu - Bayındır ~ Ö
demiş ve Halkapınar yaylasından 'ge
erek Gölciikten Sarta doğru inecek
iıc İzwir - Bergama yolunun Kozak 
e Akropola çıkarılması ve Subaşı i-
e Tire ve Catal kısmının da Bayın
ırdan geçecek doğru hatta asfalt o-

arak birleştirilmesi dahi mutasav
erdir. 
Bunlar, vilayet makamlarının en

ümen azasile bilmutabaka tesbit et-
iği tekliftir. Tabn, bunu umumi mec 
is tasviben tesbit edecek ve yüksek 
afıa Vekfıleti de ona kati şeklini ve
y:ktir. 
.:ı:ollann hangi sistemde yapılaca

~ mm tayini bir fen meselesi olup doğ 
rudan doğruya Nafıa Vekaletine ait-
tir. 

lnciraltı Plaiı 
!nciraltı plajının planı Nafıa Veka 

'"'tinden gelmiştir. Hesaplan yapıl

~ctadır. Birkaç güne k:ıdar forrna
er: ikmal edilerek işe baslana-

şe ~ 
ır. 

.•H'ıtekamil bir eser halindf> yükse
<>cek olan bu plajı, ayrıca Ağamem

nun suyu ile birleştirerek bir otel de 
ilave etmek miimkiin olacaktır. 
'Hedefimiz, plajla sıcak banyoyu 
.ni yerde birleştirmektir.,, 

Karısını Yaraladı 
İzmir, (TAN) - Burada bir aile fa

•iası olmuştur. İncir altında bir ku
i'bede oturan ve hiçbir iş görmiye
k karısının kazancı ile geçinen Mus 

ıafa, biraz da kendisinin çalışma;;ı 

lazım geldiğini ve artık işe gitmiye-
0ğini söyliyen eşi 40 yaşında Hati

fi bıçakla ağır surette yaralamı~
.ır. Mustafa tutulmuştur. 

Yol Tamamlandı 
İzmir, (TAN) - Manisa ile İzmir 
asında yeniden inşa edilen yol ta-
' . ıainlfmmıştır. Izmir ve Manisa 

alileri arasında kararlaştırıla -
.:ak çok yakın bir günde açılma res
"t yapılacaktır. Yeni yol İzmir ile 
ınisa arasındaki mesafeyi kısalt
ıikta ve rahatlaştırmaktadır. 

\DANADA: 

Üzüm ve Karpuz 

Sollandı 

Şehre iyi içme 

Suyu Getirilecek 

tır. Ayrıca, bütün talebe işlerini de 
ders levazımını göstermek üzere Gü 
neş mektebinde bir "bölge sergisi" a
çılmıştır. Bııradaki "Devrim köşe
si" ne konulan ve inkılaba ait olan 

Aydın. <TAN) - Üç ay evvel btr eserler, fotoğraflar, grafikler çok be
şirkete ihale edilen içme suyu tesi- ğenilmiştir. 

satı hayli ilerlemiştir. Horu döcıen- -=============== 
mesi, membadan Topyatağı mevkii- K• • Ç- ki 1 • 
ne kadar gelmiştir. Avrupaya sipa- lmSeSIZ OCU ar Çift 

riş eanen çelik bon1hır ve şehir içine KurulacakMüesseseler 
döşenecek borular İzmire getirilmi~-
tir. Terşih havuzu ile baraj ve şehir (Başı 5 incide) 
şebekesi inşaatının eylül sonuna ka- tam miınasiyle kendine güvenen, 
dar bitirileceği kuvvetle umuluyor. iş halk ve id~re etmesini bilen ve 
Aydın, dimhuriyetin 15 inci yıl<liinii 
münde bol ve iyi suya kavuşmuş o
lacaktır. 

Bele-diye, su verilmesi rnaksadile 
evlerde yapılacak tesisat rnalzemesi
le su saatleri için de ayni şirketle 

müzakerede bulunmaktadır. Fakir 
halkın ihtiyacını karşılamak iizere 
muhtelif yerlerde 23 çeşme yapı h
caktır. 

Hanlar Kapatlldı 
Aydın, <TANl - Belediye, sokak

ların tamiri, asri mezarlık inşaatı ve 
parkın ıslahı için yeni bi'ıtçesine tah
sLo:ıat koymuştur. 

Sıhhi sebeplerle bir çok hanlar ka
patılmıştır. Örnek olmak üzere be
lediye hanı yaptırtılacakt~r. 

Şehir temizlik :-.melesi kadrosu ge
nişletilecek, yeniden beş temizlik a
rabası daha alınacaktır. 

BURDURDA: 

Gaz Kursunda 

imtihan Y apdacak 
Burdur, <TAN) - Zehirli gazlar

dan korunma kursları tekrar açıl -
mıştır. Bu defa sıkı bir devamla yir
mi gün içinde evvelce verilen ders
ler tekrarlanacak ve imtihanda kaza
nanlara vesika verilecektir. 

Herkes Göle Gidiyor 
Burdur, (TAN) - Sıcaklar bas-

tırdığı için, her sene olduğu gi~i, bu 
yıl da. göle rağbet artmıştır. Halk pa 
zar günleri akın akın göle taşınmak
tadır. 

Suyunun terkibindeki bazı mad -
deler bir kısım cilt hast:ılıklarına 

faydalı olduğu için, civar vilayetler
den de banyo için gelenler vardır. 

Belediye, bir plaj yaptırtmış ve bu 
rasını kameriyelerle de süslemiştir. 

en az masrafla en çok iş gören müs 
tahsil miiı-c:"eselerdir. 

Çocuklann böyle faA1 bir haya
ta ic:;tirak ~tmeleri yalnız miiesse
senin biirlcesi için bir zaruret de
ğil, fakat bizzat çocukların inki~af
ları için en esaslı bir terbiye amili 
dir. Bu sayede mücıtııkbel nesil ye
ni bir mec::lf'k terbiyesi almış. ayni 
:zamanda hayatta fayda h olabil
mek, bir iş becerebilmek ve alnı
nın teriyle ekmek parasını kazana 
bilmek zevklerini duymuş, itima
dı nı>fis sahibi olmuş olur. 

B öyle geni~ arazi içinde müs
takil müesseseler yaratmak 

sistemi sadece mektepçiliğe mü•1-
hasır değildir. Scnatoryomlar, pre 
vantoryorn1ar, hastaneler, hatta ap
tal. sakat çocukları besliyen, barın 
dıran mi'ı<'ssese-ler bile bu yolda ça 
hşmaktadırlar. 

Geçenlerde kiic~ük bir eyaletin 
beş meşhur senatoryomundnn bi
risini ziyaret ediyordum. Hastala
rın pek çoğu iicretsiz olan bu fakir 
sen:ıtoryomda, ücretli hastalara da 
haftada dokuz dolar (takriben on 
iki lira) gibi hafif bir masraf ta h
mil ediliyormuş. Hastanenin umu
mt masrafı hakkında mah"lmat ri
ca ettiğim ba~heklm, dedi ki: 

Adana, (TAN) - Köylerden bol OSMANİYEDE: 
"züm ve karpuz gelmiye başlamış
ır. Üzümün kilosu 12,5 - 15, kar
uzlar 10 kuruştan satılmaktadır. 

"- Bu Şimal eyaletlerinde 
hastaneler çok pahalıya mal olu 
yor. Çünkii iklim miisait değil. 
Milessesenin bütün sebze ve 
meyva ihtiyacını çiftlikleriniz
den temin edemiyorsunuz. Kışın 
külliyetli miktarda milbayaata 
mecbur oluyoruz. Saniyen inek
lerim.i;ı: hariçte otlıyamtyor)ar. 

Kışın beslemek sütü pahalıya 

mal t"diyor. Halbuki hl"n on be~ 
sene l"vveline kadar Cenup eya
letlerinde bir senatoryomun mu 
dilrU idim. Oradaki masrafımız 

buradakinin yansı idi. Bütün 
hastanenin bütün iaşeı>lni çifli
ğimizden temin ederdik. Zaten 
bir senatoryotnun masrafı nedir 
ki? Bol taze süt, bol taze yum ur· 
ta. sebze, meyve! Üst tarafı ıil
neş ziyası ile saf hava! ... Bunlar 
(loktorların ha7.akat1erinin en bü
yük hamisi değil mi? ... ,, 

Apana, (TAN) - Tarsus civarın
lükulede dört senedenberi de 
uo.hafriyattan iyi neticeler a

.remiŞ:.lattan 2500 yıl evveline 
gizli ızi:orler bulunmuştur. Bu 

'11 ıy•' Şeı'ıhve boyasız seramik 
'ı Jfrı efl'I. t tne ve küpeler var-

kaikıuı -
1 

nbuldak yıl süreceği tah-

Bir Kamyon Yolda 
Devrildi 

Osmaniye, tTAN) - Krom maden 
şirketine ait ve şoför Kerimin idare
sinde bulunan 1 numaralı kamyon 
Hurzum yaylAsından buraya ıelirken 
frerti kırıldığı için devrilmiştir. İçin
de bulunanlardan Yarpuzlu Muete.fa 
oğlu Hasan ve riyaziye mahallesin
den Hacı yaralanmışlardır. 

O sahaya şimdilik 200 ağaç dikil
miştir. lleride daha dikilecektir. 

Aziz okuyucularım, yeni dünya 
nı.n tamamen ameli ve ilmi bir zih. 
niyetle mücehhez insanlan tara
fından idare edilen müesseseler 
hakkında yazabildiğim şu muhta
sar izahatı okumak ve bizdeki mu
kabillerile mukayese etmek hitfun 
da bulunurlarsa müdafaa etmek 
istediğim gayeyi etrafıyle ihata et 
miş olurlar kanaatindeyim 

19 Oııtr:wa: Zitar Seksteti. 

RESİTALLER: 
17.45 Rerlin kı~:ı dalgası: J,isztin Is

panyol rnpsodi~i (Piyano). 18 Beşte: Ma 
car şarkıları (Piyano rf.'fn k:ıtile). 18.20 
Varşova: Piyano resitali (BePthoven, 
Schubert, Mendelssohn). 19.15 Vlyana: 
Bohemya ormenının dans ve rakısların
dan. 21 Belgrrıd: Halk şarkıları. 22 Bcr
lin kısa dnlı:rnsı: Milli şarkılar. 

DANS MUSİKİSİ: 
23.15 Peşte 23.35 Bratislava 

i ~ ~"" l'Vll"-l'ıl~ P~zartesi, 4. 7.1938 

""'""' ""'"" ~~ 
SENFONİLER: 

16.30 Bcrlln kısa dalgaııı: Senfonik kon 
seri. 21 Belgrad: Senfonik konser nak
li. 22.15 Bükreş: Sen.tonik Amerikan 
musikisi. 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalgası: Hafif mu

ııiki. 8.15 devamı. 8.50 Faris Mondiyal: 
Pl:ik: 9.15; 9.45; 10.35 Keza. 12 Berlin 
kısa d:ılgnsı: Orke~ra kon~erl ( 13: Hafif 
musiki. 14.30 devamı. 13.15 Mondiyal; 
Konser nakli. 14 keza. 13.25 Bükreş: 
Plak komeri 14.:rn dcv:ımı. 15.20 Paris 
Mondiynl: Pl!ık musikisi. 15 :rn: Dclmon 
orkestraııı. 17 V:ırşova: Harir musiki kon 
seri. 17.45 Bf.'rlin kısa d::ılgnsı: İş sonu 
konseri. 18,50 Devamı. 18. Paris Mon
diyal: Konser nakli. 18 Peşte: Çigan or
kestrası. 19 Paris Mondiyal: Plak mu. 
sikisi. 19.10 Varsova: Amerikan mu
sikisi (Jacobi, Cac Dovell). 20 Berlin kı. 
sa dalgası: Eğlenceli musiki. 20 10 Vi
yana: Askeri bando. 20.30 Varşova: Or
kestra ve şarkı. 21.25 Peşte: Orkestra 
(Lerche, Likus - Csak, Stefanides). 21.30 
Prng: Orkestra, şarkı; cenup eserleri 22 
Viyana: Neşeli iş sonu konseri. (Sopran, 
bariton, tenor). 22 Bertin kısa dalgası: 
Karışık neşriyat. 22.25 Peşte: Çigan mu
sikisi. 22.45 Bükreş: PIAklarla Ameri
kan musikisi konseri. 23 Varşova: Kltı
slk mmdk! plAkları. 23 30 Vlyana: Ak
şnm musikisi. 

OPRRALAR, OPERETLER: 
19.35 Bükreş: PlAklarla operet musi

kisi. 
ODA MUSİKİSİ: 

19.20 Prag: Sıılon kuarteti. 

RESİTALLER: 
9.15 Berlln kısa dalgası: Alman şar

kıları. (10.30 İspanyol rapsod!Ri). 10.45 
Kreuzer - sonate Beetho\'en. l 8.30 Ber
lin k1113 dalgası: Pltıkla piynno musiki
si. 19.15 Bükreş: Şarkı. 19.30 Berl!n kı
sa dalgası Courovoisier'nin şarkıların_ 
dan) 20.20 Peşte: Tirol şarkıları. 20.30 
Prag: Askert bando. 20.45 Berltn kısa 
dalgası: Llszt'in Paganini varyosyonla
n. 22.10 Varşova: Hafit aarkılar, 23.20 
Piyano konseri . 

