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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eter her evde bulunması la

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

TAN Matbaaar 
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~alinin .Otobüs işinden de 
Uç Maddeden Muhakeme 
Edilmesine LüZum Görüldü 
SUiiSTiMAL TÜRK CEZA KANUNUNUN 

228 iNCi MADDESi 

V AZIFEYI iHMAL 
kEYFI HAREKET 

Devlet memurlarrndan her lcim bir ıahıs veya me· 
mur hakkında memuriyetine ait vazifeyi suiistimal ile 
kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden ba§lca suretle 
lceyfi bir muamele yapar, veya yapılma11nı emreder, 
veya ettirirse, bir aydan bir seneye kadar hapse 
mahkum olur, ve bundan hususi bir maksat dahi mev· 
cut olduğu anfaıılırsa, cezası üçte bire kadar arttı
rılır. 

lıimata göre Devlet Şurası Mülkiye Dairesinin kararı hakkında 
alakahlara tebligat yapılmak üzereöir. 

Otobüs. yolsuzluklarından dolayı verilen lüzu~u muhakeme 
kararına Istanbul Vali ve Belediye Reisi Muhittin Ustündağ, mu
avin Ekrem Sevencan, Fen İşleri Müdürü Hüsnü Keseroğlu, Va 
ridat Müdürü Neşet, Emniyet 6 ıncı Şube Müdürü Faik dahildir. 

A 
~;mlnYALMAN lngiliz 
lllerikanm Garp tarafla-

Sik sık ~da dolaştığınız zaman, sı·yası.A 
., §öyle sözler işitirsiniz : 

e\'\Pclı, Kırk sene evvel, elli ~ene 
ler ıssız u §e~n bulunduğu yer
l'itrıiz b' arazı halinde idi. Her bi
btırası ırer . taraftan geldik ve 
Wttük~~. ~lhırliği ile kurduk, bü-

~!:a :ir §ebir yerden biter gibi elli 
lilnce ~ğrnuş, büyümüş. Bunu gö
~ı. Ço tabii olarak hairet duyar-

nirka -
I'!t ~ç rün evvel Zonguldağı ziya-
ltl.lrt.ıın,_ ce Garbi Amerikanın yeni 
hbı nut' ~hirlerini hatırladım. 30 
l'i?ıde ~~lu Zonguldak şehrinin ye
~Olttu. ~ ı sene evvel bir köy bile 
g'<l.i a . Tl'\erıl:a çapında birtakım iktı 
)'e~ ~ıller burada faaliyete geçmiş, 

tU bir fllern yaratmış. 

l 1P~ı Yeni Amerika şehirleri gi
~lttu bı Zonguldağın da yeril halkı 
~~r ~ ~~nguldak vatandaşlanndan 
d, ~e 

1 
ırer taraftan gelmiş, bura

~.. r eşnıNıtir M .. L k k" .... •-ra " · uuare omurun }._ . Serpı·~. 

Resmi Bir Tebliğ Neşredildi 
Paris, 20 ( HususfJ - Kral Altıncı Corç bugün muhte· 

lif itlerle meıgul olmuı, evvela Fransanın Meçhul Aske· 
ri abidesine çelenk koymak üzere 9,40 da K•ydorseyden 
ayrdmııtır. Kral mareıal üniforması giymiıti. 

Kralın maiyeti ile birlikte Etval meydanına muvasalatı üzerine 
ukeri kıtaları ıeli.m reımini ifa etmİf, muzıka İngiliz ve Fransız 
milli martlarını çalmıf, General Gamlen, Kralı selimlamı• daha 
aonra Kral adnn adım ilerliyerek Meçhul Asker abidesine karan
fillerden yapılma bir çelenk koymuf, bir adım gerilemi• Te Meç
hul Aıkeri ıelamlam19tır. Kral daha sonra hususi defteri imzala
mıt ve eski muhariplerle uzun uzadıya görüttükten aonra Key
doraeye dönmüttür. 

Bu merasim sırasında kral ve kra- zerinde İngiltere kralının tacını tt 
liçe büyük bir kalabalık tarafından şıyan bir tak vücuda getirilmiş id 
hararetle ~1kışlanm1ştı;, Burada Bahriye müfrezeleri seliıı 

Halayda Seçim 
Kayıt işleri 

Yarın Başlıyor 
Türk ve Fransız 1 dareleri Hat ay
da Müşterek Bir Tebliğ Neşretti 

Suriye Başvekili Parise Gidiyor 

Antakyada 14 Temmuz bayramında Türk ve Fransız heyetleri 
geçit resminde , 

Antakya: 20 (A.A.) -Anadolu Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: Türk ve Fransız hükumetleri mümessilleri, aşağıda
ki karan almışlardır: 

:f ..,._ • ...,_ • ...ı. 1.-.--.- ı ,.;.\.,,\i. ~ .. .,..,.........,,.-.\~; cyrr...,...,...l,l-ı 'TT>U'-'\. 

"Fransız hükumeti ve Türk hükıi- hince seçim muamelatına devama 
meti mümessilleri, temmuz 1938 ta- (Arkıun: savta to. sfltıın J\ te} 

lı Sigortaları Kanunu Meclisin Önümüzde
ki içtima Devresinde Müzakere Olunacak 
İktısat Vekaleti İş Dairesi Reisi Enis Behiç bugün 12 de kal-

kacak olan Tarı vapurile Samsuna gidecektir. Samsun ve Trab
zonda İş Kanununun tatbikı işleri üzerinde teftişlerde bulun
duktan sonra, vakit ve imkan bulursa Hopaya da uğrayacak ve 
oradan Kuvarsan, Murgul madenlerine de geçerek tetkik ve tef
tişler yapacaktır. 
Enis Behiç. muhtelif işler üzerinde 

dün, bir muharririmizc şunları söyle
miştir: 

"'- Neşir müddetlel"i İş Kanunile 
tayin edilmiş olan nizamnamelerle, si 
gorta teşkilatı kanuni müddetlerinin 
uzatılması için yeni bir kanun çıkarıl 
dığı maliımdur. Nizamnameler esas 
itibarile hazırlanmıştır. Bu sene içeri 
sinde çıkarılacaklardır. 

"İş sigortalan kanunu Büyük Mil-

let Medisinin öniimiizdeki içtima dev 
resinde müzakere olunacaktır. Gele
cek Haziranda teşkilat bilfiil çalış

maya başlıyacaktır. Fakat, bu kanu
nun temin edeceği faydalar, ancak 
dört, beş sene sonra elde edilebile
cektir. Çünkü teşkilat evvela primle
rin toplanması işiyle meşgul olacak
tır. Kanun hazırlanmış gibidir. Bazı 
eksikleri de tamamlanrlıktan sonra en 

(Arkası: Sı.ıyra 10, sütun 2 de> 

~ ta ıgı bereketin eserlerini 
l~. so~f~ görmek mümkündür. Yol
.\fllçlık~ lar muntazam ve bakımlı. 
l'it\ Ço~ arın arasında yükselen evle
httı~ın u birer mamuredir. Hükümet 
l'ııit, fe ı\ Bel~iyenin muntazam, te
d~ buı ra lı hali canlı bir iş muhitin
~evı~nduğunuzu size anlatır. Hal· 
~l bir b~u maksat için yapılmış gü-

Saat 10.30 da Cümhurresi ile ka- resmini ifa etmiştir. Karşı taraftak 
rısı Keydorseye gelerek kral ve kra- rıhtımda bulunan çeşmelerdei sulaı 
liçeyi belediye daıresine götürmüş- fışkırıyordu. Sen nehri sahilleri bo
lerdir. Kral ile Cümhurreisi birinci, yunca askeri kıtaat sıralanmış idi 
kraliçe ile Bayan Lebrun ikinci ara- Alay geçerken kıtaat selam resmin 

baya binerek hareket etmişler, bu i- ifa etmiştir. Kralın bulunduğu MuŞl! cı·nsıA ZJ'astalıklar ın 
ki arabayı sekiz otomobil takip et- bahriye dairesinin 7 muşu takip edi· Iı 1 

.. ~~?~~1.var. Halkın kendi evini 
~Oatel"d~-~~ ve buraya çok alaka 
«<l'tı gını turl" t" l" alı; rn.. .. u ur u eserlerden an-

\r 1. Utnkundür. 
d a ı ,,. 
ııtıl\ ilı.; nıeınurların hepsi Zongul-

tır?. :a lYaçlarına göre mi seçilmiş-
~11\ Ve~~~. bilmiyorum. Fakat hepsi
?ıtı~k gı his, bu canlı iş muhitine 
~e ettik} . 
<l l'tıurıa erı yolundadır. Sonra 
h~?ı bir ~n elbirliği ile çalışmasın-
ltle!itn. enk göze çarpıyor. Bazı şe-

!~ ~a ;::e Vali ile Belediye Reisi 
d 11~ :Yarı tnernur arasında görünen 
•tı bu.rld Şlndan ve benlik iddiasın
~leıc:tı a eser görünmüyor. 

c-: lleisi emekli bir Albay ... 
kası: Sayfa 10, .cıtun 2 de) 

miş, alay iskeleye muvasalat ettiği ı yordu 

zam __ a_n_ik_i_d_i_re_ğ_e_ı_·s-ti_n_at-ed_e_n_v_e_u_· -____ r_A_rk_a_sı_: _sa_y_ra_ıo_. _stı_t_un_s_d_eJ_-.ln_g_i_H_z _u_a_rı_· c __ iy_e_N_a_z_ır_ı_Lo_r-:-d-H,_a_ıı_· r_ak_s gagı l mas ın dan g al n l z 
Seyyar Mektep lstanbula Vardı Vindsor Dükü F alıişeler mi Mesul? 

28 Amerikalı' Terbiyeci Şehrimize 
Geliyor içtimai Kalkınmamızı Eski 1ngiıtere kralı Dük dö vind~ 

sor'un yakında memleketimize gele-

Tetk •ıke Koyuldular ceği ve bir müddet Büyükadada o -
turacağı bildirilmektedir. 

Roma radyosunun bu hususta yap 

tığı neşriyata göre Dük dö Vindsor 
Dalmaçya sahillerinde yapacağı bir 
tenezzüh seyahatini lstanbula kadar 
uzatacak ve bir müddet lstanbulun 
misafiri olarak burada kalacaktır. 

·Birkaç haftadır dünya yüzünde seyyar bir mektep geziyor. 
Amerikalı terbiyecilerden Profesör Vataon, yaz denini, yirmi bet 
bin kilometrelik bir sahada dola.tmak auretile veriyor. Yanında 
elinden ba.fka yirmi altı talebeıi var. Hakikatte bunlarm .;oğu 
Amerika terbiyecilik aleminde mevkileri olan adamlardır. Profe
sör Vataonla beraber bir tatbikat dersi görüyorlar ki mevzuu içti-
mai değifikliktir • (Arkuı: Sayfa ıo, sütun 1 de) 

Eski krala refikaları Bayan Simp
son da refakat edecektir. 

Bu Kötü Hastahkları Bu Zavallı Kadınlara Aıılayan 
Asd Kabahatlilerden Niçin Hesap Sormuyoruz ? 

YAZAN: Naci Sadullah 
Cins hastalıklarını artıran sebepleri ararken, kabahatli olarak 

sade fahiteyi görmek, bir türlü kurtulamadığımız insafaızhklar
dan, haksızlıklardan biridir. 

Vakıa hiç şüphe yok ki. pansiyon Fakat Bcyoğlunda. Kapalı('arşıda, 
ve randevu evleri, birer korkunç mik Sultanahmet ve Gülhane parkların
rop membaıdır ve bu arada her gece- da, Kasımpaşada. Yedikulede. Sa
yi bir başka yatakta geçiren kısık matyada, Şehzadebaşında, Sirkecıde, 
sesli, uçuk benizli, boyunlan mendil- hulasa koca tstanbulun hemen her 
li, cansız, kansız sokak sürtuklerini köşesinde canlı birer sefalet. re1.aıet 
de saymak mecburiyetindeyiz. (Arkası: Sayfa 1 n, s\ltUfl 6 rl:ı) 
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Yeniden Olüm Azapları 
Geçiriyoruz 

Kulağımıza gelen ses, hakiki 
bir kopek uluması mı yok

sa fnegöUü Mustafanın verdiği 
tehlike işareti mi idi? Bunu birden 
bire kestiremedim. Hayvanları Ze 
kaiye bıraktım. On beş yirmi met
re kadar sağımızda bulunan bir 
kayanın üzerne çıktım. Kulakları 
mın bütün hassasiyeti ile şose is
tikametini dinledim. Hiçbir ~ey 
işitemedim. Karanlıklan delecek 
gibi gözlerimi açtım ve bakındım 
Hiçbir şey göremedim. Kayad '-m 
indim. Dinlemek için yere uzan
dım ve kulağımı yere verdim. Hay
ret! Kalabalık bir yürüyüş kolu
nun çıkardığı ayak seslerine ben
ziyen gürültü ve gümbürtüler ku 
lağımın zarı üzerinde akisler ya
pıyordu. Başımı toprağa iyice bas
tırdım. Daha dikkatle dinlemiye 
koyuldum. Tam bu esnada Musta
fa koşarak geldi yanınıza. Nefes 
nefese: 

- Beyim. dedi. Yukardan cad
de boyu yol kolunda bir tabur ge
liyor. Kolbaşında atlılar da var 
amma pek sayamadım. 

Telaşla sordum: 

- İşaret verdiğin yerle şose a
rasındaki mesafe ne kadar vardı. 
Tahmin edebildin mi? 

Mustafa duşundü ve zihninden 
ölçer gibi başını iki tarafa salladı: 

- Eh, dedi. Şoyle iki yiız met
re var. yok. Solumuzdaki kaya
lığin donemecindcn birdenbire çı
kıverdiler. 

Demek ki aramızdaki mesafe, 
ne kadar <la fena tahmin edilmiş 
olursa olsun , pek uzak değildi. 
Görülmek tehlikesi pek olmamak
la beraber tedbirli davranmak liı
zımdı: Bu düşiince ile şosedeıı bu-
1. , ...,....ı . a. .. ._..... - .... ı.. .. 11:- 1..-----
murtesem düşmesi ve görünmesi 
ihtimalini göz önüne aldım. Hay
vanları yanımızdaki kayalığın al
tında bulunan koytuluğa çektir-
dim. Bu sırada yüzbaşı Yusuf ta 
hızlı adımlarla ve ter içinde yanı
ma geldi. Mustafanın gördükleri
ni tckrarlıyarak gerçekledi. Şose
nin takip ettiği istikametin yavaş 
yavaş kıvrılarak bulunduğumuz 

yerin snğına doğru tam dikine gel
diğini ve bu sebep ile şose ile ara
mızdaki açıklığın kırk elli metre 
kadar birsey olduğunu söyledi. 

yer değiştirmiye, gerilere çe-
kilip gizlenecek yer aramı

ya vakit kalmamıştı. Bulunduğu
muz yamacın kırk metre kadar ö
nünde yol kolunda geçen taburun 
kolbaşısı çıkıvermişti. Görüşme 

ve gülüşmelerini bile işitiyorduk. 
Bu halde yapılacak iş bulundu-

ğumuz yerde sinmc-k, taburun çe
kilip gitmesini beklemek idi. Diz 
çöktük. Gözlerimizi caddeye diktik. 
İngilizlerin geçişini sinema göri.ir 
gibi seyre daldık. Görülmediğimi
ze ve görıilmiyecei{lmlze az çok 
emniyetimiz olmakla beraber 
ne de olsa heyecan ve halecana 
yine kapılmıştık. Kalblerimiz ko
pacak gibi çarpıyor, vücudümüzü 
hafif hafif sarsıyordu . Nefes ahş
ların:ıızın intizamı bozulmuştu. 