DANS MUSİKİSİ: 
18 Varşova. 23.25 Peşte: Helneman 

cazı 

~~~~~ 
~---Salı, 5.1.1938 ~ 

HAFİF KONSERi.ER: 

7.10 Berlln kısa dalgası: KUçilk kon
ser. 8.1!5 keza. 9.45 PlAk. 8.50 Parls Mon 
diyal: PlAk, 9.15; 9.45; 10.35 keza. 11.45 
Berlin kısa dalgası: Halk musikisi. 12 
Hafif musiki. 12 Parbı Mondlyal: Pl4k: 
13 Berlln kısa dalgası: Hafir musiki 
14.15 keza. 13.15 Paris MondJyal: Kon
ser nakli. 14 keza. 13.25 Bükreş: Tandin 
orkestrası 14.30 devamı. 16.30 Bertin kı
sa daliası: Ca.rl Löve'nin Balladlanndan) 
17 VarşôVa: Orkestra. 17A5 Berlin kı
sa dalgu.ı: İş sonu konseri 8.50 devamı. 
18 Paris Mondiyal: Konser nakli 19 Prag 
Halk dans ve şarkıları, Paris Mondiyal 
pltk. 19.Ul Bükreş: Küçük radyo orkes 
trası. 20Berlin kısa daliası Büyük eğ
lenceli konser. 20 Peşte: Posta idaresi
nin bandosu. 20.10 Viyana: Küçük marş. 
vals ve şarkılar. 20.15 Bükreş: Plak. 
20.30 Varşova: Karışık konser. 21.10 
Brüno: Radyo orkestrası. 21.40 Rumen 

PHlk. 9.15, 9.45 10.35: PHlk. 12: Keza. 13 
Berlin kısa dalgası: Hafif musiki kon
seri 14.15: Keza). 13.15 Faris mondiyal: 
Konser nııkli. (14: Keza). 13.25 Bükreş: 
Plak konseri. (14.55: Plakla halk musi
kisi). 17.45 Berlin kısa dalgası: İşsonu 
kon~eri (18.50: Devamı). 18 Parlıı mon. 
diyal: Konser nakli. 19 Parls mondiyal: 
Plak musikisi. 19 Brüno: Halk kon!<eri. 
19.30 Prag: Karışık enstrümantal kon
seri. 20.l 5 Bükreş: Radyo orkestrası. 
20.30 Varşova: Küçük orkestra 21.20 B. 
ratislava: Salon orkestrası. 22.45 Peşte: 
Opera orkestrası (Çaykovski, Delbilsi). 
22.45 BUkreş: Lokantadan konser nak
le. 23 Varşova: Halk musikisi. 25.10 Pe~
tc: Çıqan orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER: 
9.30 Berlin kısa dalgası: Flotv-v,un 

"Martha,, Operası. 18.25 Brllno: Opera 
havalan. 22 Prag: Smetna'nın "Llbuııe" 
Operasının birinci perdesi. (23.10: 2nci 
ve üçilncil perdeleri). 

ODA MUSİKİSİ: 
12 Bertin kısa dalgası: Oda musikim 

konseri. 18.30 Bertin kısa dalgası: Şarkı 
dil eti. 

RESİTALLER: 
11.15 Berlin kısa datgası: Virtüoz Ke

man musikisi (Piyano refakatlle). 14.30 
Bükreş: Şarkılar. 16.45 Berlln kısa dal
gası: Neşeli şarkılı musiki. 18.30 Prag: 
Şarkılar 19.10 Varşova: Viyolonsel resi
tnli. 19.15 Bükreş Plakla solist eserleri 
20 Varşovn: Hafif şarkılar. 20.25 Bratis
lava: Çıgan orkestrası refakatile Slovak 
şarkıları. 20.30 Berlin kısa dalgıısı: Pi
yano (Mozart, Schubert, Llszt). 21 Belg 
rad: Şarkılar. 21.30 Bükreş: Nadia Che
bap tarafından piyano konserl 22.30 
Bel~rad: Halk şarkıları. 

DANS MUSİKİSİ: 

17\ Berlin kısa dalgası: Oda musiki
si kC\erl. 

REStl\LLER: 
10~ Berlln kıııa dalgası: Şarkılar. 15 

15 B.un kısa dalı::ası: Gece 5arkıları, 
18.453rüno: Saadet şarkıları. 19.10 Var 
§ova:sollst konseri (Piyano, '·iyolon
sel). ~.15 Bükrcş: Rumen şarkıları, 20 
varŞC.a: Şarkılar. 20.25 Prag: Şarkı (Çek: 
havalrı)· 21.50 Peşte: Zenci snrkıları. 
22.30 serlln kısa dalgaıı1: Şarkılar. 23 
15 B!!grııd'. Muhtelit şarkılar 

DANS MUSİKİSİ: 
ıo.; serlin kısa dalgası: 23.15: ~"' 

te (P\kla) 

[~;::~~~;~~ -_._,,.,""~~~~' ıf 
SENf'ONİLtR: pı 

22.10 prag: Filarmonik ba(~ : ~-
hoven, uranıcky. 
HAFİF gO"NSERLER: 

7.10 Betlln kısa dalgası: Neşeli popu. 
ri. 8.15 devnm.ı. 8.50 Paris Mondiyal: 
PlAk. 9.45 kua; 10.35 keza. 12 Berlin 
kısa daigıısı. N~eli program. 13 Hiil'ii 
musiki. 14.30 devamı 12 Paris l\fondi
yal: Konser nakli. 15.30 Faris l\iondi
yal: Orkestra ve şarkı ı 7 .4 5 Derli n kısa 
dalgası: İş Sonu kon~eri 19.50 keza. 18 
Faris Moııdiyal: Kamer nakli. Peste: 
Bando mıııJta, 19 Bükrc,c;: Askert bando, 
19 Ostrav•: l3ando mızıka orkestra, 19.20 
Prag: Baııdo mızıka, 19.15 Bcrlin kısa 
dalgası: J.rtlstik küçük konser. 20 (Ne 
şeli neşrlfat). 20.40 Bükrcş pl.'ık kon
seri. 21.2S ~umen uzun dalgası: PlAk. 
22 Var§o\'a: Eğlenceli hafta sonu progra 
mı. 22.25 B!ikre:ı: Lokantadan konser 
nakli. 22 30 Belgrad: Havayen orkes
tra. 23.15 B~tgrad Büyük orkestrası. 23 

21.50: Peşte. 22 Bükreş: IDlA.kla kabare 30 Viyanı: ~ğlenceli gece musıkisi. 
numaralan. OPERAL.4.lt., OPERETLER: 

~ '! 9.30 Btrllıı kısa dalgası: Paul Llncke'~ 
P b nin operet uverturlarından. 18.15 Ber-er,em e, 7. 7. 1938 

' lin kısa dalgası: Paul Lincke uverturle-
~~ rlnden. 20.20 Prag: Operet rövü~ü. (Fok 

HAFİF KONSERLER: orkestra!'ll~) 21 Viyana: Kattnig'in "Der 
7.10 Berlin kısa dalgası: Hafit muıılkl Pring von Thule opereti. 

(8.15: Devamı). 8.50 Faris mondJyal: P- ODA l\lt1Stıdst: 
lak; 9.15: Keza. 10.35: Keza. 12 Pari!I 20,30 Varşova: Oda kentetL 
mondlyal: Pltık konseri. 13 Berlin kısa RESf'l'ı\LLER: 
dalgası: Hn!if musiki (14.30: Devamı). 10 J3er1Jn kısa dalgası: Şarkılar. 15.15 
13.25 Biikreş: Prede~cu orkestrası (14.30: Berlirı kıta dalgası: Şarkı resitali (Sop. 
Devamı). 13.15 Paris mondiyal: Konser ran). 20 'fleşte: Çigan ork"cstrası refa-
nakli ( 14: Keza). 15.20 Parfs mondiyal: katııe Mııe~r ~arkıları. 20.25 Bükreş: 
Plilk. 17 Varşova: Orkestrası. 17 Bertin Şarkı resitali. 20.30 Varşo\•a: Mizahi ~ar· 
k~sa dnlgası:Lydia. Binderin bir kompo kı plAklnıı, 21 Belgrad: Halk şarkıları. 
zrnyonu. 17.45 Berlin kısa dalgası: fşı;onu DANS Ml!siKİSİ: · 
konseri (18.50: Devamı) 18 Parls mondi 16.30 Bcırıın kısa dalgası. 21.25 Bük-
yal: Konser nakli. 18.40 BrF1tislAva: S- reş. 21.30 !!erlin kısa dalgası, 22.55 Pes-
trussun slAv dansları. 19.15 Peşte: Salon te. 

orkestrası. 19.30 Prag: Fok orkestrası. --------------
20 Berlln kısa dalgası: Askert bando. 1 
20.25 Bükreş: Caykovskinin eserlerinden ZONGUlDAKT A : 
'llAklar. 20.25 Prag: Bando musiki 2ı.ı5 ----
Bükreş: Radyo orkestrası 21.20 Bratisll .ı • • 
va: Hatif musiki 21.30 Belırad: Radyo .,ap11run Merdıvenı 
orkestrsı. 22.20 BrafülAva: Radyo or- Kırlldı 
kestrıısı. 22.45 Bükreş: Lokantadan kon
ser nakli. 23.10 Pşte: Çıgan orkestrası. 
23.30 Viyana: Eğlenceli gece musikisi. 
24.10 PPstp: Mıırs ve vıılsler. 

OPERAT~AR, OPERETLER: 
13 Berlin kısa dalll'a~ı: Yenf operetler

den parçalar. 20.30 Peşte: Opere! piyesi 
nakli. 

ODA MUSİKİSİ: 
l!'i.30 Faris mondiyal: Oda muc;lklsl 

kenteti. 15.45 Bertin kısa dalgrısı: Düet 
şarkıları. 20.!0 Viyann: Sekııtet konseri. 
22.10 Varşova: Kentet konseri. 23 Varşo 
va: Volkman triyosu (Viyolonsel, Ke
man, piyano). 
RESİTALLER: 

9.30 Berlln kısa cıalgası: Neşeli şarkı. 
lar. 01: Piyano konseri: Mozart, Schu
bert, Liszt). 18.30 Berlln kısa dalgası: 
PlAkla Mozartln ııarkılarınıian. 18.40 
Brüno: Rus sarlalan. 18.tO Prag: Şarkı 
konseri. 20 Bilkreş: Şarkılar. (Schubert). 
21 Viyana: Şarkılı eğlencell neşriyat. 
21.30 Bcrlin kısa dalgası: Gece şarkıları. 
22.30 Belgrad: •Aıto ve piyano konseri. 
23.30 Varşova: Sopran ııarkıları. 

Zonguldak, (TAN) - Geceliyin 
saat 24 te limanımıza gelen Aksu va 
purunda heyecanlı bir kaza olmuş
tur. Yanaşan sandallarcfan çıkanlar
la vapıırdan çıkmak istiyenlerin ü
zerinde htılundukları vapurun mer
diveni kırılmış, yolculardan ı O ka

darı denize düşmüştlir. Sandalcılar 
hepsini l{ı.ırtarmıştır. 

kömür Ocaltlcırı 
"1Qkineleştirilece!< 

Zonguldak maden ocaklarında tet 
kikat )'8Pft'lak üzere İngilteredeki Te 
co weroeste?" firması tarafından gön 
derilet1 \re rtıühendis J. P. Jenkins, 
J. T. 13arelay ve Dolanc Guraydan 
mürl!kkep oları üç kişilik bir heyet 
şehrimize gelmiştir. Heyet, kömiir o· 
caklarımızın :tnakine ile işletilmesi 
imkanların• tetkik etmektedir. 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 

'Bir Saate Kadar Cülôs 
~~·Topları Atılacaktır.,, 

Arpalar da 
Bir Kaç Tipe 
Ayrıldı 

Dün sabah buğday komisyonu ti

caret oduında tekrar toplanmlfbr. 
Dünkü görüpnelerde buğdaydan nü

mune almak meselesi etrafında ~ 

nuşulmuı ve arpa mevzuu için ilk 

hazırlık görüşmeleri yapıhmftır. 

Akşam yapılan ikinci toplantıda dök 
me buğdaydan alınacak nümunele

rln silolardan, mavnalardan ve hu
susi vaziyetlerde vagonlardan alın

ması ve çuvallı malların da nümu
nelerinin çuvallardan çıkarılarak a
lımnası kararlaşmıştır. Arpa mevzu

u etrafında bugün bir hazırlık top
lantısı yapılacaktır. Bunun için tüc

carlardan Vitalis, Aristidi, Lambri
tidis, Hıfzı ve Burhanettin seçilmi§
tir. Bu heyet arpa için Vekaletin dil 

şündüklerine göre teknik vaziyeti 

tesbit edecekler ve pazartesi topla

nacak umumi heyete bildirecekler -
dir. Muhtelif provenanslara göre ar
pa hakkında bir takım hususi vazi
yetler ve şartlar bulunduğu ve Zi -

raat Vekaletinin de biralık arpalar 
için bazı objektif düşünceleri oldu -
ğu için piyasanın biralık arpalara 
ait sübjektif vaziyetine göre bir for
mül tesbit edilecektir. Ziraat Veka
leti biralık arpaların muhtelif tiple
ri üzerinde tetkikler yaptırmıştır. 

Arpalardaki azot nisbeti tesbit edil
miş olduğu için, azot nisbetine göre, 
arpaların kaliteleri iızerinde ayrıca 
durulmıyacaktır. 

Efendimizin yu.dı x.. tezker d 
• l§• e, 6 

bal Hamıt Efendiye ,Onderilmi 
ti Dire .. · §-
tık. ba mızın ıçi o halde idi ki; ar-

u meseleye hiç kJmse ehemmi-
yet verecek halde deRildı. Herkes
te ve her tarafta bit hazırlık b 

- te •.,..,; * gos rmı~... Çünkü senelerd be · d irem. . en rı, 
a ızın maıhdut hayatı · · d k tli _ ıçın e 
~e omür g~irenler, bir saat 

surmeden yeni bir hayata girece-k
ler;. art~ bu ınakassi dai.reyı ter
kedıp Hünkar clairesine geçerek o
~da, efendinıb:J.e beraber saltanat 
sureceklerdi. 

. B~ heyecınlı zamanda geçi!"di
jimız -türiben- (bir saat) ka
dar vakit, 1»ize (koca bir ömür) den 
uzun gelıriişti Hariçte neler olup 
~ittiğini bilmiyorduk. Birşeyler 
oğrenebilınek için bir deniz hra
fına, bir de cadde tarafına koşu.
yorduk. 