Boy1e acı ve uzucü saniyeler de 
ne kadar uzun sürüyordu bilse-
niz ... Ne de ağır bir yiırüyüşmüş 
bu ... Bir türlü kolun nihayeti ge-
lemiyordu. Bu herifler yiiriimü
yorlar ve acaba yerinde mi sayı

yorlardı?. Bu acı bekleme vaziye
ti çok sürmedi. 
Keşke biraz daha sürseydi de bu 

sıkıcı manzara gözümüzün önün
den hadisesizce silinip gitseydi .. 
Kolbaşından birdenbire yüksek 
bir sada koptu. Gürültülü ve a
henksiz sadalarla yuvarlana yu
varlana kolun nihayetine kadar u
zadı ve nihayet durdu. Bak şu ak
si şeytanın yaptığına.. Şimdi bu
nun sırası mı idi?. 

Tabur baştan apğı biribirinin 
ardından kısa fasılalarla durdu. 
Silahlar çatıldı. Diziler dağıldı ve 
yayıldı. Neferlerin bir kısmı şose
am solundaki tarlalara ve bir kıa-

mı da sığındığımız yamacın etek
lerine yurüdi.ıler. Ellerinde mat
ralarla pantalonlannı çözerek bi
ze doğru koşanlar da vardı. 

V aziyet yine fenalaşmıştı. 
Tehlike kara yüzünü bizle

re çevirmişti. Artık o tarafa baka
mıyorduk. Uğuldıyan baş1anmızı 

çalıların arasına soktuk. Mukad
der akıbetimizi bekliyorduk. Ka
lın, ince muhtelif sesler, kaba ve 
nazik gülüşmeler zaman zaman 
bize doğru yaklaşıyor, uzaklası

yor ve yine yaklaşıyordu. Bu bo
ğucu vaziyetin ne kadar devam et
tiğini bugi.in bile tahmin edemiye 
ceğim. Herhalde on dakikadan pek 
faz1a sürmemişti. Yürüyüş kolu a
det olan usul ve merasimleri ile 
hareket etti ve yavaş yavaş çeki
lip gitti. Üzerimize çöken kabus ta 
kalktı. Çektiğimiz 87ap ve istırap 
tan ter içinde kalmıştık. Ayağa 

kalkarken Yusuf alnında topla
nan ter tanelerini parmaklariyle 
sıyırıyordu ve: 

- Biraz daha uzasaydı, tıkanıp 
boğulacaktım. diyordu. Hayatın 

tathlıgı böyle anlarda anlaşılıyor. 
Yüzümü öyle bastırmıştım ki... 

- Neden? 
- Neden olacak korkudan ... 

Biraz da etrafta dolaşanların üstü 
mü bnşımı ıslatıp kirletmelerin
den ... 

Gtiliiştiik. Bu tehlikeyi de ka
zasızca atlattığımızdan dolayı bi-
ribirimizi tebrik ettik. Hayvanla
rın yularlnrına yapıştık. Şosenin 

bir hamlede kenarına indik. Tar
laları koşar adımla astık ve ken
dimizi dere kenarına attık. Susuz
luktan hayvanlar da, biz de yanı
votduk. İ.cti.\c. 111atr~lacı,, doldu,r
ôuk. Yuzıerımizı yıkadık ve fe-
rahladık. lfayvanlarımız da doya . 
doya içtiler ve serinlediler. 

Derenin sağ kenarından sula
rın hazin şmlblarını dinliyerek 
yürüdük. Kayışdağı eteklerindeki 
sırtlara geldik. Bulunduğumuz 

yerden karargahın göz kırpar gibi 
titrek ve soluk ışıklarını görüyor
duk. Gezen nöbetçileri pek güzel 
seçiyorduk. Biribirlerini uyutma
mak için savurdukları baykuş fer 
yadına benziyen boğuk naralan 
tane tane işitiyorduk. 

(Devamı uar) 

Muamelat 

Memurlarının Yeni 

Kıyafetleri 

Muamelat memurlarından Asım 

Polis muamelat memurları kabul 
edilen yeni kıyafetlerile çalışmıya 

başlamışlardır. Yeni ~afetin yalnız 
renkleri ve işaretleri değişmektedir. 
Kasketin kenarındaki şerit yeşildir. 
Yakada yeşil çuha üzerine beyaz düğ 
me ve bir beyaz plaka vardır. Bu el
bise ile siyah gömlek giyilmektedir. 
Resimde polis muamelat memurla
rından Bay Asım yeni kıy af eti ile 
görülmektedir. 

MOTEFERR1K : 

Galatasaray 
Se,.gisi Yarın 
Açılıyor 
Galatasaray onuncu yerli mallar 

sergisi yann saat 16 da İktısat Ve
kili Şakir Kesebir tarafından açıla
caktır. Vekilin bugün Ankaradan feh 
rimize gelmesi beklenmektedir. Ser
gi pavyonlarının inşaatı bitirilmiştir. 
Dekorasyan için gece, gündüz çalı

filmaktadır. 

Sergide montajı bitirilen cam a
dam hakkında bugün gazetecilere i
zahat verilecektir. Şehrimiz sanayi 
müesseselerinin ekserisi sergiye işti
rak etmişlerdir. Bu seneki sergi ge
çen senelerden daha iyi ve zengin 
bir şekilde tertip edilmiştir. 