Her taraf, zif"ıri karanlıktı. Yağ
mur, durmadan yağı.yor, 0 sert rüz 
glr mütemadiyen esiyordu. Deniz 
simsiyah ve sonsuz bir mağara gi~ 
bi görünüyordu. Yalnız bu sonsu:: 
karanlıja içinde, · sarayın kar~ın
<iaki gemilerin fersiz ışıklan parla 
YlP sönüyor .. Sessiz sadasız bir ta
kım sandallann ve çatanalann da 

1 

saray rıhtımını ba~an başa ablolta 
ettik1?,"i hissjtdiliyordu. 

Ka.t- ~ .+.:; tından da vakit vakit 
sert asa'. 'ımlan işitiliyor .. Bü
yüklü küçüklü asker kıtalanmn a
şağı yukan geçtikleri, sık sık yer 
değiştirdijs.leıi güçlükle farkedile

liyordu. 
Bazı açıkgln atalar, ti'M'bı c!aT

•nin kapısında bulunan muhaf•z 
Jcerlerle çarçabuk ahbap olmuı
_.rdı. Bize, sık sık haberler getiri
yorlardı. Bu haberlere nazaran; e
fendimiz Süleyman Paşa ile kapı
dan çıktıktan 90nra, yayan olarak 
Dolma!babçe meydanına dotru iler
lemiş... Tam yaldızlı kapının önil
ııe gelince, Serasker Hüseyin Av
ni Paşa Dolmabahçe tarafından gel
mif··· Efendbnlzi aıwbasına bindir 
~-· a1mıt, götürmü1-

Havadisler, birlbiriııl takip edi
yordu. Fakat ilk gelen haberler
den bir mina çıkarmak lllÜJ!ıkün 
olmuyordu. Askerlerin aya)t leSl 
rini i.§iterek uykularından uyana: 
ve pencerelere kofaJl Sulta?J. Azi
zin ağalan ve hademeleri, efendi
m.izin ekerler arasında leçirndı
tlni gı&rilr gıömıez, gü}Üfllli:Je ve· 

- Murat Efendi için;; alvurıari. 
birlik oldu, dediler, demek ki dotna 
imft. Hemalde efendimi7.e bir ha
:tnlik etmif _olacak ki, lfte Rlkerıer 
almışlar; götilrüyorlar. 

Diye, söylenmiye baflaı.u11ar 
Bu haber, bizi 10D derece korku~ 
mtıflu. 

Fakat btztm daireye gtreıı 
terlere ve Süleyman Pqa;,a U.:: 
]acık kapıyı açan kapıcıbaPJıuı. 

- Böyle aözlere lnamna)'l!ı. Bir 
saate varmadan. cülüa toplan •tııa-
ca& . 

s Qley.maıı Pqanm Y8DUıda)d 
yüzbllfl Necip Bey, beııiJn 

aJıbabımdır. Gündüz geldi, baııa 
nıeıeleyi nakletti. 1pn iç YÜZ«bıo 
bildiğim için onlara usullacık ka
pıyı açtım. Ejer fena bir Zllabat 
oJS9Ydı, kapıyı açar mı ldinı? 

J)iye teminat Verditine dair ha
bef geliyordu. 

SlR HAV ADIS DAHA. .. 
yanımızdaki Hanıtt Efendinin 

daJteSinden selen bir ağa anlata. 
yor: 

_ Hamit Efendi, sarayın etrafı-
oJll askerle sanldıAuu duyar du,_. 
.-z derhal siliha aanlmıı ve Jcen
cliJine sadık adamlannı da ailAh
ı,anclırmıt Adamlarmı, kendi ctat
resfndekl kadınlar n 90C?Uklarıa 
Jlur&t Efendi datr.fnln aıftdeta .. 

Böyle sözlere inanmayın. Bir •aate kadar 
cülciı toplan atılacak 

sına memur etmiş. Kendisi de, am
casına bir suikast yapılmasının ö
nüne geçmek için, hünkar dairesi
ne koşup gitmek istemiş, fakat, de
niz tarafının kordon altına alındığı 
için, askerler tarafından geçmesine 
müsaade edilmemiş. Bunun üze
rine Hamit Efendi fena bir öfke
ye kapılmış: 

- Ahmet nerede? Çabuk silah
lannı alsın, gelsin. (1) 

Diye bağırmış. Maksadı, Ahmet 
Bey ile cebren kordon hattını ya
np geçerek, amcasını ölüm felake
tinden kurtarmakmış. Fakat o sı
rada Ahmet, diğer bir dairede ab
luka edildiii için aranmış, bulu -
namamış. Hamit Efe9di, tekrar 
yalnız bapna gitmek istemiş. Bu 
sefer de, kendi bendegam önüne 
geçmiş. 

Bu sırada, Ahmet Bey, abluka 
altında bulunan dairenin üç, dört 
metre yüksek penceresinden atlı

Demişti. Kadın elendi, büyük bir 

heyecana kapılmıştı. 

- Kızlar .. Vann, efencftyt getı

rin. Müjdeyi, paşa oğlumun ağzın

dan işitsin. Tez olun. 

Diye bağırmıştı. Halbuki, Sala-
haddin Efendi, kendini aratmıya lü

zum görmemişti. Oradaki kapılar
dan birinin aralığından, bu sözleri 
dinlemekte idi. Büyük valdesinin 
bağırmasını işitir işitmez ortaya 
çıkmıştı. Korkak br tavırla ağır a
ğır Süleyman paşaya yaklaşmıştı. 
Paşa, ona da bir şeyler söylemiye 
hazırlanmıştı. Fakat buna vakit 
kalmadan, bir top gümbürtüsü işi
tilmiş, sarayın camlan satsılmı§
tı. Boş bulunan kızlar ve kalfalar, 
birer çığlık kopararak §Uraya, bu
raya koşuşmıya başlamı~lardı. 

Fakat Süleyman paşa, ellerini 

havaya kaldırarak: 
(De1'amı oar) 

DIS TiCARET: 

Fransanın Buğday 

Alması Bekleniyor 
Bu sene, şimali Afrika Fransız 

müstemlekelerinde buğday rekolte -
si az olduğundan Fransa hükumeti 
dış memleketlerden buğday ithaline 
karar vermi§tir. ithal edilecek buğ -
daylar sert buğdaydır. Bu itibarla 
bu sene Fransanın Türkiyeden faz
la miktarda buiday alması ümit edil 
mektedir. 
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don hatbna kadar gelmişler. Ceb-

ren geçmek istemlşler. Fakat bu D ANSIZLAR sırada yanlanna bir paşa gelmif. KISA BOYLU ERM 
Hamit Efendiyi bir kenara çeke
rek, kendisi ile bir kaç dakika söy
lepnlf. Bunun üzerine Hamit Efen
di dainısiııe avdet etmi§. -, 
B fz bu havadisi dinlerken, 

alt katta bir kotupa ol
du. Rqit ağa, merdivenleri ilçer, 
beter tırmanıyor: 

- Destur .•• Süleyman Paf8 haz. 
retleri geliyor. Müjde getiriyor. 

Diye, bağırarak kadın efendi
nin datreaine doğru kofUyordu. Ra 
fit Ağayı da, kılıcını ortasından 

kavramıı olan Siileyman paf8 ta
kip ediyordu. Pqa, yağmurdan 

sırsıklam kesilmi§ti. Bapndaki fes, 
kulaklarına kadar geçmlfti. Rafit 
ağanın sesini duyan kadın efendi, 
baJUU örtmlye lüzum bile görme
den büyük sofaya fırlamıttı. Ora
da, Süleyman Pap ile karpl•ımıt
tı. 

Paf8, yüksek sesle: 

- Efendimiz! Şimdl, karşıdan 
yanr geldi. Efendim.iz, aelimetle, 

karaya çıtmıılar. Araba ile babı 
aeraskeriye gitmişler. Artık, en kü 

çük encH,eye mahal kalmamıftır. 
Bu nıüjdenln, Sallhaddin Efen

di baretlerine tebfirini de rica e
derim. 

Şimdi de, yine denls kenuma 
pek yakın, biraz solunma selen 
yerde arka üstü yatmlf, alacık te
fecik bayana bakınıs. 8o)'UD11D kı· 
aalıluıdaiı baıka adalelerinin kl
çfiklUlüntl ve sevşeldillal, kendini 
bırakmış gibi ideta yorgun bir hal 
de yattığını elbette farkediyona
nus. Biraz dikkat ediniz: Göifla, idi 
çfik ve basık, sıska çocuk stiisil 
gibi. Vilıi göpilniln yuvarlakla
rı sutiyenlerlni dolduruyor, tltl
riyor amma, elinizle dokunmak 
mümkün olsa, onlann da ıevşek ol 
dutunu anlanmız. Çünkü onlann 
arasında sade yat, hem de ıevpk 
ve kuvvet.is yat topl•nmıfo 

Karnı, ıöisiiniln aksine olarak, 
btlyiik, Adeta kocaman, ayala kalk 
btı vakit biraz da önilne dotru 
düşeceği besbelli, o kadar gevşek, 
onan aruında ela pvşek yal top
lanmış 

Çenesinin altındaki yallan da l· 
nanmayınıs. Onlar da sailık alime
tt detti. YUdinfln hepsi birden ço
cuk yilztl ,Pbi görünüyor. Başı, or
ta büyüklüktedir. Alni dar, kemik
leri ~ılak deiil, fakat hepsi birden 
kilçilk. Sadan da hiç ıiJr delil. 
Göz kapaklannın da şiş oldatuna 
tabii ıörilyonunuz. 

Bu bayanın dahlU pdclelerl, 
filphesis iyi işlemiyor. Daima ça
buk hutalanmıya namset. 

Böyle k198 boylu dermannslann 
banlannda dahili 1r11ddelerin b\rl, 
iklai ötekilerden daha tembel olur. 
Meseli troit pddesi pek tembel o
lunca o gördfllünilıı bayandaki hal
ler daha dyade belli olur. Göz ka
paklan daha şiş olduiundan sk
ler ldlçfletlk kalır. Kirpikleri, he
le ctizilntln kuyrufana göre pek 
seyrektir. Saelar çabuk dikUltlr. 
Ctlt yallı ıfhl, hem de e•lnlk .. 
fttar, Gk bpaklanndan 1tqb .. 

eudtlnftn 8tedade, berisinde de şiş 
toplanır. VUeatce, filphesls, hoşa 
citlecek bir rttsellik değibe de, huy 
hkımından böyleleri pek hoş in
sanlardır: Aeele etmeden (Ok ça
hıkan, yumuşak başlı, kendisinden. 
dalma hOtBat, herkese karşı da ıü
ler yhlfl, sekl, orta dereceden as, 
hayali ve mantılı. dar, fakat 1dm
Hyi tenkit etmes, herkesle hoş ıe-

...,;tnir. 
Bazılannda da, kafa tasının 1-

çindeld ipofis pddesl, yahut hem 
troit hem de lpofiz tembel olur
lar. O zaman boy daha kısadır. Gö
iüste, karında yal' daha fazla top
landıiından tip ufak tefek olmak
la beraber bir taraftan da yuvar· 
laeık görttnflr. Fakat şişmanlama 
hcaldanntlan yakan kalır: Bacak 
Jar o yuvarlak vilcude nlsbetle in
cecik. Böylelerinin yilslerine ba
kınu: Büsbütün bir (OCÜ yüzil gö 
rfirsilnüs. Sakal ve bıyık bırakmak 
Adet olduia samanlarda seyrek bı
yıklı, köse sakallı erkeklerin blr
çoiu bu tipte olunlu. Şimdi sakal, 
bıyık traşb olsa da, erkek olsun, 
kadın olsun, bu tipin saçlannın sey 
rekliji gözünüze ~arpar. Zaten bu 
tipte kadınla erkek arasında, tabii 
ıırörilnen yerlerinde, fark pek azdır. 
İkisinin de teni renksiz, elleri, a
yaklan ufacık ... Bunlarda erkeklik 
ve kaclmhk guddeleri de iyi işle
mez. Onun için ne biri (Ok cocuklu 
anne, ne de öteki çok çocuklu baba 
olar. Bununla beraber ikisi de öf· 
keli, kavpcıdır. Bu tipte kadınla 
erkeji blribirile evlendirmek doi
ra olmu • 

Bu son Ud tipin misallerini artık 
... söetermlyeceflm. Onlan da 
ltendiabı arayıp bulunuz, fakat bal
dajımm vakit, haqi pddelerinin 
iyi lşlemedijlnl kendilerine söyle
meylnls. 

,....... ....................... . 
GÜNLÜK 
PiYASA 

Ziraat Baııkuı baldaylanndan 
285 bin kDo ywnupk 5,28 Jrunqtan 
aatıımııtır. Tüccar mah olarak on bet 
bin kiloluk bir parti sert kilosu 5,24 
kuru§tan verllmlıtlr. 

* Ak~ehlr arpalanndan on beş bln 
kilo 4,05 kuruştan, Uzunköprü arpa
lanndan on bin kilo çuvallı 4,10 ku 
rultJm, Bandırma mallanndan altı 

bin kilo çuvallı 4,05 k~tan satıl
mıştır. 

* Afustos - Eylül teslimi şartile Te-
kirdağ kuşyemlerlnden on 'bin kılo
luk bir aprtl 8, 12,5 kuruşa verilm~
tir. Kasap baş yapakların kilosu el 
li kuruştan sa tıbnıııtır. 

* Beyaz peynirlerin kilosu 28,20 -
32,31 kuruşa ve kaıer peynirlerinin 
kilosu 52-55 kuruıı arasında satılmıı 
tır. Yemeklik zeytinyağlarından bir 
parti kilosu 36-41 kuruş arasında aa
tılrnıııtır. 

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

iç TİCARET: 

Onyeden Fındık 
Getirildi 

SANAYi: 

Bu Sene Gül 
Yağı istihsali 
Geçen Yıldan A 

Ziraat ve Iş Bankalarile Silme 
Bank tarafından lspartada kurulmu 
olan gulyağ fabrikasının faaliyeti d 
vam etmektedir. Bu sene gulyağı · 
tihsali geçen seneye nazaran daha a 
olmuştur. Bunun sebebi kış sırasın
da bazı bahçelerde gullerin erken 
koncalanması ve yağ mevsimine ka
dar çiçek randımanının azalmış ol -
masıdır. lspartaya kadar uzatılan 
trenin güzergahında bulunan bazı gül 
bahçeleri de bozulmuş olduğundan, 
bu sene bu bahçelerin yenilenmesi -
ne çalışılacaktır. Trakyada dahi giıl -
yağı çıkarılmak için gül bahçeleri te 
sis edılmiştir. Bu bahçeler tevsi olu
nacaktır. Fabrikanın Trakya gülyağ
ları üzerinde yaptığı tetkikler iyi ne
tice vermiştir. Trakyada Bulgar gül
yağlarmın kalitesinden daha iyi -;11-
yağı istihsal edilmesi kuvvetle iımit 
edilmektedir. 

Bir Boya Fabrika11 
Kurulacak 

Almanyada bulunan bir boya fab
rikasının sahiplerinden biri ticaret 
odamıza müracaatla Tiırkiyede Türk 
sermayesile müşterek olarak bir su
ni boya fabrıkası kurmak istediğini 
bıldirmiştir. 

Gitme için Döviz 
Yerilecek 

Bu hafta içinde ceviz satışı olma
mıştır. Akçakocadan 3040 ve Ünye
den 5040 kilo iç fındık getirilmiş ve 
47,5-50 kuruş arasında satılmıştır. 
Fatsadan 400 kilo iç ceviz ile Ünye
den 5040 kilo iç fındık getirilmiştir. 
Praga beş bin iki yüz, Gidonyaya iki 
bin, Isviçreye 3040 kilo iç fındık ih- , Bazı dış memleketlere seyahat e-
raç olunmuştur. Şehrimizde beş bin decekler yalnız gitme biletlerı için 
kilo iç fındık ve on bin kilo kabu.'-- dôviz verilmesi ve gidip gelme için 
lu fındık stoku mevcuttur. verilmekte olan serbest dovizlerin 

Halde Dünkü Satışlar kaldırılması kararlaştırılmıştır. Bu 
suretle kliring ile muamelemiz olan 

Bamya kilosu 10-20, dolmalık bi 
her 18-20. sivri biber 15-25, sa -
kız kabağı 1 50-2,50, çalı fasulyesi 
6-7, ayşekadın 9-10, kır domatesi 
6-7, sırık domatesi 7-8, bakla 5-
6, araka 9-10, semizotu 1,50-2, 
yaprak 7-ll, sarmıstlk 3-5 kuruş. 

Enginar adedi 1,50---5, patlıcan 

baş 3-3,50, orta 2-2 50, ufak 1-
1,50, hıyar 0,25-1,75 kuruş. 

Pancar demeti 1,50-2, soğar. 2-
2,50, maydanoz O 40-0,60, dereotu 
0,40-0,60, nane 0,40-0,60 kuruş. 

Kiraz kilosu 5-15, türbe eriği 8 
-12, yerli çilek 20-30, ağaç çileği 
35-40, kayısı 20--40, zerdali 8-11, 
şeftali 20-35,, vişne 12-25, armut 
12-20, dut 5-8 kuruş. 

Ecnebi limf>n 100 adet 175-300, 
karpuz baş 40-50, orta 20-30, ufak 
5-15 kUI"U§. 

Mısır Fiyatlan 
Yükseldi 

Mısır piyasasında iki gündenberi 
yükseli§ olmaktadır. Dört kuruşa ka
dar satılan beyaz mısırlar çuvallı o
larak 4,15 kuruşa fırlamıştır. Bu -
nun sebebi Arnavutluğun ve ltalya
nm piyasamızdan beyaz mısır alma
la başlamalarıdır.Samsundan yuzbin 
kiloluk bir parti beyaz mısır kilo
su 4,07,5 kunıftan alınmıştır. 

BORSA 
30-8-938 

ÇEKLER 

Londra 
New-York 
Par Is 
Millno 
Cenevre 
Amsterdam 
.Berlln 
Brüksel 
Atlna 
Sotya 
Praı 
Madrld 
Var§Ova 
Budapeşte 

Bükretı 
Belgrad 
Yokohama 
Stokhobn 
Moakova 

Acıhı ltaı>an" 
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125.7825 126.-

3 5025 3.502& 
6.815 6 615 

28 815 28.82 
69.5975 69.595 
50.8375 50 84 
21.32 21.32 
l.14 
15375 
4.365 
8 9225 

23 68 
24.91 

09375 
2.87 

36.37 
32.1225 
23.725 

1.14 
1 5375 
4.365 
8.9225 

23.68 
24.92 

09375 
2.87 

36.37 
32.1225 
23.725 

ESHAM ve TAHViLAT 
1933 Türk borcu I vAdeli 19.05 19.0I 
1933 Türk borcu I peşin 19.05 19.-
1933 ikramiyeli Ergani 95.- 81.-

memleketlere gitme için doviz veri

lecektir. 

Afyon Kongresinden 
Döndüler 

Afyon kongresine iştirak için 1s -
viçreye gitmiş olan uyu§turucu mad 
deler mudiırü Hamza Osmanla Drtı
sat Vekaleti ihracatı teşkilatlandırma 
muduru Servet dun sabah şehrimize 
dönmüşlerdir. Hamza Osman ve Ser
vet Vekiletle temas etmek ıcin An -
karaya gideceklerdir. 

----<>.__ __ 

CEMİYETLERDE: 

30 Bin Esnaf 
Cüzdan Aldı 

Şehrimizde kayıtlı otuz beş bin ka 

dar esnafın sıhhat muayene cüzdan
larının tebdili için son müddet bit
miştir. Düne kadar otuz bine yakın 
esnaf cüzdanlarını almışlardır. Bet 
altı bin esnaf bu muameleyi yapma -
dıklan için belediye nızamları huk
mune gore her birinden 3-5 lıra pa 
ra cezası alınacaktır. 

Bahçıvanlar Sevindi 
Çiçek bahçıvanları cemıyeti tara -

fından yapılan teşebbüs üzerine çi 

çekçllerin yuzde yirmi beş olan kı 
zanç vergilerinin Malıye Vekfile 

ce artırılmasından vazgeçilmiş! 

SERGiLER: 

Tayyare Modelleri 
Teıhir Edilecek 

Yerli mallar sergısıne Nurı tayyare 
fabrikası da iştirak edecektır. Muhte 
lif tayyare tipleri teşhir olunacaktır. 
Kızılay kurumu da gaz maskelerin
den muhtelif numuneler teşhir ede -
cektir. Sergi bu sene sabah doku 
buçukta açılacak ve geç vakit kapa· 
nacaktır. 



BirAdam3Çocuğunu;~·ç· k 
cY ır ocu 

. Jokaktabırakıpkaçtı Bostan 
(BcıJı 1 incide) 

3en bunlan ne yapayım? 
•n 

Tabii bir merakla sordum: 
- Sen kimsin? Bu çocuklar neyin 

oluyor senin? 
Beriki, çocuklardan birini biraz 

kaldırdı, başını biraz eğdi ve bu su
retle alnının terlerini, taşıdığı yavru 
!ardan birinin entarisine sildL Son-
ra: 

- Ben, dedi, berberim. Burada, 
Hamam sokağında dükkanım var. 
İsmim Mustafadır .. Bu yavruları bu 
gün, kapımın önünde buldum. 

Kendilerinden, düşürülmüş bir es
ki şemsiye veya kaybedilmiş bir yır 
tık cüzdan gibi bahsedilen yavrulara 
hayretle baktım: 

En büyükleri, altı yaşlarında ya 
var, ya yoktu. En küçükleri ise, e
meklemekten henüz kurtulmuştu. 

Körpe bacakları küçük vücudünü 
bükülmeden taşıyamıyordu. Üçü de, 
İstanbulun en bakımlı yavruları a
rasında yapılacak bir müsabakayı 

kazanacak kadar güzel ve sevimliy
cUler. Küçücük vücutlerini hemen 
hemen çırçıplak bırakan aşırı sefa
let bile, cazibelerinden birşey eksil
tememişti. Küçükler, henüz konuşa
mıyorlardı. Büyük kızdan kendisi
nin, ve kardeşlerinin isimlerini sor
dum. Siyah gözleri kadar tatlı bir 
çocuk şivesiyle: 

- Benim adım Gülser!! dedi... 
Sonra, berberin kucağındaki yav

ruları da parmağı ile birer birer gös
tererek takdim etti: 

- Bunun adı "Yü'ksel,, ... Bunun 
adı da Yücel. .. 

Berber, acıklı, acıklı başını salla
~ dı: 

- İsimleri de kendileri gibi güzel 
amma, talihleri çirkin yavrucakla
rın!. 

- Kimin çocuklarıymış bunlar? 
- Bilir miyim ben? 

Bir şeyler öğrenmek ümidiyle bü-
yük çocuğa soruyorum: 

- Anan, baban yok mu senin? 
Başını önüne eğip susuyor! 

-Yok mu? 

-!! ... 
- Eviniz yok mu sizin? 
- !!! ..•• 
- Haydi beni götür evine? 

Kn.;ük başını önüne biraz daha 
eğdi. Çenesi, gerdanına iyice gömül
müştü. Ve göremediğim gözlerinden, 
pembe yanaklarına iri iri taneler 
damlıyordu: 

1• - Ağlama çocuğum... Dedim. E-
ve gidelim! 

Küçük başını kaldırdı. Gözlerin
den sızıp yanaklarından kayarak ağ 
zına giren sıcak tuzlu suyu yuttu. 
İhtimal susuzluğunu, gözünün yaşı 
ile gidermek istiyordu: 
"-Bizi, dedi, sibin eve dötür!" On-
dan birşey öğrenemiyeceğime kani 
olunca, berberi tekrar sorguya çek
tim: 

Bugün Deniz 
Bayramıdır 
~ .. (Başı 1 incide) 

ticaret zabitleri, tablisiyeden bir bö
! lük, Denizyollan, Akay, Liman ve 
n Şirketi Hayriye mürettcl>atı, havuz
mılar ve İstinye işlctmelo.-i amelesi ve 
le,ususi armatörler mürettebatı ban

ent '.YU takip edeceklerdir. 
u h)'~lay harekete başladığı zaman ge 
ğu.ah r düdük çalacaklar ve bu, alay 
n'l>arktan çıkıncıya kadar devam ede
i cektir. Alay Taksime vanp yerleri-

ni aldıktan sonra tam saat 11 de bay 
rak çekme ve çelenk koyma merasi
mi yapılacaktır. Bu sırada yine dü
dükler çalınacaktır. 

Abideye, Cüm.. '*vet Halk Parti
si ve İstanbul belediyesi, Deniz Ko
mutanlığı, deniz ticaret müdürlüğü, 
kılavuzluk , Denizyolları, Akay, Li
man işleri, fabrika ve havuzlar iş

letmeleri, Şirketi Hayriye adına çe
lenkler konacaktır. 

Çelenkler konulduktan sonra, de
niz ticaret mektebinden bir talebe ile 
' 'r kaptan tarafından birer nutuk 

ylenecektir. 

~ece saat 19.30 da radyoda Müfit 
d'e'det tarafından bir konferans ve
gi:z.ektir. Kızkulesi ve sahih fener 

'• !:y eri donatılacak ve birer de du-
• ffslene\ektir. 

fı alJııizbanlpn İzmir vapuru ile iki 
buldavapurı.tnda ve Şirketi Hayri-

- Bu çocuklar hakkında hiçbir Kuyusunda 
şey bilm1yor musun? 

Boğuldu - Bu çocuklar, dün gece, benim 
dükkinın sokağındaki Akgün oteli
ne gelmişler. Babalan da beraber
mi§. Beliti oradan birşey öğrenebili-
riz .. 

Akgün otelinin katibi Salih: 

- Evet... diyor. Bu çocuklan bi:ıı:e 
dün gece babalan getirdi. Ben, ba
balarının Mehmet Rüştü oğİu İbra
him adında ve 30 yaşında bir adam 
olduğunu, doldurduğu beyanname
den öğrendim. Beyannameye, ticaret 
le iştigal ettiğini yazmış. Fakat biça 
renin, ticaret yapacak sermayesi de
ğil, ekmek alacak parası bile yok
muş. Şafak vakti, hiç kimseye gö
rünmeden çıkıp gitmiş. Çocuklarını 
da, bu berberin kapısı önüne bırak
mış! 

Bu izahat, karşılaştığım feci mu
ammanın esrarını büsbütün arttırı

yor. Kendi kendime: 

- Acaba, diyordum, üç çocuğunu, 
kaldınma bırakıp kaybolan bu adam 
kimdir? Nereden gelmiştir? Nereye 
gitmiştir? Ne iş yapar? 

Sonra, tıpk1, "insani bir şeklilde 
öldürülmek,, için "Himayei Hayva
nat,, cemiyetine sevkolunmuş met
ruk sokak köpekleri gibi meçhul bir 
akıbetin korkusiyle titriyen bu üç 
yavruya bakarak düşünüyordum: 

- Bu çocuklar ne olacak? 
Bu üç çocuğu, altından kalkılamı

yacak kadar ağır bir mesuliyet gibi 
yüklenmiş olan berber. karşılaştığı
mız zaman sordudu suali bana tek -
rarlıyor: 

- Ben şimdi bunları ne yapayım? 
Ben, cevabını bulamadığım bu su

alleri, tayin edemediğim alcikadarla
ra sormak, ve bu "içtimai muadele,, 
nin hallini istemek kararıyle oradan 