Bonoları Deqiıtirmiyorlar ! 
Şehrimiz piyasasında mevcut gay- i 

ri mübadil bonolannın miktarı yüz ıi 

elli bin lira kadar tahmin ediliyor. ı 
1 

İstanbulda bulunan gayri mübadil1e 

~~~~~~·-~~.-~T ~~~·-, BELEDİYEDE: 

Mahkemeler 
Yaz Tatiline 

Girdiler 

40 Belediye 
Memuru 
Açıkta Kaldı 

Dünden itibaren adliyede yaz 
tatili baılamııtır. Nöbetçi mah- Belediye ve darülaceze resimleri 
kemelerden başka diğer mahke- de maliye memurları tarafından, 
meler eyliilün beşine kadaç ka- damga resmile birlikte tahsil edil-
pah bulunacaktır. Nöbet tutacak i H miye başlandığından, darülaceze kon 
mahkemeler ve hakimler şunlar- trol heyetile memurlarının vazifele-
dır: . ıı · rine nihayet verilmişti. Kırk kişinin, 

1.1, Ağır ceza mahke~eleri, asliye 

1
, üç, dört ve beşinci ceza mahke- ' 
meleri, birinci ticaret ve dör-

Tatil zamanında, Sultanahmet 

dün belediye ile ilişikleri kesilmiş
tir. 

Bunlar, ilerde, belediye dairelerin
deki boş yerlere tercihan alınacak
lardır. 

r

' düncü hukuk mahkemeleri. , 

sulh hukuk mahkemesinde ha- Diğer taraftan, belediye, darüla
kim Miinir, Sultanahmet sulh 1 ceze gelirinin artacağı kanaatine var 
cezasında hakim Kamil Giinas ve 1 mıştır. Çünkü bir taraftan eğlence 
Salahaddin Demirel, Fatihte sulh , yerlerinde yapılan ucuzluk sayesin
hukuk ve cezada hakim Ekrem ı de, buralara rağbet fazlalaşmış, do-
Küni, Eyüp sulh hukuk \'e ceza- 1 layısile fazla miktarda resim tahsil 
da Ekrem Giiven Bakırköy sulh edilmiye başlanmıştır. 
hukukta Kadri, Beyoğlu sulh Diğer taraftan da, bu 40 kişinin 
cezada Ali Kafadar ve Hayret- maaş ve ücretlerinden bütçede mü-
tin Şakir, Beşiktaş sulh hukuk ı him bir miktar para tasarruf edil-
ve cezada Tahsin, Yeniköy sulh miştir. 

lıukuk ve cezada Cevat, Be)·koz 
1 H t 1 d p as a ar an ara Ahnıyor 

sulh hukuk ve cezada Celal Taş i 
panar. Kartal sulh hukuk ve ce- 1 Belediyeye bağlı hastanelerde a
zada Tahsin İstanbullu, Adalar ı ı yaktan tedavi edilen bütün hastalar-

ı sulh hukuk ve cezada Halit va- dan ~.linik muayene, tahlil için ayn 
1 zife göreceklerdir. Hakim Beh- 11 ayrı ucret alınmıya başlamıştır. 

'ıı B .. çet ve Nizamettin de tatil zama- 1
1 u ucretler, iki yıl kadar önce şe-

rin ellerinde kalan bono miktarı da 
6-7 yüz bin liralık kadar olduğu söy
leniyor. Bu bonoların henüz tebdil 
edilmemesinin sebebi kanundaki teb 
dil müddetinin bir sene olmasıdır. 
Gayri mübadiller arasında; hükume
tin bonoların kıymetini ilerde daha 
ziyade yükselteceği kanaati de teb
dili geciktirmektedir. 

Radyolar Ucuzlatılacak 
Radyo idaresi müdürü Hayrettin, 

dün Ankaradan şehrjmize gelmiştir. 
Hayrettin, burada, Nafia Vekili ile 
görüşecek ve Ankarada kurulan ye
ni radyo istasyonu hakkında bazı di
rektifler alacaktır. 

,, mnda ihtiyat hakim olarak bu-
11 

hir meclisi tarafından yapılan tari-

Ankarada Etimesutta inşa edilen 
istasyonun 22 temmuzda hükıimeti
mize teslim edileceği anlaşılmakta
dır. 

Iunacaklardır. 1 feye göre alınmaktadır. 

~iiiiii!!~~!!!!!!!!i!~~-iiiiii!ii!!_!!ii!i!_!!i~--~-~~~: Hastanelerde her türlü muayene 
=====-================- ve tedavilerin paralı olması üzerine 
DENiZ VE LiMAN : 

Deniz Bankta 
Bir Fen Heyeti 
Kuruldu 

müracaatler dikkate değer derecede 
ve birdenbire azalmıştır. 

Esnaf Hakh Çıkfl 

Bu istasyonun faaliyete geçmesi 
·· · Denizbank fen muavini Harun 
uzerıne, radyo müdürlüğü Ankara is ' 

Bir kısım esnaf, camekanlı ve sey
yar büfeler tertip ederek, bilhassa 
pazar günleri, eğlence yerlerindeı hal 
ka yiyecek, içecek satıyorlar. Son 
günlerde bu gibi esnafın çoğaldığı 

görülmüştür. Belediye şubeleri sey
Y!-r büfecileri pazar ruhsatiyesine ti 
öı tutmak istemis. esnaf buna itiraz 

tasyonunun :neşriyatını alaturka mu Almanyadan şehrimize . g:lmiştir. 
siki alafran a muJiki · r Harun" Alma.nyedıa n:ıwlıpp olduğu 
aıs 've KOnıLlllım:sıar~tJiıP~~J.V.~: -L-•- ----- "'-·-:- •-··~--1--·-da bulunmuştur. Dcnızbank ten m~- """'"u.ri"''J.• 

sım lara ayıracaktır. avhflig-ine ba'-lı ve u .. .:Ju \ı • li -
B 'lh h d · k e .n«.. ftun re ıs 

ı assn ava ıs ve onferans kıs ği altında gemi inşaiye mühendisle-
V.aziyet, Dahiliye Vekaletine bildi

rilmiş, Vekalet esnafı haklı bulmuş
tur. Bunlardan pazar ruhsatiyeleri is 
tenmiyecektir. 

mına ehemmiyet verileceği ve her rinden mürekkep bir fen heyeti ku
dilden neşriyat yapılacağı anlaşıl- rulmuştur. Gemi inşaiye mühendis
maktadır. Bundan başka Nafıa Veka lerinden Neşet Kasım, Siileyman ve 
Jetinin radyo fiyatlarında esaslı ten- Osman Sezai mütehassıs olarak ve 
zilat yapmak suretile halkın azami bu heyette vazife görmek üzere De
surette radyodan istifadesini temin nlzbanka alınmışlardır. Denizbanka 
edecektir. Radyo fiyatlarının indiril- bağlı diğer müesseselerde mevcut 
mesi için posta ve telgraf idaresinin fen heyetleri de bu heyete bağlı ola
işi eline alması ve radyo getirmesi rak çalışacaklardır. 

Camlar Çabuk Bozuluyor 
Otomobillerle otobüslere konulan 

kırılmaz camların sarı lekeler peyda 
ettiği ve derhal bozulduğu görülmüş
tür. Şoförler cemiyeti, dü~, beledi
yeye müracaat ederek kendilerinin 
zarardan kurtarılmalan için beheme 
hal bozulmaz ve dayanıklı nevinden 
bir cam göstermesini istemişlerdir. 

mevzuubahis olmaktadır. 

Göçmenler Geliyor 
Köstence ve Varnadan bu yıl getirile 
cek olan göçmenlerin nakliyat işi için 
iskan müdürlüğü bir vapur kumpan
yası ile mukavele yapmış ve muka
veleyi vekalete göndermiştir. Veka
let mukaveleyi tasdik edip gönder
dikten sonra bu ay aonlarına doğru 
ilk vapur Köstenceye hareket edecek 
tir. Bu yıl İstanbul mıntakasına göç
men iskan edilmiyecektir. * Sıhhiye Vekili doktor Hulusi 
Alataş, dün sabahki ekspresle An
karadan şehrimize gelmiıtir. Vekil, 
Parkotale inmiştir. * Balkanlar arası demiryolları 
konferansına dün de devam edil
miştir. Konferans, 10 gün daha sü
recektir. 

--0----

MAARln-E: 

Bir Arkeoloğ 

Heyeti Geliyor 
70 Amerikan Arkeoloji mütehassı

sı 7 ağustosta Tokyon adlı Yunan 
vapurile limanımıza geleceklerdir. 
Kendileri bir knç gün burada kaldık 
tan sonra Çanakkale, İzmir ve civa
rına da giderek ilmi araştırmalarda 
bulunacaklardır. 

Halkevi Yaptırıhyor 
Eminönü halkevi binasının yanına 

yapılacak yeni paviyonun intasına 

bu ay başlanacaktır. Bu paviyonun 
yapılması için icap eden istiml8k 
muamelesi dün bitirilmiştir. Son ka
lan tek bina da birkaç gün içinde 
ortadan kaldırılacaktır. * Dün Bursadan 30 ilk okul mu
allimi gelmiştir. Misafir muallimler 
şehrimizi gezeceklerdir. 

Muamel.cit Servisi 

* İtfaiye ve temizlik işleri şoför
lerinin de, diğer serbest şoförler gi
bi, hE1r yıl sıhhi muayene komisyo
nunda muayene ettirilmeleri karar
laştırılmıştır. 

Denizbanta yeni bir muamelat ser
visi kurulmuştur. Evvelce Liman 
işletme idaresine bağlı olarak çalı

şan muamelat servisi de, yeni ser
Vise bağlanmıştır. Bu servis için 
Merkez Bankasının zemin katında 
bir gişe açılmıştır. Yeni kÜrulan ser
visin bir şefi ile iki şef muavini ola- * Yemiş iskelesi ve civarını mü
caktır. Şefin maaşı 300, muavinle - temadi surette sular bastığından bu 
rinin 200 er liradır. civar halkı dün bir mazbata ile be-

y G .. ,.. 1 1 t • lediyeye müracaat etmişlerdir. Bu-

D 
'abn nk ko u ı.le vmes~'l" . raya rıhtım yapılması istenmekte-

enız a anunu ı e, an go u ış- ı dir. 
letmesi Denizbanka verilmişti. De -
nizbank Van gölü işletmesini mun
tazam bir teşkilatla genişletmek ka
rarındadır. Gölün işletme müdürlü -
ğüne, Denizbank müfettişlerinden 

Kemal tayin olunmuştur. 

Su Tankı Geldi 
Liman işletme idaresi için Ham

burgda inşa ettirilen su tankların -
dan ikincisi olan Liman iV te dün 
sabah limanımıza gelmiştir. Her iki 
gemi ayni tiptedir. Bugünlerde ça-

Babasını 
Dolandıran 
Delikanlı 
Tekirdağ ahalisinden Mustafa ça-

vuş isminde bir adam hayvan satmak 

için İstanbula gelmiş, beraberinde 

lışmağa başlıyacaklardır. getirdiği 8 attan iki tanesini satmış, * Liman işletme idaresinin kon- 6 tanesini burada oğlu Hilmi Seçki
trol servisi, Denizbank kontrol mü- ne bırakarak Tekirdağına gitmiştir. 
dürlüğüne bağlanmıştır. 

Hilmi Seçkin, babası burada yok-* Denizbank memurlarının bir 
lısmı senelik mezuniyetleri için mü- ken altı tane atı 300 liraya satmış, 
racaatta bulunmuslardır. Bu cetvel- paralarını alarak ortadan sır olmuş
ler tetkik olunduktan sonra icap e - tur. 
denlere mezuniyet verilecektir. Babası, dün Emniyet müdürlüğü-

ne müracaat ederek oğlunun Ankara 
Yurttaş, !iii[iıiiii~~~iiiiıiiiiiiiiii~iiıii!ii1 da Emlak ve Eytam Bankasında bu-

Bu hafta, eğer bankada bir ta- lunan Fıtnatın yanına kaçtığını iddia 
sarruf hesabın varsa ne yap yap etmi~. yakalanma51n1 istemiştir. 
ona birkaç para daha ilave et. Zabıta, Hilmi Seçkinin babasının 

Eter bankada bir tasarruf he- iddiası üzerine atlan satıp satmadığı 
aabın yok ise, yine ne yap, yap nı, parasını alarak anasının yanına 
muhakkak sen de bir tasarruf kaçıp kaçmadığını tahkik etmekte-
hesabı açtır. dir. İddia doğru çıkarsa Hilmi Seç

kinin bulunduğu yer tesbit edilerek 
babasına bildirilecektir. 

21-7-938 ~ 

r·A;k;;;d;~J 
i Telefon ve Telgraf la . ......... 
Ankara Etnoğrafyl 

Müzesinde Yangın çıkfl 
Ankara, 20 (Tan muhabirinde•); 

Buaiin öğleden evvel Etnografya ..ır 
blP" ti zesinde bir yangın çıkmış ve ça 

söndürülmiiştür. 

Yangın, bazı antika eşya feoJlf ;: 
rette kurulurken trcbantin yail" 
çıkmııtır. Bir memurun elleri y8" 
mış ve hastaneye kaldırılmıştıt• 8'f' 
ka hasar yoktur. 

lktısat Yeklli Geliyor ı 
Ankara, 20 (Tan muhabirindell)"' 

Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu b~ ~ 
hah şehrimize geldi. İktısat ~ 
Şakir Kesebir de İstanbula hatP" 
etti. 

Ankara Emniyet 
Direktörü Meıun 

Ankara, 20 (Tan muhabirinde•>"' 
Ankara Emniyet direktörü Sadri ~· 
ka, bir buçuk aylık me:ıuniyet .ıllJlf 
tır. 

Ölçüler Nizamnamesind• 
Deği1iklik 

Ankara, 20 (Tan ınuhabirindeıı); 
Ölçüler nizamnamesiı,tin dört bS 

değittiren nizamname meriyet~ :: 
du, bu fasıllar dördüncii, on bıt il 
on ikinci ve on dördüncü fasıl1Jr 

Maarif Vekili Trabıondd 1 
Trabzon, 20 (Tan muhabirindeJIY \ 

Maarif Vekili Saffet Arıkan ile iP" 
düncü umumi müfettiş Tahsin 11,; 
diğer maarif erkinile beraber b.J' 

h . • 1 . l d. v l. ; •i te rımıze &e mış er ır. a ı ve 

yet erkanı, Vekili Ziganada k~ ~ 
dılar. Hamsiköyünde öğle ye~~ ~ 
yiyen, Maçkada bir müddet istı~ 
eden Saffet Arıkan şehir hudud1" 

büyük bir merasimle karşılanJtlıti"' 
Misafirler Atatürkün köşküne 1"" 
lir edilmişlerdir. 

Bu Yll Rumanyada• 
12000 Muhdt:ir GeleO,~ 

Sa-ğlık :e 
1

Sosyıal Yardım Baka, 

dan aldığımız mevsuk malumatı~ 
bu yıl Romanyadan 12 bin millJ 'I 
getirilecektir. Bulgaristandan d~ 
niikdar muhacir daha kabul edi -" 

kar;rlaşmıştır. Bunun dışında ~1 -~ 
bu yıl aynca muhacir getirilını1;t 
tir. İskan Genel Direktörlüğil, ge -
lecek muhacirlere ait program "'ırl" 
ameleleri ikmal etmiştir. Muh•',ı,ı 
bu yıl hirinciteşrin bitmeden e~; 
hemahal yurdumuza gelmiş b11l 

caklardır. fJ 
Yugoslavyadan getirilecek .ild •' ' 

bin muhacire ait anlaşma proJesi fi' 
iki hükümetçe tasdik edildikteıı ~ ~ 
ra lazım gelen icraata başlanılat ,1 
Yugoslavyadan gelecek ilk kafil-' 

1939 yılı temmuzunda ~-urduıwt 
gelmesi düşünülmektedir. 

Ankarada Bir Kaıd ,1 

· · de~)~' Ankara, 20 (Tan muhabırın JP" . 
Ankara paraşüt kulesinde bit ııdJ' 
olmuş, Osküdarlı Hasan oğlu~ 
yin asansörle duvar arasında 
rak feci bir şekilde ölmüştür~ 

TAKViM ve 

21 Temmuz 1938 

_,_~-~ 
7 inci ay Gün: 31 ~·~ 
Arabi: 1354 nurrıl: ~s: f 
Cema:ı:lyülevvel: 20 Tcrııt1'11,,,0 

G!lneş: 4.46 - Öğle: 19 sf 

-

tklndi:

0 

16.18 - Akşam: ~I 
Yatsı: _21.32 - İrnstik: ~~t 

YURTI A HAVA V AZIY 
ııc!•tl 

Yeşllklly Meteoroloji istasYoıııı 11 /) 
nan malumata göre, hava, yurdıluı:ıl f. ~ 
niz kıyılan, Egenin cenup ve cctl dOI" 
dolunun şark taraflarında açık. ceı" 
nadolu ile Karadeniz kıyıları11d9 rO 
lutlu ve mev7.11 yağışlı geçı11iş. diP~ 
Akdeniz kıyıları ve Egede garbi. ~yr· 
gelerde &imali istikamette ortB 

esmiştir. . etle ..Al 
Dün f stanbulrla hava eJcı:crıY fllF ... 

geçmiş. rüzgfır şimali şarklden s: tt tı' 
ilfı 9 metre hızla e.~mlştlr sııet t t eti 

metre 753.7 milimetre idi. Hartı~ 11 

~ncşte 64.6, gölgede 30.9 ve c 
santigrat olarak kaydcdllmiştır· 
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BUGON_I 
0stluk 

tt Grureti 
) ...... ıct,.. ö 

111a . • mer Rıza DOCRUL 
~ ~ltere I{ 

bt.l ~%retı . ral Ve Kraliçesinin Pa-
l ert ın·· 
rııırre· • Unasebetile Fransa 

s~· •fette ~~1 tarafından verilen resmi 
dP~ \ 50Ylene " ıtıa n nutuklar, son ziya-
'81" fe ı tıa '\l'e hedefi hakkı d b' ye a l n a ır 
aş· ide h' n atmaktadır. Nutukların 

lel'inırçok noktalarında günün re
er~ııy::enıas etnıiştir. 

,,, lııgilter n. evvel anlaşılan bir nok-
) e ıle F 

,. il bir ransa arasında dost-
s . ç·· ıaruret nı h" t" . ld v 
ı.iP llnltü b a ıye ını a ıgı-
ı.el \>e hii .u dostluk iki tarafın ha-
,. • h. trıyeti b k • 

'Ilı taraf a ınıından lazım-
'rece ha ~n ınenfaatleri biribirine 
deltıoJtt glanınıştır ki Garbin bu 

~1•t, hhasisi Ya beraber ayakta du 
' Ut bi J"k ,.,, lı.tıı1tı r 1 te düşerler. 

l lıı ı. arda nı 
. ~· . ~ıcfaya evvzuu bahsedilen ve 

1kı 1-t .. ,.çok baglı olan ikinci nok-
1" 'I "lllD a l 
' l td ra arındaki dostluğu 

ikı, .. ~rek herkesi hoşnut etmek 
hit ı/e dairdir. Yani bu dostluk 

•tnsen· 
il! bil ik· •n aleyhinde değildir. 
tt İçind 1 devlet te, tam bir em

)"" ta.hl!rl~-~aşarnak ve bu emniyeti 
J,ııl ' ıgı Ve b' ı·v ısty0 1 ır ıgi ile temin et-
~· ~fi b r ar. Bu 't'b 1 . • o" il . • ı ı a.r a z1yaretın 
. t~b ış bı-rliğini b b ı· ~. 

·ııc' llliiı . ve era er ıgı-
dJf· 1 1lı açın e~ı~ek, iki memleketin 

'till ho a .ıçin sarfolunacak gay
d sa.,e... ~:~•deceğini anlatmaktır. 

fi •• ı,u 

l"' b ~ğlltı ı nteınleket arasındaki 
0r tıııtt i" aruret mahiyetini alması 

t " 8P etf · ıel' et lllah· ırıyor. Onun kati bir 
~ h •Yeti · ı ili e epı nı a ınasını temin e-

g la. er bil' ı·h 
•Jj' . tak iki a za bir tarafa bı-

·ı r''~asi hi tarafın arası acıldığı, ·1' ...... r gergı·nı· v. b .. ~ . • '<edilsi ıgın aşgosterdı-

··J bıel\\lek n. Netice gayet sarihtir. 

Jı,ı fi gij .. d et her biri anı ayrı va-d •• en U , • 
dl 11ll gU g ne yükselen, satveti 

lı~ ne art 
a Yava an Almanyanın kar-

Ultalacak ş Yavaş baş eğmeğe mec-
~ 4-Vl"ıı:ae ~unun neticesi olarak 

'.~ §ekild~ onceden eşi görülme-

~~lize itele .\lnıan hegemonisi ile 
c:eltti-r 

n Fr · 
h ~ŞhıaJ·~n~~ ile İn21ltcrcyi sı ı 
~I Vii sagıam bır dOS Uft 

a( Cltde . 
'1lı "tasındak'getırıneye, ~hasıl iki 
• a.~·a sevk 

1 dostluğu bir zaruret 
aıtı· eden b' • ~,1 •I de budu ır, belki en mü-
11a.t ik· r. 
~i 1 taraf t 
~ . başkalar a bu dostluk cep-
~ 111Yetinde 1 aleyhinde kullan
'11a.rına t 01tnadıklama, bilakis 
~et eşnıil t 
~ . erini h e rnek ve Avrupa 
~ '1k karşıl aUetınek istediklerine 

\r~ı' Çekosı aşacakları meseleler İs 
'I · 0 "ak . t'tJer C . Ya, Uzak Şark, son 
ııı·d enııy t' 1 ri h .. • c ı, ve Almanyanın 
~· ' • OUtün h • 

ıır ~ halledil u meseleler kolay 

1 
akat bu ecek mahi~·ette değil

_,,11 ~ ); ~a~·ın knıeselelerin hallini im-
)r •rı a ta d v 

e{ Sten . ogru olmaz. 
1t te l Vettlen h b 

., larir· a erlere göre İn-
~t 1Ye N 

aıı,a il azırı Lord Halifaks 
~ 1'i aşvek"l' D 

Ilı 117.ır1 n 1 1 aladie •e Ha-
~ :v.. onne "ıle b. .. 

~ '"Pil\ uzun ır go-
l\ h· ıştır B .... 

• ~- 11' tebli. · ll ~oruşmeler hak. 
~ 11~at hı. ~ tıeşrı heklenmektc
~şlli.illıü;,;de)f 0~~Şrnaların asıl te

ll'ııtlar111 1 gunlerde görülecek, 
) / ~~e~eleıe ı\vrupayı atakadar e-

... aı re \'er v. ,r h.· llaın eregı hız, yakın 
., .. ,, 1 •na bedb. 

i.W td1 1) illak • ın rni, yoksa nik-
J' l'tı 'd lıtzırngeldig" in' ta'-'İne r ecekt• ı ~ 

~"Cll' --=·===... === 
•çe Marinin 

~~Q 
~u~ ıe Hazırlıiiı 
!!tıı .. ~§. 20 (Lı ':I 

·• tıl nusu ·) ~ lilll·· sı - Valde Kra-
İtr tıs ~~- tnünasebetile 1937 ilk 

illı . "ola R 
)~ l':ıYar umanyaya gelmiş 

··rıeı; et etnı.i K .. 
h.~~i b ~e alı~ ş, ral kendısıv 
'.'lll\11 ~ ~raber oy~uş ve iki kardeş 
~Itır llkı-""'k geçırrnişlerdir. Bu ha-
~ · l{r -y te ço'k . . 

ile k Cl.liçen· ıyı tesir bırak-
il.lııı h ~a.s1 S~n kızı Arşidüses Ke-
~l\iıı l.ıııu.si ın~yaya gitmişlerdir. 
'ek aı-ıo; eınrı v .. 
'oı U.ııu dol e. rnuteveffa Kra 
~lı~ lrerı ilea~ısıle tabutu götü-

,_ Sirı larıa .. ıstasyon nıor renk
"~ ilya.-' suslenecektir H . 
~ ~ '-'an . ususı 

1:11<1 ~ektir Perşembe sabahı ha
~~ . 

~ ~1:ııt e lrıgiliz u-_ 
~ .. ~ haıı 4valı narmna Diık 
~ lıq11 • • r huıu 

t' \'11 tki h nacaktır. İngiltere 
;c ~ ... ~~la"'. afta tnatem tutulacak-

c r ı ·•ıa.t . .rada d 
ı:ı' l'ııhıı el'rı t a 28 Ağustosa ka-

(' lq tı-e· lltu1a 1 •' \>ili· 1Si tı Caktır. Lehistan . • ı c aının.a 
· ~tıazeq Hariciye Nazır 

e bulunacaktır. 