uzaklaşırken, nikbin ve açıkgöz bir 
vatandaş, berbere nasihat veriyor: 

- Ne korkuyorsun yahu? Eğer 

sana bırakırlarsa, bu çocukları ma
den gibi işletirsin!.. Bunlar bir di
lenmiye başlasınlar da gö!··· Para, o
luk gibi akar billahi! . Şu nur topu 
gibi çocukalara baksana bir kere? 
Hangi kabadayı bunlara sadaka ver
meden geçebilir? 

Naci Sadullah 

* Diğer taraftan öğrendiğimize göre 
dün bu yavrular polise teslim edil -
mlşlerdir. Polisçe cclbedilen Akgün 
otelinin memuru, filhakika bu ço -
cukların diin bir adam tarafından 

terkedildiklerini ve mesleğinin mu
allim olduğunu söyliyen bu adamın 
ayrıca karısının kendisini bırakıp 

kaçtığını ve çocukları ne yapaca -
ğını bilmediğini de ifade ettiğini 

söylemiştir. Dün, bütün araştırma

lara rağmen çocukbnn babası bulu
namamış ve çocuklar geç vl\kit Da
rülacezeye gönderilmişlerdir. 

IIstanbul Elektriği 
Dev~ete Geçti 

(Başı 1 incide) 
Öğleden sonra Şirket umumi heye 

ti, saat 15,30 da son fevkalade top
lantısını yapmıştır. Toplantıda şir

ket müdürü ile, Avrupadan gelen 
hissedarlar mümessilleri hazır bu
lunmuşlar ve satın alınma mukave
lesini tasvip ve tasdik etmişlerdir. 

Şirket erkanı dün akşam Metro
handan ayrılmışlardır. 

İdarenin dün tebliğ olunan kadro
sunda 15 memur açıkta kalmıştır. 

Bunların bir kısmı gayrimüslimdir, 
diğerleri de idarenin miiterclrnleri
dir. İdare millileştiği için mütercim
lere ihtiyaç kalmamıştır. 

Silfilıtarağa fabrikasının tevsii 
için proje hazırlıyan fen heyetinin 
çalışmaları birkaç güne kadar bite
cektir. Hazırlanan projelerin tatbiki 
bir sene kadar sürecektir. 

Şarktan Muhacir Gelecell 
Çankırı, (TAN) - Şark vilayetlel 

rimizden buraya 80 muhacir gelmesi 
bekleniyor. Bunların 50 si merkez 
köylerine, 20 si Çerkeş köylerine, 
10 da Ilgaz köylerine yerleştirilecek 
tir. Muhacirler için evler yapılacak
tır. 

yenin bir vapurunda 
verilecektir. 

müsamereler 

...... 
Kartalda Yakacık caddesinde 2 nu 

maralı evde oturan Mustafanın 12 ya 
şındaki oğlu Niyazi, iki gün evvel or 
tadan kaybolmuştu. Niyazinin civar 
da Saim isminde birinin bostanında
ki kuyuya düştüğü ve boğulduğu an 
}aşılmıştır. Niyazinin cesedi bostan 
kuyusundan çıkarılmıştır. 

Randevuculuk Yapıyormuı 
Zabıta memurları, Aksarayda, So 

fular caddesinde 69 numaralı Melek 
isminde bir kadının evinde gizli ran 
devti işlettiğini haber alarak bir araş 

tırma yapmışlardır. Evde Meleğin kı 
zı Melahat te dahil olmak iizere, 4 

kadın ve ilci erkek bulunmuştur. Bu 
evde ayni zamanda eroin ıçirildiği 

anlaşılmış ve bir miktar eroin ve es 
rar bulunmuştur. 

Çirkin Bir Teklif 
Evvelki sabah, Karagümrükte1 bir 

arsada, hendek içinde, odun parçası
le başından ağır surette yaralı bir 
gencin bulunduğunu yazmıştık. Ya-

ralının Kazım isminde biri, yaralı
yanın da civarda oturan Vahıt ismin 
de biri olduğu anlaşılmıştır. 

Vahit, Kazıma çirkin bir teklifte 
bulunmuş, istediğini yapamayınca 

da, eline geçirdiği büyük bir odun 
parçasile başını yarmıştır. Kazımın 

vaziyeti ağırdır. Vahit henüz buluna 
marn ıştır. 

Eroinciler Yakalandı 
Yenişehirde Taburağası sokağın -

da sabıkalı eroincilerden Osman ta
rafından kiralanan 510 numaralı o-

daya bazı şüpheli kimselerin girip 
çıktığı görülmüştür. Evvelki gece bu 
rada ani olarak bir arama yapılmış, 
45 gram eroin ile 85 gram süt tozu 
bulunmuştur. Evde bulunan Osrna
nın metresi Saadet ile gözcü Pavriç 
yakalanmışlardır. Memurlar arama 
yaparken, eve giren Osmanın adam 
larından Konyalı Haydar oğlu Mus-

tafa, memurları görünce, eJindeki 
eroin paketini mangala atarak imha 
etmek istemiş, fakat muvaffak ola
mamştır. Memurlar bu evde. esrar
keş şoför Mustafayı da yakalamış -
]ardır. Eroin ve esrar içiren Osman 
henüz yakalanmamıştır. 

5 EsrarkeJ Tutuldu 
Karagümrükte Kaleboyu cadde -

sinde oturan kalaycı Hasan oğlu . Os

man, ayni caddede oturan Hayri oğ
lu motör Tahsin, Hasan Ali mahalle 
sinde Lutfi efendi sokağında 13 nu

maralı evde oturan öksüz Recep, Sul 
tan mahallesinde Sarmaşık caddesin 
de 51 numarada oturan eskici Hüs
nü, ayni mah~llede Tekke sokağın -
da oturan Ömer oğlu Karakaş Cev -
det isminde beş esrarkeş, Edırneka
pıda surlar dışında bir kovukta ka -
bakla esrar içerlerken suç üstünde 
yakalanmışlardır. 

Göğsünden Yaraladı 
Kasımpa§ada seyyar suculuk eden 

Ferhat oğlu 13 yaşlarında Lokman 
sokakta boyacılık eden Süleyman is 
minde bir çocuğun boya şişesini de

virmiş ve bu yüzden aralarında kav 
ga çıkmıştır. Kendisinden büyük o
lan Süleymandan bir hayli dayak 
yiyen Lokman, çakısını çekerek Sü
leyil\!lill göğsünden yM'alamıştır. 

Merdivenden Düıtü 
Kuşdilinde, Çukurbostan sokağın

da, 9 numaralı evde oturan Hristo 
oğlu Panayot isminde bir ihtiyar, Kı 

zıltoprak istasyonu civarında merdi 
venlerden inerken, ayağı kayarak 
düşmüş ve başından ağır surette ya
ralanmıştır. 

* Evvelki gece saat on iki sula
rında Büyükadada Aya Nikola mezar 

lığı ile Aypark arasındaki tur yolu
nun kenarında kuru otlar tutuşmuş, 

çamlara .sirayet.ine meyd,ln veril -
meden söndürülmü§tür. 

. * Ahırkapıda, deniz kenannda ar 
kadaşlarile oynamakta olan Adnan 
isminde bir çocuk, oyun yüzünden 
çıkan kavga neticesinde arkadaşı 

Kadriyi taşla başından yaralamıştır * Kızıltoprakta, Kadıköy ve Sua
diye semtlerjnde birçok hırsızlıkla • 

---

Hatay lıinde Tam 

Anlaıma Oldu 
.'BQf\ 1 incide) 

~nlaıma Bugün 
imzalanıyor 

Paris, 30 (A.A) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bil
diriyor 

Hataydaki müzakerelerin ya
rın imzası ~ok muhtemel bir an
laşma ile neticeleneceği haber 
alınmıştır. 

Vaziyet Bugün Matbuata 
Bildirilecek 

Paris, 30 (A.A) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 

Hatay hakkındaki Türk - Fransız 

müzakereleri bilkuvve neticelenmiş
tir. Hataydaki Türk ve Fransız kuv
,·etlerinin mevcudunun tesbiti husu
sunda Antakyada erkanı harbiyeler 
arasında yapılmakta olan konuşma
larda mevcut son hiişkülat da berta
raf edilmiş addolunabilir. Yarın 

Fransa Hariciye Nazın ile Tiirkiye 
Büyük Elçisi arasında anlaşmanın 

hasıl olduğunu miişahede için yapıl
ması muhtemel miili'ikatta bunların 
matbuata Hatay meselesinin halle
dilmiş olduğunu tebliğ etmeleri va
rittir. 

Hasıl olan anla-:mnnın Suriye hü
kumetince de tasvibi için müzakere
lere derhal baı;lanacaktır. 

Halayda bayram hazırlığı 
Antakya, 30 (Hususi surette gön

derdiğimiz muhahirimİ7den) - Ha
ta~· a'lekri miizak<'r<'lerine hiiyiik hir 
samimiyet ve ayni zamanda ketumi-

~·ct havası içinde de\'am olunmakta
dır. Salahiyettar mahfellerdcn, ya
pılan miizakerelcre dair hiçbir ha -
her sızmamaktadır. 

Bugiin Kuseyrde Tiirk askerleri -
nin Hataya girecekleri haberlerini 
protesto maksadile bazı diikkanlar 
kapatılmak istenmiş, fakat mah:.llli 
hiikfımet huna mani olmuştur. Diğer 
taraftan Antakyada Ushecilerden mü 

rekkep bir grup belediye dairesi ö -
niindc nümayi~lerde huhmmak h.te 
mişlersc de hükfımet km·vctlcri ta
rafından dağıtılmışlardır. 

Antakyada bilhassa Alc\'i mahfcl 
terinden sızan haberlere göre, geri <:n 
ğırılan .lUillctlcr Cemiyeti Reisi, mad 

di menfaatler mukabilinde 'azife -
sini suiistimal etmiş ve Şam hiiku
mcti tarafından kandırılan Aleviler 
den para almıştır. 

Komisyonun ıeri çağınlmaın Ü7e· 
rine Aleviler arasında büyük bir te
laş başgöstermiş ve verilen paraların 
iadesi istenmiştir. Bu yüzden büyük 

bir skandal ve rezalet çıkacaji:ını an
lıyan heyet reisi Ançer, gideceği gece 
aldığı paralan iade etmiştir. 

Diğer taraftan Türk askerinin Ha -
taya girişinde hazır bulunmak üze • 
re on binlerce Hatay köylüsii şehir 
lere inmiştir. Her tarafta daha şim
diden coşkun bir bayram sevinci hü 
küm sürmektedir. 

nn faili olan Balıkesirli Salt yaka
lanmıştır. * Köprü altındaki kişede yapılan 
hırsızlıkların faili olan arabacı Meh
met yakalanmıştır. 

* Yeldcğirmeninde Tepe soka -
ğında oturan Mehmet oğlu 14 ya§ın
da Mahmut, Mısırlıoğlunda bir ıh

lamur ağacından düşmüş, muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. * İsmail isminde bir araba<'ının i
daresindeki yük arabası, Balatta To 
dori oğlu Niko isminde bir cocuğa 
çarparak bacağından yaralamıştır. * Beyazıtta Çadırcıiarda Sarnıç
lı hanında oturan Süleyman, bir ala 
cak yüzünden ayni handa kahvecilik 
eden Mehmetli çakı ile sol bacağın
dan yaralıyarak kaçmıştır. 

* Arapcamide San zeybek soka
ğında 6 numaralı evde oturan Hati-
çe çeşmeden su almak yüzünden, 
ayni sokakta 1 numaralı evde otu • 
ran Ayıe Gündoğduyu teneke ile 

bapndan yaralamııtır. 

* Hasköyde, Turıucu mahallesin 
de cami sokağında 14 numaralı evde 
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Yaptığı Büyü Tesir Etmey:nce 
Büyücü Kadını Dava Ettıler 

(Başı l incide) ı tasdik eden Bayan Hatice de şahit sı-
Mübaşlrin feryadı, öteki hatunufı, latile dinlendi: 

bu sözlere cevap vermesine imkan - Ben, dedi, saraylıyım. Gün gür 
bırakmadı. lkisi birden mahkeme sa- düm. Insan gördüm. Dünya gördüm. 
lonuna girdiler. Fakat böyle iş görmedim. Vakti.nde 

Genç kadın davacı yerine geçti. Or aklım başıma gelmeseydi, o Hacer 
ta yaşlı hatunı dinleyiciler arasın - denilen kadın, (davacıyı göstcrdı) bu 
da kaldı. Maznun mevkii boş~u. Mü kızın aklını başından alacakt.ı! .. 
başirin bütün davetleri cevapsız ka- Reis müdahale etti: 
lınca, dava edilen Bayan Haccrin - Lafı uzatma, vakayı anlat! 
gelmediği anlaşıldı. Ve d!lvanın, gı- -Elbet sırasile, erk5.nile anlat -
yabında görülmesine karar verildi. malı ki, anlaşılsın ... 

Asliye birinci ceza reisinin talebi Ne diyordum. Ha .. ben zaten o Ha 
üzerine, şahit sıfatile dinlenen da- cerden hayır gelmiyeceğini, daha ilk 
vacı Bayan Hayriye başından geçen gördüğüm gün anlamıştım. Guya ne
garip macerayı anlattı: fesi kuvvetliymiş. Eğer gerçekten öy 

- Efendim.. Bendenizi, öteden - le olsaydı, nefesi açlıktan kokar mıy 
beri ispazmoz tutar .. Bu dert yüzün- dı? Benim bildiğim, nefesi kuvvet -
den çekmediğim kalmadı. Istanbulda li insan, milyon kırar!. 
ne kadar hekim varsa devrettim. Hiç - Bayan vakayı anlat! .. 
birinin reçetesi iyi gelmedı. Biz, Cer - Sırasile anlatıyorum evladım. 
rahpaşada, lsakapısı caddesincıe otu Ne diyordum .. ha ... Bu Hacer bir 
ruyoruz. Mahalle müezzini komşu - gün benim midemdeki sancıya da ça
muzdur. Onun ailesi Mükerrem de re bulacağını söyledi: 
ahbabımdır. Derdimi ona da açmış- "-Siz, dedi, ikiniz de bir hafta, hiç 
tım. Bir gün bana Dragmanda otu - bir şey yemiyecek, kimseyle konuş
ran Hacer adında bir kadını sağlık mıyacaksınız .. Bu perhiz sizin içini· 
verdi: zi, dışınızı pirüpak edecek!" 

- Sen, dedi, ona git! .. Onun ne- Biz buna da inandık. Dört gün, 
fesi yetmiş iki derde devadır dört gece, bir odaya kapandık. Ne 

Ben, canım yanık olduğu için: kahve, ne çny, ne su içtik, ne de ku
"Bugünden tezi yok!" dedim, ve he- ru ekmek yedik! 
men gidip Bayan Haceri buldum. Fakat dört gün açlık, yalnızlık ca 
Annemle teyzem, çocuğum da yanım nıma tak dedi. Kadın kısmı, yeme -
daydı. Bayan Hacer, içtiğimiz kah - den, konuşmadan durabilir mi? Az 
venin soğuk telvesine dikkatli dik- kalsın ikimiz birden, Mazhar Osman 
katli baktı. Sonra ba!ıa: lık olacaktık! 

- Kızım, dedi, senin yüreğin, ka- Ben, usulca perhizi bozdum. Mut-
ranlık bir deryaya düşmüş. Brn se- fağa inip midemi bastırdım. Komşu
ni kurtarıp sahili sclamete çıkarırım ya geçip, dilimi çözdüm. Ferahla -
amma, bu işin 30 lira masr~fı var .. dım. Hayriyenin de kulağı~ı büküp: 

Fakir olduğumu söyledim. Yalvar- - Kız, dedim, aklını başına dev-"' 
dım. Yakardım. Pazarlığa giriştik. şir .. Bu Hacer bizi, ya açlıktan öldü- ' 
Vur aşağı, çek yukarı. on beş liraya recek, ya çıldırtacak. Kadın, eski ko
:ınlaştık. Bir lira da pey verdim. canla ahbap mı oldu nedir? Bizi cU-

Ondan sonra, sırtı sırtımı dokuz vaneye döndürdü l 
i~e aklı 
. u da kar-

gün, Uacerin evine devnm ı>ttim. Al· Bu sozlere, Hayrı,> 
1:-hın günii, beni karşısına otuı:tu - yattı. (Davacıyı gösterd 
yor. Okuyor, üflüyor. t1itsüler yapı- nını doyurdu. Sonra: 
yor, muskalar takıyordu. Bir gün - Ben, dedi, Gemliğe, amcamın 
bana: yanına gideceğim. Bir kaç gün din-

- Kızım, dedi, senin baş di.işman- }enir, sinirlerımi yatıştırlrım! 
ların teyzenle annen ir . Onlardan Faltttt Hayrly~ sokağa çıkıp 
ayrılırsan, d:rdi~den kurtulursun! 1 Sirkeciye gideceğine, Samatyaya 

Ben, bu sozlerı duyduktan sonra. pınca; aklım başımdan gitti: 
annemi teyzemi, düşman tti.bl görme- - Acaba, dedim· kız beni kanc 
ye başladım. Rahatım büti.in bütün rıp ta kendine bi; fenalık mı edt 
kaçtı. Bir gün evimize gelip bana iki cek? 
tane u:ı:un .tesbi~ gi)st~·di: . Bu tehlikeyi sezince, evdeki koca 

- Şımdı, dedı, senı, karanlık hır tesbihleri kapınca soluğu Samatya 
odada, bu tesbihlerin kinden geçire:. karakolunda aldı~: 
ceğim. Mürit olacaksın! Dünyaya ye - Aman, dedim, bizi bu kadın -, 
ni gelmiş gibi değişeceksin! dan kurtarın. Büyü yaptı . Basiret· 

Ben bu tesbihlerden de geçtim. Fa !erimizi bağladı. Çözsün bizi! 
kat yine derdimden kurtulamadım. Bayan Hatice: 
Nihayet Bayan Hacer: - Işte efendim. Hal ve keyfiyet 

- Bütün uğursuzluk bu evde. Bu- böyle!" deyip söziinü kesince, reis a
nu sat. Kurtulursun! dedi. Ben bu zalarla istişare etti. Ve müddeiumu
nasihati de dinledim. On bin liralık minin mütaleasını bildirmesi için, 
evimi, 2000 liraya sattım. Fakat ye- mahkeme başka güne kaldı. 
ni ta~ındığım evde de rahat yiizü gö- Mahkemeden çıktıkları zaman, 
remedim. lspazmozum geçmedikten Hayriyeı teyzesine çıkışarak: 
başka, gözüme hayaller görünmeye, _ Ben, dedi, sana "o kadın ha _ 
kulağıma sesler gelmeye başladı. E- kimleri de, avukatları da büyüler!" 
vim gitti. 20 liram gitti. Sıhhatim demedim miydi? Eğer hakimlerin ba 
gitti. Rahatım kaçtı. Aklımın kaçına 
sına da kıl kaldı!.. siretleri bağlanmamış olsayd1, bu -

Bayan Hayriyeden sonra, söz, tey- gün bir karar veremezler miydi? Ka
zesine verildi, o zamana kadar din- dm onları da büyülemiş olacak ki, 
leyiciler arasında dura·n, ve Hayri- işin içinden çıkamadılar! 
yenin sözlerini mütemadiyen başıyla SEYlRct 

lstanbul Valisinin 

· Muhakemesi 
(Barı 1 incide) 

!stanbul müddeiumumiliğinden 
gelen tezkereye göre, Muhittin Üs
tündağ Atinada olduğu için kendisi
ne tebligat yapılamadığı anlaşılıp, 

bunun üzerine duruşma 14 temmuz, 
saat 9,30 a bırakıldı. 

Diğer taraftan Devlet Şurası mül
kiye dairesinde, otobüs fezlekesine 
ait tetkiklere devam olunmaktadır. 

Fezleke çok uzun olduğu için tet
kiklerin daha bir müddet uzaması 

mümkündür. 

ŞEHiRDE 

Neler Olacak 1 
Hafta içinde: 

Memurlar Saat 14 e 

Kadar Çahıacaklar 
Resmi daire ve müesseselerde iş 

saatleri bu sabahtan itibaren değiş -
tirilmiştir. Heyeti vekilenin valile -
re verdiği salahiyete dayanan vali 
Muhittin Ustündağ, Ankaracla oldu
ğu gibi, şehrimizde de çalışma saati
nin sabah sekizde başlayıp on dör
de kadar fasılasız devam etmesine ve 
14 te tatil edilmesine karar vermi§
tir. 

Ancak bu kadar yalnız temmuz a
yı için verilmiştir. 

Bu bir aylık tecrübe iyi netice ve· 
rirse bu şekil 15 eylüle kadar uza
tılacaktır. Cumartesi günleri yine ka 
nun icabı saat 13 te tatil y:ıpıla -
caktır. 

KARSTA ı 
ı--

oturan EFefin 6 yaıındaki oğlu Tur- Okspor Kurumu tarafından tertip 
gut evin bahçesinde teneke ile oynar j edilen ok atı5lanna pazar aünü saat 

ken düşmÜ§, kolundan yaralanmış-1._1•5-de-O•k•m•e•y•d•an•ı•n•da-b•a•şl•an•a•c•ak•t•ır•._. 
br. 

Blr Genç Boğuldu 
Kars, (TAN) - Kars çayına giren 

kahveci çırağı Yusufilli 18 yaşında 
Hakkı boğulmuştur. 
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Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme u:· idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 52455 lira olan 1 No. h liste ile 39000 lira olan 2 

1No. 1ı liste IJ\Uhteviyatı 4 cü gurup lokomotü yedekleri 11-8-938 perşembe 
günü saat 15 ten itibaren ayn ayn kapalı zarf usulile Ankarada idare bi 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i:stiyenlerin 1 No. 1ı liste muhteviyatı için 3872,75 ve 
2 No. lı liste muhteviyatı için de 2925 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklülerini 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 195 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (3807) 

••• İdaremiz mesai saatlerinin değişmesine binaen evvelce flAn edilmiş 
oıup aşağıda tarihleri yazılı eksiltmeler ayni günlerde ve fakat hızalann 

~azılı. saatlerde yapılacaktır. Binaenaleyh teklif zarflannın bu saat
.?n bır saat evveline kadar verilmesi lazım geldiği alakadarlara ilim 

öıbnur. (4072) 

\ 

Eksiltme Tarihi GUnil Saati 

1 - Telgraf bandı 4/7/938 Pazartesi 11,-
2 - İlaçlar 5/7/ 938 Salı 11,-
3 - Neft yağı 5/ 7/ 938 Salı 11,15 
4 - Meşe kereste 5/ 7/ 938 Sah 11,30 
5 - Amyant Klingrit, Cam, 6/ 7/ 938 Çarşanba 11,-

Linoleom V. S. 
6 - Üstüpü 7/7/ 938 Perşenbe 11,-
7 - Plan freıe tezgahı 8/ 7/ 938 Cuma 11,-
8 - Hamızlır, sabun, Grafit, 13/ 7/938 Çarşanba 11,-

Üstübec; ves. 
9 -Ampuller 15/ 7/ 938 Cuma 11,-

10 - Krikolar 19/ 7/938 Salı 11,-
11 - Otoınobil lastiği 25/ 7/938 Pazartesi 11,-
12 -Ka-a 26/7/938 Salı 11,-
13 - Tav ocaklan 1/8/938 Pazartesi 11,-
14 - Bılet makinalan 1/8/ 938 Pazartesi 11,15 
15 - Dingil değiştirme vereni 4 / 8/938 Perşenbe 11,-
16 - Muhtelif yay 10/8/ 938 Çarşanba 11,-
17 - Lokomotü yedekleri 11/8/ 938 Perşembe 11,-
18 - Lavaj te'sisatı 12/.8/ 938 Cuma 11,-

* * * . Muhammen bedeli 13760 lira olan bir adet gidiş ve iki adet gidiş dönüş 
bıl:tlerini basacak bilet tabı makineleri 1-8-938 Pazartesi günü saat 
15

·30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
~u işe girmek istiyenlerin 1032 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayın tt 'ğ' ik 1 • · · .. ;: e 1 1 ves a an ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerını aynı 
gun .:aat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa-
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (4024) 

~:1.'3rsin Abide Müsabakası 
i 

Me~sin Belediyesinden : 
1 - Mersin ATATÜRK abidesi için milli bir müsabaka açılmıştır. 
2 - Abide ve kaidesi için ayrılan tahsisat miktarı 50000 liradır. 
3 - Müsabakaya_salahiyeti haiz Türk heykeltıra~lar iştirak edebile

cektir. 

4 - Müsabaka müddeti 1 - 11 - 938 tarihinde sona erecektir. Sanatk8.r
lo.rın maketlerini muayyen tarihte Akademiye rumuzlu olarak tevdi ey
lemeleri Hizımdır. 

5 - Abide meydanına ait plan, fotoğraf ve abidenin hususiyetine ait 
mal· t · · G.. ı nma ıçın uze Sanatlar Akademisine müracaat olunmalıdır. 

0
6 - Müssbakaya iştirak edeceklere, Akademiden alacakları vesika ile 

1 o ı· k 
1 

ıra ma et masrafı Verilecektir. Mahallinde tetkikat yapmak istiyen-
ere ayrıc~ mnktuan 100 lira masraf tediye olunacaktır. 

7 - Musabakada birincilik için 500 'ki 0 lik · · 300 u··çu"ncu··1ük· ı·<-ın' 200 r ··k·r , ı ncı ıçın y 
ıra mu a at konulmuştur. 

8 - ::\faketler 1 - 20 nisbetı'nde h 1 kt g ~ . azır anaca ır. 

- Abıdentn kıymetine ait ilk k if k ı•· ·ıı- j- i tarafından yapılır. ..3983,, eş ve a ı tcse um ur 

ls!anbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komısyonundan : 
Karaman etL 
Dağlıç 

Kuzu 
Sığır 

100800 120500 40: 