~~~ı@ı ~ ın~@~~~ 

JAPONYA SOVYET RUSYAYI 
BİR DAHA. PROTESTO ETTİ 

Japon Tayyareleri 
Dün de 1200 Çinli 

Askeri O/dürdü/er 

1 Leh Gazeteleri de 
Çekoslovakya ya 

Hücuma Başladılar 
Londra, 20 (Hususi) - Uzak Şarktan gelen haberlere göre 

Rualarm Mançuko hududunda bir tepeyi itgal etmeleri yüzünden 

Rusya ile Japonya arasında bathyan gerginlik bugün ne ileri ne 

geri hiçbir adım atmamıttır. Bugün Japonya protestosunu tekrar 

ederek Rus askerlerinin çekilmelerini iatemittir. Japori.lar, geçen 
Lehistan gazeteleri de Çekoslovak pazartesi de buna mümasil bir ______________________________ ( 

yaya hücuma başlamıştır. Leh gaze-
hi.diıe vuku bulduğundan bah-ı teleri, Leh ekalliyeti aleyhinde va-
setmektedirler. · ziyet alındığını ve bir çok tevkifler 

Yeni Çin zayiatı ve takipler yapıldığını yazıyorlar. 
Hankov ile civarının dün Japon lngilterenin Berlin sefiri dün ha -

riciye müsteşarı ile, anlaşılan Çekos 
tayyareleri bombardımanı yüzünden 
Çin zayiatının 1200 e vardıg-ı teyit lova.kya meselesi üzerinde görüş-

mü..+;;r, 
ediliyor. Fakat Çin kuvvetlerinin s-.... 
Yangtsi nehri üzerindeki mukabil 8Qfvekili.n Südetlerle temcaı 
taarruzları inkişaf etmektedir. Prag, 20 (Hususi) - Başvekil, Sü-

Hankovdan bildirildiğine göre detlerin resmi murahhasları ile te • 
Lien dağı civarında yaptıkları taar- masa karar vermiştir. Başvekil bu 
ruzda büyük zayiata uğrıyan Japon murahhasları bugün, yahut yarın ka 
kuvvetleri beş kilometre geriye çe - bul edecektir. 
kilmişler ve Çin mevzilerini uzaktan Cümhurreisi doktor Beneş'in riya-
bombardıman etmişlerdir. Çin mev - seti altında toplanan nazırlar, idari 
zileri muvaffakıyetle mukavemet et- ıslahat programının teferrüatını ve 
nıiş ve bir çok dlişman tayyaresini bilhassa eyalet diyetleri ihdasına ve 
düşürmüştür. bu diyetlerin milli meclislere tak -

Çinlilerin verdiği malUmat sim edilmesine müteallik olan aksa-
Honkong, 20 (A.A.) _ Çin kuvvet- mını müzakere etmişlerdir. 

leri Üamoa adasının dünkü istirdadı Berlinin tekzip ettiği haber , 
esnasında Japonlardan birçok mühim Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. bil-
mat ve istihkam malzemesi iğtinam diriyor: 
etmişler ve sekiz büyük depo zaptet- Hayfa çarşısında pathyan bombalar yiizünden ölen ve yaralananlar Yüzbaşı Veidman'ın tarnarnile hu 
mişlerdir. Bu depoların içinde mühim • susi olarak Londraya yaptığı seya -

mikdarda barut ve bomba vardır. Filistinde On Bes Gün le inde 77 hat ne alakadar bir halde yabancı ga 
"" ~ıen:nn neşrennuen nanerıer, res-

tonu bombardıman etmek teşebbüsün 
de bulunmuş ise de Çin avcı tayyare
leri derhal taarruza geçmişlerdir. Ce-

KİŞİ Öldü, 247 Kişi Yaralandı ;:1a:;a:a~~~a~~.af~d~:!~;,1a~i:;: 
reyan eden hava harbinde iki Japon Londra, 20 CA.A.) - Avam Kamarasında beya· 
bombardıman tayyaresi düşürülmüş, natta bulunan Müstemlekat Nazırı Mak Donald Filis· 
diğerleri kaçmıstır. • tinde son on bec gün içinde suikastler neticesinde 

lngiliz • Japon temaslan :s 
Tokyo. 20 <A.A.) _ Domei Ajan- 77 kişinin öldüğünü ve 247 kişinin de yaralandığını 

sının bildirdiğine göre, Hariciye Na- söyledikten sonra, Filistinin taksimi meseletini tet• 
zırı Ugaki, münazaalı bütün mesele- kik eden komisyonun vazifesini bitirmek üzere oldu· 

sa yüzbaşı Veidman'ın Lord Hali -
faks'a bir dörtler paktı teklifi yap • 
tığı hakkındaki habere şamil bulun 
maktadır. Gerek bu haber ve gerek 
ezcümle yüzbaşının Lord Halüaks'a 
B. Hitler'in bir mektubunu verdiği 
hakkındaki haber, baştan aşağı asıl -
sızdır. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Yahudi 
Meselesi? 

3 

l' azan: B. FELEK 
Ben bir sosyoloğ değilim, bir po

litikacı olmadığım gibi. Yalnız halka 
hitap etmiye alışmış sade suya bir 
gazeteciyim. Bu pek rahat bir vazi
yettir. Sözlerimde ne büyük fen id· 
diaları vardır, ne geniş politika çiz
gileri! 

Avrupada şimdi bir hayli moda ol
muş ve önceleri bir kinden ibaret i
ken sonraları fennileştirmiye, tıbbi
leştirilmiye çalışılmış olan bir cere
yan var. Bazı memleketler bunu ken 
di politikasının anahtar taşı yapmış. 
Bu cereyan Yahudi aleyhtarlığıdır. 

Lehinde, aleyhinde bütün dünya-
nın fikrini verdiği bu dava için ben 
bir şey diyecek dcğilm. Yalnız dün
yadaki mevcudu 15 milyona varmı
yan dağınık bir eski millet için bu 
derece telişlanmayı, bu kadar ileri 
gitmeyi mübalağalı gördüğümü de 
söylersem pek falso bir ses çıkarmıı 
olmam zannederim. 

Dünyadaki servetin büyük bir kıs
mı Yahudilerin elinde oluşu, harp ve 
politika yüzünden fukara düşmüş 

milletlerde bunlara karşı bir düş. 
manlık uyandırdı. Harp ertesinin 
enternasyonelleşmesi gibi hareketle
rine de belki fazlaca karışmış olan 
Yahudilerin nihayet Orta Avrupada
ki rahatları kaçtı. Hatta geçenlerde 
Viyanadan gelmiş olan bir arkada
şım nakletti. Habsburgların payitah. 
tında şehir parklarının kapısına şiın

di "köpeklerin ve Yahudilerin 
parklara girmeleri yasaktır,, diye ya 

zılı imiş. 
Eh, bu çeşit kararlar ve hareket~ 

ler ciddiyet ölçüsünün de ötesine 
geçiyor ve haklannda her hangi bir 
hüküm \'ermek külfetine liyakatini 
kaybediyor. 

Daha fenası vaktile Yahudiliiin le
hinde veya aleyhinde olmıyan bir kı
sıın dünya efkirını bunların lehine 
çevir'lyor. 

Bütün bunları ben ah\talini afaki 
11"\ı.Ud-c: 1;\)a.\\çı.ı 5-c:~\.ı.'1\f,\nı dUııyanın 

!renklerin Faits divers, yani eskiden 
şuunu muhtelife dediğimiz türlü hi· 
diselerinden olarak telakki edip ge
çiyorum. 

Bana sorarsanız insanlara Yahudi, 
Arap ve Slav diye kıymet vermem. 
Temas etmek ve.ya mütalea eylemek 
zaruret ve fırsatına nail olduğum a
damları fert olarak alırım. Meziyet
leri ve kusurlarını kendi ölçümle 
kestiririm. Bu arada kıymetli bir Ya 

M l • • hudi olduğu gibi değersiz bir Latin 
USSO lnl de bulunabilir. Ne birincisinin m c-

ler üzerinde bugün İngiltere büyük 1 ·ı d" "• • 
CJ-unu ve Ag-ustos baclarında ngı tereye onecegını · 

elçisi ile görüşmelere başlıyacaktır. :s 
Salahiyettar mahfillerde söylendiği- ilave etmiştir. 
ne göre. evvela, Yangtse üzerinde Nazır, Filistinde Alman mamulatı bombalar bulun-
seyrisefain meselesi ve bilahare Ha.n du- una dair liberal mebus Manderin telmihlerini B 

J ziyetini Yahudidir diye inkar etmeyi, 
Uaapeştege ne de Latindir diye ikincisinin kusur 

keu'nun ve Hankeu v Kanton demır CJ • • 
yolunun işgalinden tevellüt edebile- katt olarak tekzip eylemıştır. 

, Janna göz yummayı hatırıma getir-G eliyor mem. Amma, fırsat düştükçe yazdı-
. 1 ----~~--Jt?'V·~· cek meseleler gôrüşülccektir. w ....,..~.-.-....- Pdw;'4 ur..uv-.r..a>....p;L$.V.ar- ~ - - ~ - Budapeşte, 20 ( A.A:) _ Hil- ğım gibi zeki, çok girgin ve namüsait 

kümet gazetesi olan Osti Ujsag şartlar altında para kazanmayı bilen, 

ARJANTiN 

Şako Anlaşması 
Bunos-Aires, 20 ( A.A.) - Şako -

nun hudutlarını tayin eden sulh ve 

dostluk muahedesinin metni, dün ge 
ce sulh konferansı tarafından kati 
surette tesbit olunmuştur. Muahe -

de, yarın saat 15 de hükumet sara -
ymda imzalanacaktır. 

MEKSiKA 

Almanya ile Ticaret 
Meksika, 20 1 A.A.) - Meksika ile 

Ahnanya arasında yapılmakta olan 
ticari mübadele muamelelerinin Bir

leşik Amerikada uyandırm4 olduğu 
memnuniyetsizlik miirıasebetile B. 

Kardena, teessürlerini l:>eyan etmiş 

ve Meksikanın memleketin iktısadi -
yatı menfaatine hadim olan bu mu~ 
amelelerden vaz geçemiyeceğini söy 
lem iştir. 
Diğer taraftan Meksika reisicüm

huru, Meksikanın Ingiltere ile dip -

lomasi münasebetlerin yeniden tees
süs etmesini memnuniyetle karşılı. • 

yacağını, ancak milli vekar ve hay
siyeti korumak için bu sahada ilk a-

dmı.ı Meksikanın atmıyacağtnı ildve 
etm14tir. 

INGILTERE 

Sandis Meselesi 
Londra. 20 ( A.A.) - Avam kama 

rası. Sandis meselesinde parlamen
to imtiyazlarının ihlal ~ilmiş oldu. 
ğun11. tebyin ve hususi komiteden 

mesele hakkında tahkikat yapması

nı. talep eyleyen bir takrir kabul et
miştir. 

YUGOSLAVYA 

Polonyanın Siyaseti 
Belgrat 20 (A.A.) - Polonya ha -

riciye nazırı B. Bek'in geçenlerde Ri 

gaya yapmış olduğu seyahatten bah 

seden Samoprava gazetesi, bu seya • 
hatin Polonyanın harici siyasetinin 

Helsinkfors'dan Bükreşe kadar im -
tidat eden "Bitaraf bir blok'' tesisini 

istihdaf etmekte olduğu suretinde uy 
durulan haberlerin ve bu vadide çev 
rilen entrikaların parlak bir tekzibi 

olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, Polonyanın Baltık de

nizi sahillerinde ananevi menfaatle
re sahip oldulunu ve yalnız istiklali
ne sahip devletlerin müsbet bir ha -
rici siyaset takip edebilecekleri mü

taleasında bulunduğunu ilave etmek 
tedir. 

AMERiKA 

Tayyare Kazası 
Nevyork, 20 (A.A.) - Alcksander 

Papana, Norvalk'da yapmış olduğu 

mecburi bir iniş esnasında Nevyork 

-Bükreş seyahatini icra etmek tasav 

vurunda olduğu tayyaresini tahrip 

etmitşir. Tayyareci sağ ve salimdir. 

ALMANYA 

Taymis Toplatlldı 
Berli11, 20 ( A.A.J - Alman ma -

kanıları, Taymis gazetesinin 19 tem
muz tarihli nüshasını toplatmıştır. 

Sanıldığına göre, bunun sebebi, bu 
nüshada mevcut "Berlin borsasın -
da sukut" makalesidir. Taymi.s ga -
zetesinin, yalnız lngiliz kral ve kra
liçesinin Paris ziyareti miina.~ebetile 
çıkardığı ilave, Almanyada satılı!Ja 
çıkarılmıştır. 

Altınlar l' oplanıyor 

Mussolininin bu sene sontın- hayat şartlarına Ye ağırlıklarına ta-
dan evvel Budapeşteye gelerek haınmül eden, belki de bütün bun-
Imredi 'nin Roma ziyaretini ia- lardan dolayı aldatıcılık şöhreti edin-

t de edeceğini haber vermekte- miş olan" Yahudilere karşı bir ziimre 

ı 
d . kin ve lüzum beslemem, beslemekte ır. 

. Macar nazırları Papanın bir mana ve lfrıum da görmem. 
Pek çoklarının İ§tİrak ettikleri 

yanında 
mantık sevkile zannettiğim kanaat-

Gastelgandolfo, 20 ( A.A.) - !erimin hulasası da budur. 
Papa, Macar Başvekili Jmre- Bunu, her gün karilerile gunun 

di ile hariciye nazırı Kanya'yı 
meselelerini görüşmiye mecbur bir 

hususi kütüphanesinde kabul 
muharrir sıfatile yazmayı faydalı bu

etmiş ve kendilerile pek sa-
luyorum. 

mimi bir mülakatta bulunmU§-
Bel.ki, şahsen şu veya buna veya 

tur. 
Müteakiben Papa Bayan Im- bir kısım şunlara bunlara içcrlcmi:, 

redi ile Macar nazırlarının ma- te 0 yüzden hissiyatında azacık kck-
iyetini kabul etmiş ve Macar remsilik hasıl olmuş olanlar vardır: 

1 
milleti ile Macar hükumet er- Bu satırlarımı sükfmetle okurlar ve 
Jcanı hakkında muhabbet izhar 0 hislerini ta doğduğu mebde hadise-
eylemiştir. : sine kadar geri siiriip bir müddet için 

t sindirirlerse bizde böyle ırk ye züm.............................. 

Dün de Madride 
400 Bomba Atlldı 

Londra, 20 (Hususi) - Bugün İs
panyadan gelen haberlere göre Mad 
rit iki saat bombardıman edilmiş ve 
şehre 400 kadar bomba atılmıştır. 

Hadise yüzünden yalnız bir maktul 

re cereyanları olmadığını, olmıyaca. 
ğını, olmasında da bir (ayda bulun
madığını rahatça görürler. 

Yunanis+anda Şiddetli 
Bir Zelzele Oldu 

Berlin, 20 ( A.A.J - Dünya piya - vardır. Sebebi, herkesin bu gibi ha
salarında para olarak tedavül etmi- diselerde derhal sığınaklara koşma
yen ve bugün Almanyada bulunan sıdır. Bombaların biri boş olan A
bütii.n altın meskukatın, ko:Zeksiyon merika sefaretine düşmüştür. 

Atina, 20 (A.A.) - Bu gece Atti
kiada şiddetli bir zelzele hissedilmiş 
tir. Skalu, Oropos, Melakasa, Tatai, 
Tanagra ve diğer bir kaç yerde yir
mi kişi ölmüş ve yüz kişi yaralan • 
mıştır. 

cular da dahil olmak iizere, bir <'Y- Teruel cephesinde harp devam et
lüle kadar Alman Bankasına tevdii, mektedir. Frankistler ilerledikleri 
bir emriname ile mecbur tui?tlmuş - ı ve dört gün içinde 4500 esir aldık-
tur. lannı bildiriyorlar. 

Atinada, on beş saniye süren zelze 
lenin çok şiddetli olmasına rağmen 
insanca zayiat olmadığı gi,Pi hasar 
da ehemmiyetsizdir. 



TAN 

~ahkemelerde 

Madam, Kapıyı Aç 
Ben Seninle Yatacağım 
Hayri Eve Taarruz Etmekten 
lki Ay Hapse Mahkum Oldu 

POLİSTE: 

Bir Fırın Yandı 
Bir Çocukta 
Yaralandı 

Galatada, Necatibey caddesinde 
evkafa ait ve Yorgi, Vasi! ortaklar 
tarafından kiralanan fırancala fın- J 
mndan dün yangın çıkmış, fırının 

üst katı kısmen yandıktan sonra sön 
dürülmüştür. Yangın fırından çıka

rılıp söndürülen kömürlerin kül altı 

Ortaköyde, Karaka• sokağında t numaralı evde oturan müte- yanmış olmasından ileri gelmiştir. ı 
kait Hayri, ayni e vde o turan Bayan Lüsinin, gece, ev masuniyeti- Ortaköyde Ince sokakta 4 numa -

ralı evde oturan 14 yaşında Bensi -
ni bozduğu, hakaret ve tehd it ettiği iddiasıyle, dün, Me,hut Suç- yon da bu yangını seyrederken tram 
lar Müddeiumumiliğine verilmiltir. Nöbetçi mahkeme sıf atile Aa- vay la 25 numaralı itfaiye arozözü a
liye Dördüncü Ceza mahkemesi bu davayı tetkik etti. rasında kalarak başından ve kolun-

Davacı ve suçlu yerlerini aldılar. Ben bu adamla başa çıkamadım. dan yaralanmış, Beyoğlu hastanesi-
Suçlunun hüviyeti tesbit edildi. Hay- Kanun başa çıkar. Buna ceza verin ne kaldırılmıştır. il 
ri bir tramvay kazasında iki ayağını de akıllansın... Tramvaya Çarptı 
dizlerinden kı.1betmitşir. Evde sürü- Hayri bütün bunları inkar etti ve: Dün saat 12 ae Timciden Şişliye 
nerek yürüdüğü halde, sokakta tak- _İftiradır Bay Reis, kabul etmem, gitmekte olan 613 numaralı vatman 
ma ayaklardan ve iki bastond""' isti- dedi. Hamdinin idaresindeki 83 numara -
fade etmektedir. Bundan sonra, evsahihi Bayan Var lı tramvay, küçük parmakkapıdan' 
Bayan Lüsi elindeki mendile gözyaş tuhi şahit olarak dinlendi. Mübaşir geçerken, caddede manevra yap - ı 
lannı ve alnından dökülen terlerini kendisini çağırdığı zaman göğsünü tu makta olan şoför Mchmcdin idaresin 

Kadın l<öıesl 

Sayfny e 
VerDerD 

ıçn n Z a r nf' 
tenr Rop 

• 
YurJarlak yakalı, kolların 

yerine fiyonga ile bağlanan 
cukılar takılan önü büzmeli iki 

cepli bu hali/ ve zari/ elbi•e 
•ayfiyelerde pek çok görün-

mektedir. Elbisenin kumaşı 

geni1 çiçekli ba.ma, jorjet ko-

ton rJeya emprime keten olabi
lir. Resimde görüldüğü gibi 

arkası da açık olan bu elbiae 
insan rJÜcudünün muhtaç oldu.' 

ğu harJayı almasına yardım et
mektedir. 

İstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRİYATI: 

Saat 14.30 Plfıkla türk 
1 

Havadis. 15.05 Plflkla tiırk ~~ 
Muhtelif pl!'ık neşriyatı. 16 
AKŞAM NEŞRiYATI: tıt 

Soat 18.30 Hafi! ınUzik: 1~5 
diye bahı:esindcn nnklcn. 19.tı# 

j sahabelarf: Eşref Şefik tıı~:..ı 

1 
Borsa haberleri. 20 Saat 81"' 

rasathanesinden naklen s~di 
nrkadnşlnrı tnrafındnn tilrk rıı 
nu tnyir buselik). 211.40 lif 
20.43 Ömer Rıuı Doğrul t:ırıı 

'ı ı:a söylev. 21 Saat nyarı· r 
1 - Mnyyar: Dragon dö Vıl\3 
maninof: Noktürün, 3 - 5tr.W

1 
bal, 21.30 Semahat Özd<>n<cS 

; lar:ı tarafından Türk musikiSI fi 
1 Rast, Mahur), 22,10 Kon~cr: ti 
naklen, Viyolonist Kemal ,t\ltı.J 

1 
de Orkestra. 1 - Orkestra: 

Ü Orıce• leri, V<>rtür Supp 2 - 3 
na - Seranade: D. KnroıY0'. $! 
Tenor Bakcas. 4 - Orkestrıı.tol' 
nal Romen. 5 - Şarkı: sarı 
6 - Orkestra: I.e Milyon d'IJ 
go. 7 - Orkestra: Kordon ıe. 
Son haberler ve ertesi guııilJl 
23 Saat ayarı, SON. içirerek ürkek ve korkak bir sesle şi- tarak ve derin nefes alarak: deki 3067 numaralı otomobile çarp - 1 

kAyeti~an~th: -~an bu adamdan kmkuy~ mı~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
- Bay Reis, ben bütün ev halkı rum. Ya beni öldürürse, dedi. Ve içe- Otomobilin çamurluğu ve tampo - MORGDA : 

Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYAT!: 

Hayriden eleman çekiyoruz. Hepimizi riye girdi. nu kırılmış, bu yüzden tramvaylar 
'-ırar gcçin"r k k t H" b' · · 10 dakika kadar işlememiştir. "' , or u ur. ıç ınmız Reisin suallerini şöyle karşıladı: 
de ağzımızı açamayız. Onun kestiği Akı:: B L.. . . ..1d_ _ Kaplamalar Yandı . . .. l - :ıam, ayan usıyı o uru- U h 11 • d kestık, astığı astık. O, evın ust katın sküdnrda, Icadiye ma a esın e 
daki bir odada oturur. Ben de alt kat yordu. Komşular yetişti de zor kurtar Hamursuz sokağında balıkçı Hüse -
ta bir oda işgal ederim. Dün gece sa- dılar. Benim evimde, bu adam yüzün yin oğlu Ali Ozkanadın evinde sön
at 23 te kapıma geldi, çaldı. Seslen- den tek bir kiracı barınamıyor. Her meden atılan sigara yüzünden yan -
dmi, ne istediğini sordum. O sert bir gece bütün odalarda oturanlar kapı- gın çıkmış, yanındaki Prukanın evi
sesle: larını kilitledikten sonra · arkasına da ne de sirayet etmiş, her iki evin de 

-Aç. benim, Madam, dedi. Sarhoş yatakları, yorganlarını yığarlar. Hep kaplama tahtaları ve tavanları kıs
olduğu konuşuşundan anlaşılıyordu. bunun şerrinden ... Landro gibi bir a- men yandığı halde söndürülmüştür. 
Ben: dam. Kn 'ın düşmanı ... Yemin ettim. Dolmadan Zehirlendiler 

- Bay Hayri, dedim. Şimdi gece- Allah için herşeyi söylüyorum. Faz- Usküdarda, Kesme dede mahalle-
dir. Soyundum. Açamam, birşey söy- la bir tek şey söylemedim. Belki nok- sinde Alyans sokağında oturan Dev
liyecekseniz yann açarım, dedim. 0- sanım vardır. letderniryollan memurlarından Hay 
na cevap yetiştirirken bir taraftan da Ayni evin karşısında 4 numarada rullahın karısı Hayriye ile hane hal
odada yatak, yorgan, tahta, çuval ne oturan Bayan Leyla Şayan da ayni şe kmdan Fahamet, Raşit, Zekiye ve hiz 
varsa kapının arkasına yığmaya baş- kilde şahadette bulundu. Bundan son metlcçileri Ayşe evde pişirip yedik 
ladım . O sesini yükseltti. Huzurunuz ra mahkeme kendisini ev masuniyeti leri biber dolması ile zehirlenmiş -
da ağza alınnmıyacak küfürleri ettik pi ihlalden, tahkirden tehditten ayrı ler, tedavi altına alınmışlardır. 
ten sonra: ayn mahkum etti ve hepsini toplıya- Ağırca Yaralandı 

- Aç kapıyı, seninle yatacağım, rak iki ay ve üç gün hapsine karar Dün sabah saat 8,15 te, Osman -
dedi. verdi ve derhal tevkif etti. beyden geçen 2738 numaralı otomo-

ıt Ben bu münasebetsiz teklüi tabii Re.is bu kararı kendisine anlattığı bil cadcnin bir tarafından bir tara -
kabul edemedim: D~rken Hayri eline zaman, o, davacının ve şahitlerin göz fına -geçmek istiyen 18 yaşında Ali 
scı;ııu•s-• ..... 1p .. u .. , .,.,.. .... ~.-·~... --.-- - ..nalıı ı;\WRilfsrliMPmı~ amr sy,rette 
hücum etti. Ve J?~rçaladı. Ben bağır- - Pekiı dedi ve değneklerine daya yarala ~ıŞlı -ÇOCUK -

0

..a-

d K 1 1 d b k · ı· k 4 d ·· ·· k ld nesine kaldırılmıştır. 
ım. omşu ar top an ı, e çı, po ıs nara Jan armanın onune atı ı. 

geldi. Onu yakaladılar. Buraya getir- Evsahibi Vartuhi heyecan içinde, Çamurluğu Parçalandı 
diler. Gelirken hala kaşiyle, göziyle mahkeme salonunun önünde, herkese Mehmet oğıu Mesut 297 numara -
işaret ediyor. ve "eğ r kurtulursam, soruyordu: lı otomobille Ankara cadesinden Sir 
seni sağ bırakmam." diyor. - Çıkınca bana birşey yaparsa?.. keciyc çıkarken, bir çopçüye çarp -

mamak için, birdenbire fren yapmış, 

İFTİRA: lHAKARET: 

500 Kuruşu 
Kimin Çaldığı 
Anlaşllamadı 
Tahtakalede, Siliftre hanında, üç 

numaralı odada oturan seyyar satıcı 
Mustafa oğlu Hasan Çağıl, evvelki ak 
şam hanın abdesthanesine girmiş, ce
binde 550 kuruşu bulunan önlüğünü 
halanın peştemallığına koymuş ve o
rada unutmuştur. Aklına gelince, koş 
muş, fakat yerinde bulamamıştır. A
şağıya inmiş, kahvede oturan Ali ken 
disine : 

- İşte önlüğün orada duruyor. 
Konyalı İbrahim bulmuş." demiş. 

Hasan önlüğünü almış, fakat cebin 
den beş lirasının aşırıldığını iddia e
derek polise müracaat etmiştir. Sul
tanahmet Sulh Üçüncü Ceza Mahke
mesi dün bu davayı tetkik etti. Suçlu 
Süleyman oğlu İbrahim 336 doğumlu 
seyyar satıcılık yapan bir çocuktu. 
Kendisini müdafaa ederken: 

- Bay Reis, bizim memlekette hır
sız yetişmez. Hırsızlık yapmak iste
sem burada para kazanmaya gelmez
dim. Ben halaya gittim. Orada bir ön 
lük buldum. Bunu aldım. Her namus
lu adamın yapacağı gibi aşağıya in
dirdim. Ali Akyüz ve Mustafa Doğan 
ayın yanına götürdlim. Önlük bul
dum, dedim. Cebindeki parayı saydık. 

Tam elli beş kuruştu. Oraya bırak

tım. Çalacak adam böyle mi yapar

dı?. Sahipsiz önlüğü alır, bakar, pa

rayı da cebine atardı. Ben şimdi na
muslu oluşumun cezasını çekiyorum. 
Akşamdan beri karakollarda, mahke
me salonlarında cani gibi dolaştınli
yorum. dedi. 

Davacı ilk defa hakime: 

Raşel Akil 
Hastanesine 
Y atırllacak 
Adliyenin bir gediklisi halini alan 

Bayan Raşel dün yine komşularından 
Bayan FatJnaya ağır hakaretler yap
tığı için polis kendisini yakalamış ve 
Meşhut suçlar Müddeiumumiliğine 

vermiştir. Raşel son birkaç ay içinde 
birçok hakaı:et suçlan yapmış, iki de
fa da Türklüğe hakaret ettiği iddiasi-

le Ağır Ceza mahkemesine verilmiş

tir. Mahkeme, Raşeli Adli Tıp işleri 

müessesesinde müşahede altına aldır

mış ve kendisinde cezai ehliyeti kaldı 

racak derecede ilerlemiş bir akıl has
talığı bulmu~tur. Mahkeme bundan 
sonra davasını tatil etmiş ve kendi

sini serbest bırakmıştır. Raşel bu ra

porunu bir küfür ve hakaret fermanı 

gibi kullanmaya ve her önüne gelene 
çatmaya ve scivmeye başlamışt_ır. Dün 

kü iddiayı tetkik eden Müddeiumu
mi muavini Orhan, suçluyu Sultan
ahmet Sulh üçüncü ceza mahkemesi
ne göndererek akıl hastahanesine ya 
tırılması için bir karar istemiştir. 
Mahkeme kararını bugün bildirecek 
ve Raşel de Bakırköy hastahanesine 
gönderilecektir. 

letti. O, hakikati olduğu gibi söyleme 

ye mecbur oldu. Sonra şahitler dinlen 

diler. İkis ide suçluyu teyit ettiler. 