75000 75000 47: 
23800 31800 47: 

9049 

53000 63600 35: 
Kapalı zarfla yapılan eksiltmede istekli çıkmayan sıhhi müesseselerin 

1938 mali yılı umum et ihtiyacı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğii bina
sında kurulu komisyonda 6.7.938 çarşamba günü saat 16 da yapılacak 
tır. 

60~~ıhammen fiy.at, muvakkat garanti yukarıya yazılmıştır. Şartnamesi 
İ ~;~ş mukabılinde hergün komisyondan alınabilir. 
s~e b ıler cart seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayıl kanunda 

ya~t b el~eler. ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 

k
m iu u ıle bırlikte teklifi havi zarflan ihale saatinden bir saat evvel 

om syona vermeleri. (36S9) 

lstanbul iskan Müdürlüğünden: 
Köst~nce ve Varnadan deniz yolu ile Türkiyeye getirilecek olan göç-

menlerın nakr · ıyesı pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 14 
Temmuz 938 tarihine miisadif Perşembe günü saat 14 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 7500 liradır. 
Bu ~aptaki fenni ve idari şartnameler parasız olarak verilir. Artırma 

ve eksıltme kanununun ikinci ve üçüncü maddelerindeki evsafı haiz bu
lun~p pa:arlığa iştirak edecek olan taliplerin mezkur gün ve saatte Sir
kecıde Mıtatpaşa hanı birinci katta İskan Mü~ürlül{ünde mütesekkil ko
misyona müracaatları ilan olunur. (3911) 

lst. P. T. T. Müdürlüğünden: 
Ağustos 1937 iptidasında me,·cut olmakla beraber, kullanılacağı -mez

kur ay nihayetine kadar idareye verilen- beyannamede yazılmamış ola.n 
veyahut. Ağustos 1937 den sonn alınıp yine kullanılmıyarak mühürlen
mesi esbabı tarafından ba istida t&lep edilen radyolar mühürlenip ruh
satnameleri istirdat edııecek ve müteakıp mali seneye ait ücretler tah
sil olunmıyacaktır. Ancek, Hazirnn gayesinden, yani o senenin ücreti 
kanunen tahakkuk f'ttikten sonı·a mühürlenen radyoların o seneye alt 
ücretleri tahsil olunacaktır .... 

Keyfiyet Sayın hnlkımızu ~alOmu olmak üzere iliın olunur. (4014) 

.. 

TAN 11 
1 

• Daktflo Aranıyor - 1 

Türkçe, almanca iyi bilen tereli- '------------------.. --•·----------------meye muktedir bir bayan aranı-

yor. Taliplerin Yenipostane karşı
sında Mimarvedad caddesi No. 26 

Radyolin diş macunu fabrikasına 

mürcaatlan. 

Her Eve Lazım Olan 
YENi 

Bcj·oğlu tapu sicil muhafızlığın
dan: Beyoğlunda Feriköyünde eski 
Fınn ve Duzoğlu ve Bomonti cadde
sinde 73, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 
73/5 No. lu hane ve dükkanlar Tür
kiye cümhuriyeti tebaasından Müs
lim oğlu İbrahimin üzerinde kayıt
lı olup gayrimenkulünün tahdidini 
talep etmesi üzerine mahallen yaptı
rılan tahkikat sırasında dinlenen vu
kuf erbabının beyanlarına göre tapu 
kaydı mahalline tatbik edilerek kay 
dmda mesahaya müstenit olm1yarak 
yazılı bulunan miktardan 2800 met
re fazlasile 3340 metre zuhur ettiği 
ve hududu dahi 3 tarafı sokak olarak 
kayıtlı iken mahallen ortadan sokak 
rak dördüncü bir yolun geçtiği an
geçmesi itibarile iki parçaya ayrıla
laşılmış •re keyfiyet Beyoğlu kayma 
kamlı~ından sorularak dördüncü yo
lun Umumi Harpte açılıp belediye... 
ce tasdik edildiği bildirilmiştir. Ta -
sarrufun bu şekilde devamı vukuf 
erbabı ve dördüncü hududu teşkil 
eden gayrimenkulün sahibi ve bele -
diyece tasdik edilmiş ise de fazlalık 
şayanı dikkat derecede bulunduğu 
cihetle gazete ile ilanı muvaiık gö
rüld üğünden bahsi geçen bu arsaya 
her ne sebepten olursa olsun tasar
ruf iddiasında bulunanlann illin ta
rihinden itibaren nihayet on gün zar 
fında ellerinde mevcut vesaiki tasar 
rufiyeyi müstashiben (Sultanahmette 
Bcvo~lu tapu sicil muhafızlığına 
1937/ 483 No. ile müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. (8694) 

Çocuk 'Ansiklopedisi 
- ----

Müessesemiz tarafından neş-
redilen Yeni Çocuk Ansik· 

lopedisi her çocuğun mutlaka sa· 
hip olması ltızım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna· 
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya llsanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlanın gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faile 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık lk1 büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

mektep talebesine aynca tenzUat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar fçin de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvveUi yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geniş malQmnt ile zen
ginleştJrilıniştlr. 

Eser bnkkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol- .1 
durup bize gönderiniz.. Size be
dava bir broüşr göndeririz.. Bu bro
§iir size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAASINA 

Yem Cocuk Ansiklopedisi brosQr:f'ııp 
den bir tane gtlndermenJzl ve mu
alllmlere ait son f17atınızl blldlrme
oizl rica ederim. " I' ...... 

T.A:N Neşr.ly.~t E-vi 
· · ıs ı a~n b u ı · · · 

irim: : : ; : : : ! : 
Adres: : : : : ! : ! : 

• • • • 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan i:ş: 

1 - Küçük mendires ıslah sahasında yapılacak büyük şüt, baş yatak 
başındaki şilt ve 5 küçük köprü inşaatı, keşü bedeli 232,450 lira 61 ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 21-7-938 tarllıine rastlıyan Perşembe günü saat 12 de 
Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri, 11 lira 65 kuruş muka
bilinde Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 12872 lira 55 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve 50 bin liralık nafıa su işlerini veya buna mua
dil nafıa işle.rini teah'hüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil na
fıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alın
mış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, İsteklilerin teklif mektuplarım 
ikinci maddede yazılı saat{en bir saat evveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır. Postada olan gecikmeler 
kabul edilmez. "2110,, "4069., 

\ Gayrimenkul Satış ııanı · 
lstanbul Emniyet Sandığı Direl<törlüğünd n : 

Bayan Muazzez ve Şükranın 17414 hesap No. sile Sandığımızdan aldı~ 
(900) lira borcundan dolayı birinci ve 600 lira borcundan dolayı ikinci de
recede ipotek edip vadesinde borçlarını ödemediklerinden haklannda ya
pılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufu olan 
40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Beyoğlunda Cihangir mahalle
sinin Cihangir caddesinde eski 6, 1 yeni 8 kapı No. lu kagir apartımanın 
tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttmnıya konmuştur. Satış tapu si
cil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (420) lira pey 
akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve 
taviz bedeli ve telllıliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 

27 / 6/ 938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık hukuk işle
ri servısinde nçık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vcsair lüzumlu iza
hat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttır,maya girmiş olanlar, 
bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında herşeyi öğ
renmiş ad ve ıtibar olunur. Birinci arttırma 23/8/938 tarihine müsadif 
Salı günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapı
lacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin terci

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b~alınma~icç~~~~imenk~mükcllefiycliileSandık~~ağırut~ 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : 
Bankamızın İstanbul Şubesi için müsabaka ile 75 lira maaşlı 10 memur 

alınac.:aktır: 

1 - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki şeraiti haiz olmak lazımdır. 
A - Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini muntazaman ifa

ya mani olacak derecede bünyevi zMa veya arızaya müptela olmamak. 
B - İffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hidematında istih

dam hakkından mahrum edilmemiş bulunduğu yapılacak tahkikatla sabit 
bulunmak, 

C - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukan olmamak, 
D - Laakal lise mezunu bulunmak, 
E - Fransızca, İngilizce ve Almancadan birine iyi derece vfıkıf bulun-

mak, 
2 - Müsabaka imtihanı programı: 

A - Riyaziyat, 
B - İktısadi coğrafya 

C - Türk tarihi, 

D - Sosyoloji, 
E - Fransızca veya İngilizce veyahut Almanca lisanlarından Türkçeye 

ve Türkçeden bu lisanlara tercüme, 
3 - Müsabaka imtihanı 4 Ağustos Perşembe günü saat 9 da Ankarada 

İdarei Merkeziycde, İstanbul ve İzmirde Şubelerde yapılacaktır. 

4 - Müsabakayı kazarup ta memuriyete tayin olunanlar, Bankaca ge
lecek Eylul ayı içinde Avrupada yüksek tahsil için mevcut memurlar ara
sında açılacak müsabaka imtihanına girmek haltlnru haiz olacaklardır. 

Taliplerin Ankara, İstanbul ve İzmirde Bankaya müracaatla, memuri
yet talebi için Bankaca hazırlanmış olan beyannameyi imla ve istenilecek 
vesaiki ihzar ile nihayet 20 Temmuza kadar Şube Müdürlüklerine tevdi 
etmeleri lazımdır. "4076,, 

Liseler Ahm, Satım Komisyonundan : 
Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve öğretmen okullarının Mayıs 939 so

nuna kadar ihtiyaçları olan ve 89829 lira bedel tahmin olunan 78500 kilo 
dağlıç, 6600e kilo beyaz karaman, 25000 kilo kuzu ve 26150 kilo sığır eti
nin kapalı zarf usuliyle 18/7/1938 Pazartesi saat 11.30 da eksiltmesi ya
pılacaktır. 

İik teminatı 5741 lira 45 kuruştur. 
Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binaSl itinde toplanan Liseler 

Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını yukarıda sözü geçen günde belli saatten bir saat ev
veline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ve postada vaki olacak 