Şahit Mustafa Doğan hakimin bir 

sualine şöyle cevap verdi: 
- Bay hakim, o senin" bildiğin a

damlardan değil ... Beşyüz kuruş de

ğil, beşyüz altın da olsa çalmaya te-

nezzül etmez; bütün han halkı biz bu 

çocuğu böyle tanırız. 
- Ben abdesthanede iken önlüğü

mü çektiler, paramı çaldılar. Çalan 
da budur, demişti. Hakim !luçluyu Hakim bundan sonra beraet karan 

dinledikten sonra tekrar davacıyı söy 1 verdi. 

o esnada geçmekte olan 2231 numa
ralı vatmanın idaresindeki tramvay
la ççarpışmıştır. Otomobilin çamur
luğu parçalanmıştır. Tramvaylar on 
dakika kadar işliyememişlerdir. 

Denize Döküldüler 
Fener iskelesine kayıtlı sandalcı

lardan Rizeli Sadık oğlu Ali Ba~ak, 
Kasımpaşadan aldığı Mehmet ve Sa
fer isimli iki yolcuyu karşı sahile ge
çirirken. suların tesirile sandal dev
rilmiş, her üçü de denize dökülmüş
lerdir. Yanlarından geçen bir motör 
kaazzedeleri kurtarmıştır. 

Kumar Oynamıılar 
lbrahim oğlu Avni Kıvırcık, Şa

ban oğlu Rifat Saraç, Avni oğlu Hü 
seyin Ilgaz, Mahmut oğlu Hüseyin 
Bal, Mehmet oğlu Ahmet, Hüseyin oğ 
lu Dursun Ercan isimli 6 arkadaş 
Tahtakalede Paçacı sokağında Dursu 
nun kahvesinde kumar oynarlarken 
yakalanmışlardır. 

Anahtarı Paylaıamamıılar 
Tahtakalede, Bulgar bahçesinde 

ayni odada oturan Mehmet oğlu Ah
met ile Salih oğlu Necati, oda kapı
sının anahtarını paylaşamamak yü

zünden kavga etmişlerdir. 
Necati Ahmedi başından yarala -

mıştır. Ahmet hastaneye kaldırılmış, 
Necati yakalanmıştır. 

Başından Yaralandı 
Şofor Cevadın idaresindeki 2754 

numaralı otomobil, l_{adıköyünde al
tıyolağzından geçerken, Dolmabahçe 
Sarayı telgraf müdürü Hilmi oğlu 
Şevket Belmana çarpmıştır. Şevket 
Bclman başından yaralanmış, şoför 
Cevat yakalanmıştır. 

Demir Kolu'!a Saplandı 
Kumkapıda, Cendi meydanında, 

50 numaralı evde oturan Kumkapı 

orta mektebi talebesinden Ihsan oğ
lu Aydıntan tren yolunu ayıran par
maklığın Ü7.erinden geçmek istemiş, 
fakat düşmüş, demirlerden biri sol 
koltuğuna saplanmı~ır. Aydıntan 

Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış -
tır. 

Cesedin 
Hüviyeti 
Anlaşddı 
Kabataş önünde, Sus vapurunun 

kıç taraflarında bulunan ceset evvel 
ki gün Morga kaldırılmıştı. Polis ve 
Müddeiumumilik te dün cesedin ,hü
viyetini tesbite çalışmışlar ve niha
yet on gün evvel Trak vapurunun 
çarpmasile batan Salih Reisin kayı
ğından denize düşen ve kaybolan Sa 
tılmışın cesedi olması ihtimali üzerin
de durulmuş ve Salih Reis buldurula 
rak Morp,-!a ceset kendisine gösteril
miştir. Salih Reis bunun Satılmış 
olduğunu katiyetle söylediği için, Ga 
lata merkezine gönderilmiş ve teşhisi 
zaptı yapılmıştır. Bu suretle de tah
kikat bitmiş ve ceset ailesine teslim 
edilmiştir. 

-0---,.. 

HIRSIZLIK: 

Amelenin Ceketini 

Çalmış 
Bakırköyde, Osmaniyede. Cemiyet 

sokağında 17 numaralı evde oturan 

ve üç gün evvel Bakırköy bez fab-

rikasmdan alakası kesilen Kırklareli

li Mustafa oğlu Şakir, evvelki gün, 

gece amele gibi fabrikaya girmiş ve 

işçilerden Şakirin ceketini çalmıştır. 

Sultanahmct Sulh Üçüncü Ceza 

Mahkemesi dün bu davayı tetkik-etti. 

Suçun gece ve kapalı yerde işlenmiş 
olduğunu nazarı itibara alarak salfilıi 
yeti haricinde gördü. Suçluyu dosya
sını Asliye mahkemesine verilmek ü
zere Müddeiumumiliğe iade etti. 

-<>-
AGIRCEZADA: 

Sekiz Sene Hapis 
Yatacak 

Ağır ceza mahkemesi dün öldürme 

kasdilc iki yaralama davası neticelen 

dirdi. Arkadaşı Ahmedi yaralıyan 

Şevketi 8 seneye , Küçükpazarda Mus 

tafayı yarafayan Vehabı 6 sene hap
se mahkum etmiştir. 

Yapıdan Düıtü 
Haydarpaşada Devlet demiryolları 

barakalarında yatıp kalkan Rizeli Ha 

run oğlu Mehmet, Kadıköyünde Ib

rahimağa çayırı civarındaki inşaat -

ta çalışan hemşerilerile görüşmeğe 

gitmiş orada dört metre yükseklik -

ten zemine düşerek yaralanmış, te

davi altına alınmıştır. 

Bacağından Yara ladı 
Şefik Dinçerin idaresindeki 172'7 

numaralı otomobil Topanede Necati

bcy cadesinden geçerken, Galatada 

Kapıiçinde oturan Recep oğlu Dur -

sun Yalvaşa çarparak bacağından ya 

ralamıştır. * Galip oğlu Tevfik Metel 4116 
numaralı kamyonla, Fenerde Sultan 

çeşmesinden geçerken, Hamami Mu 
bittin mahallesinin bekçisi Hüseyine 
çarpmış, muhtelif yerlerinden yara 

lamıştır. 

Heybeliada 
Açıklarında 
Bir Kotra Battı 

Evvelki akşam·saat 24 te Heybeıi
ada ile Kaşık adası arasında bir kot
ra batmıştır. Bu kotranın kime ait 
olduğu anlaşılamamıjjtır. İçindekile
rin hüviyetleri ve akıbetleri de meç
huldür. 
Kotranın batmakta olduğu o esna

da Heybeliada açıklarında kotrası i
le dolaşmakta olan Mançini isminde 
bir zat görmüş, derhal imdada koş

muş, fakat tam kc-:ranın yanına va
sıl olduğu zaman kotra batmıştır. 

Bay Mançini hiç olmazsa kotranın ra 
kiplerini kurtarabilmek gayretile ça
lışmış, kotrası ile kaza sahasında do
laşarak kazazedeleri aramış, hiç kim
seye, hiç bir cisme tesadüf edeme
miş, keyfiyetten polis beşinci şube 

müdürlüğünü haberdar etmiştir. 

haf W~re'lCeW'Ete~ m#ffl6tjfüiii HE1 
varınl:ia gaip kotrn aramıya başlamış
tır. İstanbuldan ayrılmış olan kotra
ların bulunduğu yerler tesbit edildi
ği gibi Heybeliada ile civar adalarda 
da kimsenin kotrasının kaybolmadığı 
anlaşılmıştır. 

Bay Mançini tarafından battığı gö
rülen kotranın bir şarpi veya yel -
kenli kayık olması, bunun Bay 
Mançini tarafından kotra sanılması 
ihtimali de düşünülmektedir. 

Heybeliadada Sahilhane sokağın
da 4 numarada oturan Dimitri de za
bıtaya müracaatla iki kayığının kay 
bolduğunu bildirmiştir. Bu kayıklar 
da henüz bulunamamı~ır. 

KOZANDA: 

Doktoru Olmıyan 
Bir Memleket 
Hastanesi 

Kozan, (TAN) - Yalnız buranın 

değil, Feke, Saimbeyli ve Kadirlinin 
d~ hastalarını alıp tedaviye çalışan 
15 yataklı Kozan memleket hastane

Saat: 14.30 Kıınşık pl1\k ıı~ 
Pl.4kla türk musikisi. 15.15 .AJ:ı.05 
AKŞAM NEŞRİYATI: l 

Snnt: 18.30 Pıtık neşriyatı. t 

musikisi (Solfıhattin ).20 s:ı~.,ı 
rapı:a neşriyat. 20.15 RadY0!~' 
(Geneler Grubu tarafından) " 1 
(Şakir Hazım). 21.15 StüdYO 5'1 
rası: 1 - Denıerssemnn Sin ft6 

juez 2 - Gustav Lindncr ,, 
4 

- Tschaslkowsky Melodic ~ 
le İnterromque. 22 Ajans h8 
Son. 

SENFONİLER: 

. 
HAFİF KONSERi.ER: 

7.10 Bcrlln kısa dalgası J{ 
ki (8.15 devamı) 8 50 parl5 ~ 
pUık 9.15 keza 9.45 keza JO.S~ 
1.a 10.30 Bcrlln kısa dnlgtıSl 
ki 13 d<>n 15 şe knd:ır uef1i!1 
gası hafif mus.lki IS.15 pııri• 
konser nakli 13.25 BükrcŞ P ıJ! 
nadl:ır (14.30 Karışık plfılc ~ 
Bcrlin kısn dalgası Yaylı orl<l'i' 
17.45 f'erlin lrnm dalgası tş<n; 
(18.50 devamı 18 P:ıris Mo"dıfl 
nnkli 19.02 Bükreş mcşhılf d 
plakl:ırındnn .20 Berlin ıcısJJ rl 
kert nncktodlnr (20.15 J\S~ 
20.50 Bükreş Modem ınV <C,.ı 
reş Orkestra He akşam ıtofl 
Bertin kısa dalgası Karı ık t'C 
BOkreş Hafif mmıiklsi nıı1' 
yana Halk musikisi .il! 

OPERALAR. OPERE'fJ,f,ır 
21.25 Prng Korsakovurı orı' 

Peşte Verdlnin oocrası 
ODA MUSİKİSİ: 

15.30 Pnrls Mond!yal 
konseri (şarkılar) 
RESİTALLER: ·~ 

10 Bcrlin lmıa dalgıısı: 1;r~ 
Prag Halk şarkıları 18.15 sJD 
dalgası Mozart ve Hııydn (l el 
kılar) 18.40 BrUno ViyoıonSı • 
BUkreş Tost!nin şarkıları , 
Radyo orkestrası 21.10 ViYıırı 
fakatlle şarkılar. 

DANS lUUSİKİSi 
18 Peşte 23 .15 BrilnO· 

Kereste tüccarlarında\ 
Bay AN AST AS P .ASJ{ et~ 

vefat etmiş olduğunda~ . .,j 

rasimi yarın Cuma günU ; 01 

938 tarihinde ve saat 14.3 f . d9 
Rum ortodoks Ayia 'frı~ d9ı 
de icra olunacağı hususı il 
mına kaim olmak üzere b N'(t 

P ~· Cenaze Levazımatı · • 

si aylardanberi doktorsuzdur. Hükü- ~ 

met tabibi vekalet suretile hastane- MODDE1UMUMI~ 
yi de idareye çalışıyorsa da bunu J4I~ 
hakkile başarabilmek bir insanın OdasındCI " 
kudreti haricindedir. Sekenesinin 
yüzde seksen beşinden fazlası çiftçi- Olar ak suı11rt 
lik ile uğraşan bu sıcak ve koca mu- ·rı ı11 

hitin her gün doktor arayan binler - Galatada, Hacı ınüıl'l1 tJBıı 
ce hastasına yalnız bir doktorun ye- de, 26 numaralı Galntıı. dıl 
tişcbileceği kimsenin aklına gele - ran İsmail oğlu Mchıl'let~tıı' 
mez. O halde memleket hastanesine da ölü olarak bulunıl\thdO~ 
bir doktor gönderilmemesinin sebe - muayene eden Delcdi)'C ,,.ı 1 

bini anlamak mümkün değildir. Halk 1 mü şüpheli bulduğu iç~ıı ; ... 
süratle doktor gönderilmesini bek - deiumumiliğe bildirrtıı§~e 
l~yor. mumi muavinlerinden &ıı1 

Postalar Hızlanmah ' tahkikata el koydu. c~s..-ıc:~ 
tif ılw Kozan, (TAN) - Kasabamızla A - dillere muayene et t \ 

dana arasında postalar hala at ara- gösterdi. Verilecek rı:ıP0 

basile, kışın tek hayvanla nakledil - dınlatacaktır. 
; 

müteessir ediyor. pos~ ~ 
artırmak ve vasıtaları~! V 
tlrmek, halka büyü~ bt 

mcktcdir. Adana - Kozan arası 70 
kilometreden ibarettir. Araba ve hay 
vanla 15 saatte katedilen bu yolu 
kamyon ve otomobil ile 3,5--4 saatte 
almak mümkündür. Sonra, bu kısa 
mesafe arasında haftada ancak iki 
defa posta gelip gitmektedir. Bu hal 
lerden gazete için can atan köylüleri, 
tüccarı, askerdeki evladından mek -
tup bekliyen anaları, hulasa herkesi 

caktır. şe~ * Kozan, <T.AN) -:1e ~ 
hallesinde oturan Ali.·ışt11i.I~ 
rangoz Mehmet dö\f\

1 fil' 
birden cürmü meşhut 
verilmişlerdir. 
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TAN 
Gündeft Gazete 

,.~ ...... h 
leyde ,_•defi: Haberci., fikirci., her• 
kırıı '"1Z. clDrDet. Nmlmt olmak, 

" tazet•I olııuya plıımıktır. 

ABONE BEDELi 
14~'k!7. Ecnebi 
.,50 ::· 1 Sene 2800 Kr, 
400 ' 1 A, 1500 Kr, 
150 ~· I A~ 800 Kr, 
l.t~ ~ 100 Kr, 
lnı:ran nı l>Ollta ftını.dma dahil ol
dır. Abon~ için IO, 11, I, 3,5 lira 
tlrnıek 25 bedeu P9llnd1r: Adres delll
la" 10 ~· Cevap lcln mektup 

.... -...-... luk pul Dlvesl llzuncbr. 

GONON ~FJ.ELERI 1 

Okuyucuların 
Sordukları 
~ 

Claan: M. ZelıeTi~ SERTEL 

1~01cı&t1Ucular gazetelere her tür
~ BUcılıe,. ıorarlar. Bunlann bir 
ze::'fl4 mektupla, bir kıam.ına ga 
kıa,,.. de cevap verilir. Fakat bir 
S1G.ıe ' da cevapıı.z kalır. Ekıeriya 
L. tede cevap vermek irin hıuusi 
oır ıüt~ 7 
le unu olmıyan ve bu ıebep-
lii.tcevapıız kalan bu .uallere bu 

Bu~ c~v?p vermeği düşündüm. 
de?ı ~ta ıçtnde gelen bu ıualler
nı darına qağıda cevaplan-

Veri110 0 • 1lQ h . rum. kuyuculanm ba-
ler er ı.stedikleri ıuali ıorabilir-
•e~~u Bual iktısadi ve siyasi me
tcı re, fen bilgbine, içtimai114-
dik~ •aireye ait olabilir. Bilme
~ mi bilenlerden, Zdzım gelen 
"1.eı) balardan tahkik edip öğren-
1' e ve okuyuculannuı bildirme-
e çaZlfırım. 

so * 8t))~E'l'LERLE JAPONLAR HAR 
._ __ LEa Ml? 
....,..,. h 

Çiae 
1 

•Yır. Sebebi u. Japonya 
İki ay~ dırdıtına bile pişmandır. Bir 
ilüıı,1 a hltec:eiini tahmin ettği harp, 

lene • kadar •ıne girdili halde, daha ne 
deilldi•Urec:etinl kestirmek mümkün 
~u.,~l llarbin uzaması Japonyanın 
de haUt ~k zayıflatmışbr. Dahil· 
~, ,.aıı ten memnun değildir. 

ı ot!ı~pr.. Ja nYanın basına veni '"°· .la f'.ltlrm rsı mc ı cınnet o· 
ti Yapa 'flto'Qyanın ise böyle bir ci.Jıne· 
So~ tatı tahmin edilemez. 

tUıa içi et llasyaya gelince, o da bu 
llQ aa~ı har~ taraftar değildir. Bu
"tıireu : de ısbat etmiştir. Dahili 
haııadıt arbe müsait olmadığı gibi, 
de Yartdı büyük Sosyalizasyon işini 
~ethlll' ~ b;•akmaya razı değildir. 
)>i Pre.,._? nıadıkça bir harbe girmeme 

8 11 le~ olarak kabul etmiştir. 
lız.ıc Ş ep(e son hudut hadisesinin 

arkt s ""lllda b' a ovyetle.rle Japonlar a-
1'ıiyo'r harp dojuracajını zannet· 

'l'CJt * ~Ll'J(tyEl>E BiR YAHUDi DÜŞ· 
'lah'll~ilNATARAFTAR MISINIZ? 

llı.ıa11nd dUınıanbtı Nadzmin si
ı.i, 'Qe d aıı biridir. Türkiye ne Na
liat 'l'ilr~ Faıiat bir devlettir. Kema
~ ta iye Yahudileri vatandaş o
l11r aJ 'flıauıtır. Bir Jusım vatandaş
~ •• -eYhinde tahrikit yapmak ise -e.,."' ~ah o18aaktır. 
\i haıı lldi dUtnıaalıjlnın ikinci sebe· 
~da d nıilletlerin Yahudiler karşı
ltutlUan 11Y~aklan zaaf tan doğmuş bir 
~k, h~ zıhniyetinin aksülimelidir. 
tt.acte.,. k! bir sahada Yahudi rekabe· 
~be rlunaz. Yahudinin yapabile
'Je ı.:. lti Türk te yapabilir. Bu se-
1'"411 41~ C•zetelerin Türkiyede Ya· 

' d-lL aıtlıiı Yaratmaya çalııma-
-.ru bulnıanı. 

~ * lt.\ll~~ADAKt TEMERKÜZ 
.\1tn L.\aı NASU. ŞEYLERDİR! 
~~Yada Nazi düşmanı olduğu 
-..., ... .;11 Teya lri ırlana mensup ol
~'Q nıaeıer temerküz kamplan 
~hd '1~riere sevkedilir. Bugün Al· 
~ .... ~ q temerküz kamplannda 
~°""ek~dar Alman bulundutu söy
Ciltt, Sos ir. Bunlann ekserisi Yahu
~t, -~aliatı.er, komünistler, Libe 
_... ... la naaılerden mürekkeptir. 

!. it'~ kamplarda çalı,hnlırlar. 
'1l ecfetek aat hizmetine sirmeyi b

kllrtwurlu. 
,...~ . 
~ la'!' ltONY ALI Bta MUALLİ
~'tttJ .\NBULDA Bta AY YAZ 
~.\ a:~laMEX İSTİYORUM. 

ltJıt.,,, STlaAHAT KAÇA MAL 
\' . 

\ ::::ak lıtediiiniz yere ve hava
'-rfectecetials para mikd.an 

'?AN 

Londrada çıkan Newı Chronicle gaze-

tesi, Ber6nde Alman ordusunun yüksek bir 

ıahsiyeti tarafından Nazi Dderlerlne hlta-

ben Irat olunan glzli bir konferansı naklet-

mittir. Bu konferansın mühim noktalarını 

tercüme ediyoruz. 
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fd•!lfita 
Çocuklarım Yar, 
Cezamı Geri 
Bırakınız :z-t .1. '3&' 

Yazan: Sabiha Zelıeriya Sertel 
Müddeiumuminin yanında, biri ku 

catında, biri yanında iki küçük ço
tukla konutan kadın, komşularından 
birine hakaret ettiği için dört ay ha
pis cezasına mahkumdur. Diyor ki: 
"- Benim çocuklanm küçüktür. 

Hapishaneye girersem sokakta kalır
lar. Bunlar büyüyünceye kadar ceza· 
mın ıeri bırakılmasını isterim." 

Gazete ilave ediyor: 
"Müddeiumumilik kadını tabibi 

adle göndererek kucağındaki çocuk
lann yaşını, ve bu çocukların kadına 
ait olup olmadıklarını sordu. Alaca
lı rapora cöre kadın hakkında 
bir karu verecektir." • Bu vüıayı biraz daha teşmil ede-

Portekizdeki Hedefleri 

biliriz. Hapishanelerde birçok suçlar· 
dan mahkum kadınlar vardır. Kanun 
nazannda kadın ve erkek müsavi ol
duğu için, hlkim suçlu kadının Çocuk 
lannı hesaba katamaz. Her cürüm ve 
ya cinayete karşı kanunun tasrih et
tiği maddeye JtÖre cezasını verir. Fa
kat, suçlu kadın işlediii günahın ce
zasını çekerken, bu cürümle hiç bir 
alakası olmayan çocukların da içtimat 
manada mahkum olmaları, sokaklar
da aç, her türlU kaza ve belaya ma
ruz kalmaları, bir taraftan cemiyet 
namına adaleti'korurken, öteki taraf· 
tan masumları cezalandırmak şeklin
de bir adaletsizlik olmaz mı?. Suçlu 
kadının çocuklarını hapishanede be
raber bakması dahi, annenin güna
hını beraberce çocuklara yüklemek o
lur. 

I• ıpanya, mükemmel bir 
harp mektebi olmakla 

kalmıyarak mükemmel bir ıi· 
yuet ıahneai de oldu. Çünkü 
bir harbi ıiıtematik ve dikkatli 
bir surette hazırlamak için, da
ha çok evvel, ciddt muharebe
lerin beklendiği her yerde, ti
caret yollan, deniz yollan, na
kil vaııtalarını ele geçirmenin 
çarelerini bulmak lazımdır. 

Fransızlar, ilk harp hadiseleri
nin Şimali Afrikada vuku bulaca
ğını tahmin ediyor ve Akdenizin 
&ya ve Afrika hinterlantlarile 
birlikte mütecanis bir stratejik 
mıntaka teşkil ettiğine inanıyor

lar. Buna karsı lsoanvadaki vazi
yctımız cıoıayısıyıe, ou strateJ ık 

mıntakanın en mühim ve en mij.. 
sait bir noktasında vaziyet alınış 
bulunuyoruz. 

Ş unu bilhassa nazan dikkate 
almak icap eder ki İngilte

re ve Fransa için hayati bir kıy
meti haiz olan Akdeniz yolu, bu 
iki devlet için çok şüpheli bir ma
hiyet almıştır. 

Gerçi İngiltere h8.1A bu denizin 
methaline ve bu deniz yolu üze
rinde strateji bakımından çok mü 
him noktalara maliktir ve Cebe
lüttank, Malta, İskenderiye, Port 
Sait, Kıbrıs, sonra Aden kalesi İn 
gilterenin elindedir. Fakat İtalya 
Akdenizdeki deniz ve hava üsleri 
bakımından İngiltereye tefevvuk 
etmektedir. Harp vukuu takdirin
de ltalya Cebelüttarık ve Port-
Sait arasındaki İngiliz ticaretini 
durdurmasına güvenebilir. 

Akdenizde büyük asker müna
kalatının ve iptidai maddeler sev
kiyatına mani olmak için düş

man hava kuvvetlerini peşinden 
asgari hadde indirmek gerektir. 
İngiltere Akdeniz inhisarını tama 
miyle kaybetmiştir. Bu denizde 
artık hiç bir donanma emniyet 
içinde hareket edemez ve bu de
nize sahip olmak için çok şiddetli 
bir mücadele başlamıştır. 

Hayati yol: 

J spanya ile Roma - Berlin 
mihveri Almanyanm da bu 

tarihi mücadeleye iştirakini te
min etmif bulunuyor. Biz de hadi 
selere arzu ettiğimiz istikameti 
vermiye ve bu istikamette ilerle
miye çalışıyoruz. Bu ilerlemelerin 
biri, Cebelüttarık mukabilindeki 
Ceuür, ve Algezires'e yakınlarına 
uzun menzilli bataryalar koymak 
hususunda General Frankoya 
yardım etmemizdir. İngiltere ile 
Fransa için hayati mahiyette olan 
bu yolu kesmek icap edince bun-

deiişir. Boladçinde mütevazi bir o-l 
telde vewa bir aile nezdinde otunırsa 
nız günde iki lira ile geçinebilirsiniz. 
Fakat herhalde 'bir ay için ym lirayı 
göze almalısmıs. 

Lüzum kalırsa, General Franlionun kuvvetli ordusu 
da harekete ge~er ve Portekizde, bizce kabule ıayan 
bir reJim vücude getlreblllr. Portekizden yana muka· 
vemet beklenmez, fakat mukavemet gösterilecek 
olursa, mühim olmıyacaktır. Çünkü Portekiz ordusu 
140,000 den ibarettir. Donanması da haizi ehemmi· 
yet değildir. 

lar çok mühim hizmet başaracak
tır. Fransanın Akdenizle bağlan, 
tehlikeli bir ehemmiyet almıı bu
lunuyor. Onun Afrika ile muvasa 
leleri hasım elinde bulunan Sar
donya ile Balear adaları tarafın-
dan tehlikeye düşebil_ir. 

Harp takdirinde Fransa Afri
lc::ırbn .,c:lcpr alrrııı lr irin hPlki ıfo 
Atlas Okyanus yo1undan istifade 
edecektir. 100 saat tutan bu yolı 
Cezayir - Marsilya yoluna nis-
1letle dört beş misli uzundur. 

Çünkü bu yol 21 - 22 saat u
zunluğundadır) bu gecikmenin 
harp zamanında büyük bir kıyme
ti vardır. 

Harp başladığı zaman Alman-
ya süratli bir taarruz ya

par ve Fransanın ihtiyat kuvvet
leri gecikirse bu yüzden Fransa
nın uğrıyacağı zarar ve Almanya 
nın elde edeceği istifade gayet a
çıktır. 

Fransa için hiç te iyi olmıyan 
bu vaziyeti tam minasiyle istis· 
mar için Şimali İspanyada hazır
lanan hava üslerinden istifade e
derek Fransanın Garp mıntakala
rını bombardıman etmek gerek
tir. Bu da İspanyadaki faaliyetle
·rimizin çok mühim bir neticesi
dir. Biz. Perene dağlan üzerinde 
kısmen Alman, kısmen ltalyan, 
kışmen İspanyol olan bir harp cep 
hesinin temellerini atmış bulunu
yoruz. 

İngntere hayati kıymeti haiz o
lan "Cebelüttank - Port Sait,, 
yolunun uğradığı tehlikeleri his
setmekte gecikmediğinden muka
bil tedbirler almakta ve bu yüz
den dikkatini Portekize çevlnni§ 
bulunmaktadır. 

Portelrizin eltemmiyef İ : 

7 milyon nüfuslu olan Port~ 
kiz, (çoğu açık olan) 600 

mil hudut ile İspanyaya bağlıdır. 
Ve Atlas Okyanusu üzerinde 500 
mil uzanan sahili vardır. Bu mem• 
Ieketin İspanyada devam eden 
mücadeleye lAkayıt kalmasına im
kan yoktur. Bu memleket İngilte
re ve Fransa için son derece mü
himdir. Ve Akdeniz yolu yüzün
den bir harp vukuu takdirinde bu 
ehemmiyeti artacaktır. 

En milhim deniz ve hava yolla· 
n Portekizden geçiyor ve bura
dan müdafaa edilebiliyor. Porte
kizin Afrikaya doğru bir köprü 
olduğu apaçıktır. Onun Akdeniz 
havzasiyle alakası da bu yüzden· 
dir. 

Madeira Akdeniz methalinde 

mükemmel bir rasat merkezidir. 

Azores Adaları Atlas Okyanusu 

üzerindeki beynelmilel hava mü
nakaleleri üzerinde çok mühim 

bir rql oynıyacaktır. Bunlan kul

lanmakta serbest olmak İngilte-

leri ve iptidai maddeler bulmak 

hususunda tesadüf edeceği birçok 

güçlüklerden korur. 
Akdenizde vaziyetin güçleşmesi 

üzerine İngilterenin Portekiz ile 

dostluğunun kuvvet bulmasını ga 

yet tabii saymak icap eder. 

lngiliz planı: 

F akat İngiliz - Portekiz dost 
luğuna amil olan biricik sebep 

Ingilterenin icabında yalnız Atlas 
Okyanosunu kullanması ihtimali 
değildir. İngilterenin Akdenizi 
Cebelüttank ile Port Saitten sed· 
detmesi ihtimaline karşı da Por
tekize muh{açtır. 

Çünkü Cebehittankı ancak Por 
tekizin yardımı ile müdafaaya im
kan vardır. Ve böyle bir abluka 
da hava kuvvetleri en büyük rolü 
oynıyacağından İngiltere bu işte 
de Portekizden istifade edecektir. 

İngilterenin bu hazırlığına kar
şı Almanyanın da mukabil tedbir 
alması gereklcşiyor. İngilterenin 
Akdenizi, ve Fransa ile İngiltere
nin Kap ve Atlas Okyanosu yolla
rını abluka etmeleri dolayısiyle 

ablukanın en hassas n<Jktalarını 

bulup onlan kati surette izaç ve 
tahrip etmeliyiz. 

Bunun için Portekizi Almanya 
tarafına kazanmak lbımdır. 

F ranlıo ve Portelriz : 

p ortekizin Frankoya karşı va 
ziyeti bizim lehimizdedir 

ve İngilterenin aleyhindedir. Por-

tekizde milli mahfeller, İspanya 

mücadelesini ateşli bir alaka ile 
takip ediyor. Iberya Yarımadası-

nın bu iki milleti biribirine yak

laşmıştır. Hatta bugün bir fede

rasyon ihtimali herzamandan da

ha çok müsaittir. 