gecikmelerin kabul edilmiyeceği. 

Teminatların Liseler Muhasebesi veznesine yatırılacağı ve Şartnamele
rin 449 kuruş bedel mukabilinde Liseler Alım, Satım Komisyonu Sekre-
terliğinden alınacağı ilan olunur. (4078) 

mamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile 9/9/938 tarihine müsadif Cuma günü ayni saatte ve ay7 .. ~ 
mahalde son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en "<bk 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olrnıyan 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fniz ve 
masarife dair iddialarını ilan tarihinden itlbaren 20 gün içinde evrakı 
müspitelcrile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hakla
rını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malOmat almak isti
yenlerin 937/160 dosya numaraslyle Sandığımız hukuk işleri servisine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* * * DiKKAT! 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek is

tiycnlere tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne 
göre kolaylık göstermektedir. (4067) 

İstanbul üçüncü icra memurluğun/ Istanbul 2 nci icra dairesinden: 
dan: Mukaddema Sirkecide Hoca - Bir borçtan dolayı 37/3668 N ı 
paşada Ebussuut caddesinde 51-621 . 0

· u 
numaralarda mukim iken halen ik _ dosya ıle haczedilen kahvehane eşya 
met.gfıhı meçhul bulunan Raşel E:- sı borcun ödenmemesinden dolayı pa-
kinaziye: raya çevrilmesine karar verilmiştir 

Avukat Zeki Ehil oğlunun aleyhi- Birinci artırması 6-7-938 tarihine 
nize S_ul~an~~met ü~ü!1cü sulh hu - müsadif çarşamba gıiniı saat 12 den 
kuk hiıkımlığınden ıstıhsal ve infaz bir buçuğa kadar Sultanhamaınında 
için dairemize tevdi eylediği 23-10 Hamdi Bey Pasajında uçiıncu katta 
-937 tarih ve 1207-37 ve 1450 nu .. · ,.. · 
maraların k ti h "k ... 1• yapılacaktır. O gun kıymetınin c 75nı a ayı ı u mu ı ama na- . . . 
zaran 280 liranın maa faiz ve masa- bulmadığı takdirde ıkıncı artırması 
r~ tahsili tekarrür etmiş olmasına 12-7-938 tarihine musadii salı gu
gore su suretle mahkiımunbih bor- nü ayni mahalde ve saatte icra kılı 
cun edası için tarafınıza gönderilen narak en çok artırana ihale eciilec 
icra emri ikametgtihı hnzıranızın tir. 'J'nl\plerin mezkur giin ve sartt~ 
meçhuliyctinc binaen tebliğ kılına - mahallinde bulunacak memuruna 

amyıymaru··adkd~tul l~ıur.':c;ustn~ t"~ğiabn hb!r 'i,5 pey akrclcrile miırrıcaatları il 
._ e ı unen ıcrasına cra a- > 

kimliğincc karar verilmiş olduğun - olunur. 
dan tarihi il<lndnn itibaren mezkur 
müddet zarfında ve 38/206 dosya nu 
marasile borcunuzu vcrmedi(ziniz ve 
ilanın durmasını rnustel -
zim tetkik merciinden veya temyiz 

İstanbul Asliye bırinci Tic 
mahkemesinden: Bürhanıycde ko 

yoncu Mustafa tarafından K<' 

vapuruna 27-5-938 tarihinden t 
mil edilen 68 teneke zeytinya ına 
it ·27-5--938 tarih ve 1656 numar 

mahkemesinden ve yahut iadei mah 
keme yoluyla ait olduğu mahkeme
den bir karar getirmediğiniz ve yine 
bu müddet zarfında mal beyanın -
da bulunmadığınız ve yahut hakika- konşimentonun ziyaından bahisl 
ta muhalif beyanda bulunduğunuz taline karar verilmesi talep edildı " 
takc'!irde muayyen müddetin hitamı- den mezkur konşimentonun kı 
nı miiteakip cebri icra sur<>tile icap yedinde ise 45 gün içinde m hkem 
eden muamelei kanuniycye başlana- di · k t kd. d 
cnğı ma1Umunuz olmak ve icra emri- ye te~ e:~esı ve a ~ı a ır e ıp 
nin tarafınıza tebliği makamına kaim tal edıleceg~ hususu .Tıcaret kanu.nu 
olmak üzere keyfiyet ilanen tebliğ nun 638 ncı maddseı mucıbıncc ıl 

1 olunur. (8GS7) 1 olunur. (8697) 
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a- .._. OSKODARDAN TAŞDELENE Mante=r 
OTOIO W ı ı AÇıLuıınL 

'Oladmr AıW t!t•IM' .te • 11o. ıa s-z1nrt dillWnl öaa.len ... 
.. ,.U-llaplktaa ........ bdar her ...tte bir banket edecek oto
tllıtllr Ülllll .. t 11 dm aD 7e bdar cl&DeeeklenUr. Gidip gelme yal
ms IO lm.'u1tm5. 8* ilDlerde 20 Jdtdlt olmak 1we halllll aile ,.. 
fll)lırlmlsde 'ftrdll'.,,. 11 Uncllr. 

C. ZIRAA T BANKAS' 

28.800 
ECEK 

~--~·-----.... " ...... ......,., ......... • .... hdtı s•laıa _ ... , Mfa pki.__ 
--~;............. ... • ..,. dalablacalmrı 

.... 4,0GO u. 
.. l,000 .... .. .. ı• . 

,, .. 4,000 .. 

• IO " l,000 " 
.. • .. 4,IOO .. 
• IO ,. 3,IOO • 
HıısplumılaH ...... Wrw ..-mu... 

.-ılllllıi•••ı ·;ınh•• niJ-plrblrMllb•CJOIO,.._ 

PACIAC 
BJÇaklan 11aBa Çe-
1-, Jlaldnelert en 
..... ömtırlüdlr. 

' ........ 

HELM 
.. ıekleıla plıpeat lnmetlal utmr,....., _.. Wru 9Dl'l1lk1anm, ..._ 

ldw ,..ıae ......... ., •tı•• ll......, W......., llkmk Wnr._. 
lllÜ, ft Markea 7H••k laallerbd pterir. Bal Wnr temla .... MJaat 
VekAleffmhht nwt nlllatmı ..... Wwa D·•OBLG iter eevr u 
....... DbmAT: BgJ.MOBLÖ, Wnmma in '•Bı..-~. 

lıtaabal Ja•clarma Sah•al•• lomlıy-•cl•• ı 
lliktan Cillll Tahm.ba tik 

' Beüll T..ı.ata 
L. K. L. K. 
• EN eGzlL ,,.,..... .. ..,. - .... ............. "' ...... 

.-.., ÇOCUK AKABA-

18 kalem Dal malr.emed 238' 15 178 81 2/7 /938 Camartem .. t 10 da 
22 • • • 2488 85 I 187 41 2/7/938emn.rtm .. t11 de 

LA.IU, ... .,. ""* .. ..,. ... ,.. ..... ....... 1 - C1m1, miktan w beherlnta natı prtnameslnde JUl]ı ıe kalem dal ma1zemell 2 temmus 838 cumart..ı 
ıünii mt 10 da ft n kalem üt malzemem de aut 11 de latanbuı Jandarma Sat1nalma KonıJqonnnda açık ek 
ailtmelerle satın alınacaktır. 

.._ Mıla•lanada ......,.....,._ 
.,J 

3 - Her ild eblltm.,.. alt malzemenin tahmin bedelleri w ilk temlnatlan &1'ft a,n ,.uanda Jl:alıdJI' • 
3 - Şartname ve nümuneler hu ıün adı geçen komisyonda görillebWr • 
4' - ı.tekıilertn 2480 aayılı bmma göre ibrazı 1Azımgelen vee•kalan ve ilk teminat mektup ff1& mat~ 

rile ebiltme saatinde komisyona ıeJmelerL (3829) 

71 •• ve ıı 74 ıı 
N•111a rall Ya,.rlarla Llb Aile Te•ndlllerl 
OpiimiWfllıl ı r ..... c~ lıcıtlf10"· 

Klprthlea 71 No. l• vapur H,CS w 74 Ne. I• H,18 da blbeakm. 

71 No, hl Yapurcla 
11 aa'atkaıdan mtlıükep 

mlkmnnel 

lo• ve Ca Orlieıtra11 
Mevcuttur. Dans için vapurda 

yer ayrılmıftır. 
B(lfe Beyojlu '1149 muhitinde tok 

....... km1111111 ....... 
GLOBYA PASTABANBSI 

tarıb I• ... *'' rlPc'lllf. 

74 No.lu Vapurda 
Mefhar kemani Bay SAl>t w 
mefhur Udl Ba;r CEVDJ:T KO. 
ZAN fte f8hretH okuyucu bay ve 
Bayanlanmuıdan mürekkep 8 

kifillk 
Alat.rlia S. Hey'etl 

Tardır. Bite, mefbur lokantacı 
PANl>mJ tanfmdan deruhte .......,lr. 

llLIT OCRITLERI HERKES iÇi 100 KURUŞTUR. 
Mnld f..m ;roldm. Puo .,. kartlar mateher defildir • 

Yahu .. 71" No. lu vapura mamm olarak aynca komomuyon mub· 
bW 25 karat bilet icretiJle birlikte alınır. Vapurlar Bolum muhtelif 
ve mahdut ilkelelertne ulrayacak, Altmkumda tevakkuftan ve Boğa 
ma Karaclmis aqtklannd• Nftlb yaptıktan ıonra avdet edecektir. 

l'ula tafall4t ..., ~ mncuttur. 

AsipinKenan 
LWtlml*• 'I ' • ı d 1 , ptpı-. ......... n nz« 

MWlacıak•IJllll .... •, hedldmt-U • p 

F...Wm llll'IWle .. ıl ••11lsnr,iwba•a.r,. ... 
nr ıptarak-....•. 

JNGb.IZ 'liNZUIC ECZANESi .., .... _ ......... 

F L 1 T daima /Jl.llURUR / ..... __ , ................................. . 
A•kara hlecllyeıl•cle•: 

1 - Belediye n fUbe1erinin lhtl7ac1 olan 800 - 1100 ton -. on 
bet snn mücldetle kapalı zarfla eluiltmiye konuJmuttur. 

2 - Muh•mmen becleU 253000 liracbr. -
a - .Kuvübt t.n1natı 18971 liradır. 
4 - Şartname ve ....tını &örmek ~ her lln ruı itleri 

kalemine mBneaatlan w llia1e 8 temmuz 9~ ~ pi aut on blrcle 
belediye encGIDenlncle 1apılacalmdan lltekU1.,m temtnatlarlle blrutte 
teklif mektuplarmı uat ona tam be1e41Je enetımenlne vermeleri. 

(2087) (3MS) 

lıtaaW O•IYenltesl Rektirllibcl••: t 
Öllftl'lltede Roma hutaJnı, eea hukuku ve devletler umumi huJm. 

ku, umumi lktılat ve lkbat ctoktrbılerl tarihi, ftzyolojl, mlkroblyololl. 
histoloji, ha:ptl kimya, alnlr hutahk1an, umaml kimya, heyet, teereı;t 
fblk, orta Dmn prp tarihi doçentliklerl açıktır. 'l'allmabwne mucibln· 
ce llktepin ım 811 bapnda lmtthınlın :pplralJncfın 1ltekUleria 
rettarlQe bapurma1an. (3'198) 

Y ..... M llellCllı Metteltl DINktlrl ı 
Mektep lçln iki katip ·daktilo almacaktar. En qalı orta mektep me

zmıu olmak, IOatll daktilo 7umak ve '*•llllnl yapm11 buJunmılr prt
tır. Lllan bilenJer terc1b eclWr. ı.teırıilerln vmlb1anm bir dilekçeye 
ba1h7arak 8-T·8U akpmına kadar midilrlGie milraaatlan llln olu· 
nur. (4035) 

J'atlb llllh 3 lnctl hukuk bAJdmU- #1 ... 
&laden: 

1-11.-tft 8allla BaU1 
1-11.arr Ahmet Arif. 
1-lJ.137 PoU GuJa. 
2-u.eat BmnDah 8aıtm. 
11-lNIT RaU1 Dem,. 
13-lMIT ...... Ome 
11-lMIT Bm..ı AWuJlü 
11-11-137 Anf Mehmet. 
1 .... 1 ... lladlr Dnhtm. 
21-1-m s.ı ... Dmt. 
11·2-111 ..... y...ı. 
11-2-138 Şevket Mehmet. 

Tiri thml 111 • ı..- ,.._,.._ : !N-138 llnhlm sw.,mm 
l - Bedeli blft Wl'I lira M k1ll'llf Kepndlı ;rapdacü 'hnue DIDMI n..w38 Jlamcfl ...... 
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...... 14-S.• BOleJtD 8allb. 

a - ...,. .._ ,...,_ w ••z?~ll'll ....- 11at11..ı.r 111r 11ra.... y-...... wtat tarllderl,,. ..naoı 
balMl9 ~ Tlıf,.. ~ IJIMUNr. ,..ıı ewı .. 1111 hzetıdndl mm 

ı - !liillt. '1'-nlMW - Puanlll lbl IUt - altlda Ktlfll W.U,. ........ tJWm ..... lliwlı 
dalnlladl f1M '"" ~ ..... tarafmdan ,..,.ı..cMılr. ... ........... bir ., ... Nıtl'G'I 
4-T.upı.rtn 11a1e _......,bir mt ....un. bdar wlmıplanDı D- ..... alrmrlD ıs, tçbld9 ........ 

pa Tanaa Ctaidıtı.U ıtı• tine wa-Wl llp ••. ımpaılnıeut1an abl.MWe ...... 
...... _,.._,.......,_ mMOlılu"-.pD .. MI ....... 1erlata.....,. dnro1ancalltJaa 

11:1====1.:.i===::==~~=~==-' bbal.... ...... • ..... (19) 