Hatta lıpanyanın Frankistleri 

aruında bu federasyon lehtarları 

bulunuyor. 
Almanya, her milli harekete 

karşı hassas olan Salazar'ı kazan

mıya muvaffak olabilir. Sonra Por
tekiz ordusunda milliyet hisli hA-

kim olduğundan bu yolda onun 
müzaheretinden de istifadeye im
kan vardır. 

L üzum kalırsa, General Fran
konun kuvvetli ordusu da 

harekete geçer ve Portekizde, biz 
ce kabule şayan bir rejim vücude 
getirebilir. Portekizden yana mu
kavemet beklenmez, fakat muk:a
vemet gösterilecek olursa, mühim 
olmıyacaktır.Çünkü Portekiz ordusu 
140,000 den ibarettir. Portekiz do 
nanması ise bir ehemmiyeti haiz 
değildir. Muhakkak olan birşey, 
İspanya mnli hareketinin dina
mik mahiyetidir. Ve bu hareket 
Portekiz hududu üzerinde dunnı
yacaktır. 

B u un b u muvaffa1uyet1erin e
sası İspanyadır. Onun için Fran
kistlerin davasını takviye etmeli
yiz. 

!ÇATALCADA: 

\ Çekirgeler 
Mahsullere 
Zarar Veriyor 
Çatalca, (TAN) - Bazı sahil köy 

!erimize ve Silivri kasabası ile ci -
var köylerine bulut halinde gelen 
çekirgeler yatmaktadır. Bunların 

kavun, karpuz ve mısırlara çok faz-
1.l zarar vermemesinden korkulu -
yor. ilçebay ve alakadar memurlar, 
çekirgelerle fasılasız bir mücadele -
ye girişmişlerdir. 

Ruamla Mücadele 
Çatalca, (TAN) - Istanbul Baş-

Kadına bir "analık hakkı" iddia e· 
derek onu cürüm ve cinayetlerden af 
fedemeyiz. Fakat bu çocukları Cemi
yet namına korumak ta .içtimai ada
letin geniş manasım yerine getiren 
çok büyük bir vazifedir. Bu gibi ka
dınlann mahkömiyet müddetlerinde 
çocuklannı bırakacakları içtimai bir 
miir!ö<;.f'SP h ii1cimin "'"·di(ı;i .. ~ .. tat h
rarını daha kuv\'etle yerine getiren 
bir vasıta olur. Ciirmü olmayan çocu· 
ğu hapishanede annesinin yanına ver 
mek, veya onu komşulann, sokatın 
himayesine bırakmak, kaş yaparken 
ıös çıkarmak olur. 
Komşusuna hakaret eden kadının 

çocuklan hakkında Müddeiumumi ne 
karar verecek bilmiyorum. Fakat bu 
mesele, münferit vakıalara karşı ve
rilecek mücerret kararlarla detil, iç
timai bir mesele olarak umumuna bir 
den verilecek bir kararla halledilebi
lir. Hattl baHn hırsız kadının, cani 
kadmm, çocuğuna geçireceği atavik 
ve Jusbi karakterlerin, yarın cemi
yete daha zararlı unsurlar ye
tittirmesine mini olmak için de bu 
çocuktan onun yanından ayırmak, 
cemiyetin kucağında, daha yübek 
bir moral veren bir müessesenin ça· 
tısı altında bulundurmak, bugün he- • 
sap edemiyeceğimiz çok büyük kir· 
lar b1rakır. 

baytarı ile Istanbul, Bakırköy, Yalo KA YSERIDE : 
va, Büyükçekmece ve Çatalca bay -
tarlan burada içtima etmişler, sonra 
ruam hastalığile mücadele etmek ü
zere kollara ayrılıp Çatalca ve bü -
yükçekmece köylerine gitmişlerdir. 

Asri Bir Otel 

Yapllıyor 
Yeni Kadın Muhtar Kayseri, (TAN) - Uç demiryolu-

Çatalca, (TAN) _ Karaca!<öyün nun merkezinde bulunan, bez ve tay 
yeni kadın muhtan, köydeki fakir _ yare fabrikaları ve sık sık ziyaretçi 
leri hayli dolgun yevmiye ile kö • gelmesine sebep olan eski eserlerile
mür işlerinde çalıştırtmağa başlamış de ?1ühim bir _varlık teşkil eden şeh 
tır. Kömür ihracatından umulmalık rimızde matlup şartlan haiz otel 

Yoktur Bu ek 'ğ" t l!l.1 • • • h • derecede varidat teminini de imkan ' · sı ı e IU.ı ıçın ususı 
idare tarafından altmış yataklı bir o-

altına almıştır. Bununla, köy odası 
ve halk partisi ittihaz edilecek yeni 
bir bina yaptırtmak için teşebüslere 
girişmiştir. 

Çalışkan kadın muhtar, köyü ile 
Çatalca arasındaki yolun bozukluk
larını da düzelttirmiş, bu suretle Ça
talca ve Istanbula otomobille gidıl -
mesini kolaylaştırmıştır. Kızılay va
ridatının artmasına da çalışmakta -
dır. 

Çatalca, (TAN) - Kuraklık endi -
şesile kıvranan çiftçi feraha çıkmış, 
iki gün yağmur yağınış, kavun, kar
puz ve mısırlar bundan çok istüade 
etmiştir. 

* Adapazarı (TAN) - Koza piya
sası, belediyenln mürakabesi altın

da açılmıştır. Fiyatlar 60-71 kuruş 
arasındadır. 

tel inşa ettirilmesi kararlaştırılmış, 
Planların tanzimine başlanılmıştır. 

* Kayseri, (TAN) - Bünyan ka
zasına ait yol inşaatı müteahhide iha
le olunmuştur. Bu sene tamamla -
nacak olan bu yol sayesinde, Kayse· 
ri vilayetinin Maraş vilayetine ka -
dar olan muvasalası tanzim ve ik -
mal edilmiş olacaktır. * Kayseri, (TAN) - Şirin bir 
sayfiye olan dokuz kilometre uzak -
taki Talas yolunun inşası bir mütc -
ahhide verilmiştir. 

* Zile (TAN) - Yazıcı mahalle
sinden Abdullah oğlu Mehmet. Şeyh 
Kolu mahallesinden Hasan oğlu ~a 
dıkın evine taarruz etmek ve kı>ndi
sine hakarette bulunmak suçil~ ad
liyeye verlimiştir. 
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Futbol Lik Maçları için 
Ajanlığı karar verebilir mi 

11 Kasımpaşada Kulaksız yoku
şunda · 25 numarada oturan M. , 
K. yazıyor: 

"Kasımpaşada Kulaksız yoku
şu denilen bir cadde vardır ki, 
bu caddenin iki tarafı yeni yapıl
mış apartımanlarla muhattır. Meriyete Giren Kanuna 

Göre Artık Bu T esekkulun 
' 

Hiçbir Kıymeti Yoktur 

- l 

Şeref Stadının , ~ '1 Fakat yol öyle bir yol ki, içeri
' ıı;inde derin hendekler, harp mev 

ı .: zilerine benziyen bir takım ma-
Levhası l ' nialı oyuklar ve saire ki, fecaati 

Şeref stadının ismi kli.i.p ida- görülecek kadar ehemmiyetlidir. ; 
re heyetinin bir k4rarile silinip , Ge~en gün her zaman gittiğim 

bir akrabamın evine gidiyordum,' yerine "BeşiktCJ§ Jimnastik kıü-
bü stadı" yazılacagını ilk haber 

1 
1 Tepebaşında bir otomobile bin-

-l ı -, --- . 
l ı --ı ·: = 

ı = ı • ,, = ---.. = ---... ------.. --.. insanların Zayıf Tarafı YAZAN: EŞREF ŞEFiK alan biz olm1L§ ve 0 yapılacak if mek istedim ve şoföre: 
hakkında ilk neşriyata biz bCJ§· ı 1 "- Kuımpapya çek,, dedim. 
lamıştık. Adamcağız derin bir hayretle 

-.. 
1 ti! Yazan: Mahmut Yesari 

1 
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Geçen gün mıntaka merkezinde bir içtima yapan lıtanbul Fut
bol Ajanlığl. 938 - 939 İstanbul liğ maçlarının 11 Eylul pazar ıünü 
b84lamasına karar vennİf. Fazla olarak, iki senedir birer devre 
yapılan maçların bu aef er iki devre olmuını münasip ıörerek 
klüplere o yolda tebligat yapmayı muvafık gönnüttür. 

ı O vesile ile Beşiktaş kliibü- ' yüzUme baktı ve: Bu, bir "olmuş., hikayedir. Sa-
• ne mensup emektarlann mek- ' 1; "- Bayım evveli 72 lira lis- kın, ilk satırlara bakarak, yanlı~-
• tuplarını ne§rettik. Kanaatleri- ' ' tik parası verirsiniz, sonra ıide- ' lıkla hikaye sütunlarına konmuş 

mizi yazdık. Diğer sporcuların rim. Zira 75 kuruş için 75 lira ı bir tiyatro yazısı sanmayınız. 
hi&lerine tercüman olduk. ' feda edecek kadar saf bir insan Sizi, anlatacağım hikayenin zev-

İstanbul lig maçlarının her sene 
geç kaldığı malUındur. Futbol ajan
lığı ihtimal gider ayak, "çünkü yeni 
spor kanunu dolayısile değişmesi pek 
kabildir,. futbol seyircilerini, oyun
cularını hoşnut kılıRayı düşündü de 
maçlara biran evvel başlanmak ka
rarını verdi. 

BeşiktCJ§ idare heyeti ne klüp ı değilim,, dedi. 1

1' kine vardırmak için, kısa bir baş-
Vazi!e ve salahiyetinin halA baki Zeri için yorulm1L§ elemanl.arı- 1 Hele kış mevsiminde burada 1 langıçla söze girişiyorum. 

olduğunu zanneden İstanbul futbol nın hi&lerini saydı, ne de efkd.n il fecaat daha ziyade artar. Dedi-
1
'
1 

Tiyatroda J önprömiye rolü, baş 
ajanlığının bura lig maçlarının iki umumiyedeki fena tesiri hesa- iim oyuklara yağmur ve kar su- ı ı roldür. Sahneye heves eden genç-
devre olmasına karar vermesile Tür ba aldı. Levhayı deği§tirdi. Sa.n- 1: ları birikir, bu yol geçilmez bir ' lerin çoğunun sanat idealleri, bu 
kiye futbolünü alakadar eden bir ki yeni levha ile orayı BeşiktCJ§· : hal alır. Belediyeden bu yolun ,: rolü almak, bu role sahip olmak-
vaziyet hasıl olabilir. Çünkü eğer ye lılara mal eden Şerefin ismini , tamiri hakkında faaliyete giri- I' tır. 
ni futbol federasyonu reisi, milli kü- 1 de ortadan silmi~ oldu. şilmcı;i ve bu i•in de kı• basma- b ,. ı -s 'S Bazan tesadüflerin sürat ile. a 
me maçlarına devamda fayda görür- Hatıralan olmıyan insanlar . dan bir an evvel yapılmasını ri-

Bu mevsim ve iklim bakımından 
faydalı olabilen karar, yannki vazi
yet bakımından epey .zararlı olabilir 
zannındayım. 

, zan da hadiselerin zoruyla bu ro-se, diğer mıntakalann maçlarını da en bahtsız mahlüklardır. Teda-

1

1 ::._c __ a ediyoruz.,, 
ı lü alan genç amatörler, hatta yaş-

ana ga··re başlatmıya mecburdur. visi ilaçla kabil olmıyan " vak- _ 
- lı artistler vardır. Fakat, bu role 

fstanbulun Ankara ve İzmir maç- ı tinden evvel hafıza ve hatıra· ı -- -
Zannı kaybetme" hastalığını ih- Bir ayda ıiden para "sahip olan" , pek azdır. 

lannı kendine uyduracak bir kara- " k A k ·· Bu rolün parıltısıyla gözleri ka-
Kanunu çıkan beden terbiyesi 

genel direktörlüğünün yeni federas
yonları ve yeni ajanlan olacaktır. 

tiyar ninelerimiz şeytan u- n arada Cebeci, Ozsoy ııokağında 18 
rı şimdiden alması ilerde Türkiye !.ağına kurşun evlerden irak bu- numaralı evde oturan Mazhar Güven ya- maşan nice heveskar gençler, hu! 
futbolü namına dü~ünülecek her han ', • nama derdine duçar olm1L§" di- zıyor: yalarına kavuşamadan çökmüş ve 

16 Temmuzda neşrolunan beden 
terbiyesi kanununun 27 inci madde
sinde: Bu kanun neşri tarihinden mu 
teberdir kaydı vardır. 

gi bir tedbire engel olabilir ve bu ye anlatırlardı ... , ' 'Ankarada Bakanlık postanesinden 3i7 göçmüşlerdir. 

z ' mersule numarasile 3-6-938 tarihinde Bil- Jönprömiye rolünü "g("..">C aşık,. 
Yüzden kararın tatbikine baclandı~ın Bir spor klübünün hatıra a-

'S & 'd' yilkçekmecedeki anneme aylık harçlığı•ıı diye izah edebiliriz. İsminden de n en kıymetli mücevherlerı ır. 
dan, pek az sonra değiştirilmesi za- yollamıştım. Çekmeceden gelen mektup- anlaşılıyor ki, bu role çıkacak ak-

. Toplantılarda, senei devriyeler- !arın posta damgalarına aöre, iki go"nlük ruri olur. O dğiştirilmeden , bidayet- .. t " .. b ' d .. 1 l 

3530 numaralı beden terbiyesi ka
nun'unun muvakkat maddesinde ise, 

de hatıralarını anamıyan spor- mesafede bulunan annem, yolladığım "a- orun, genç, ıraz a guze ce o -
te avanta). alınış klüpler müteessir ı· cttlar eksik insanlardan sayılır- ı rayı nncak 2-7-938 tarihinde alıyor. Dört, ması azım. 

olurlar. Zar... beş scnedenberi anneme her ay para yol- Yalnız, genç ve güzelce olmak 
Iar ve haftasında alındığını, gelen mek- 1 fU cümleler' yazılıdır: Beden terbiyesi kanununun çıkma 

Türk Spor kurumunun bütün mal- sile mevcudiyeti h itam bulan spor 1 

lan ve vecibeleri beden terbiyesi ge- -kurumu idarecllerinin her nedense 
nel direktörlüğüne intikal eder. gider ayak gayretlerinde çok acele 

Şu maddeler tereddüt ed;:;ıii'leiim~i ~e-Fl.,d.a.v.ra..,n .. m.,a,.1<_...l,_st.ed_.ik_,l.er.ı.n .... e_,ş,_u_son haf:. 
eek, başka till'lu Mnıır-"öıu - _,,. ı ' 
cak kadar sarihtir. Bir ga~f cHMertlili dolayıaile o-

Bu kanuna rağmen beden terbiye- lacak, envaı' çeşit yarışlar ve güllü 

si direktörlüğünün işleri arasında bu kupalarla salatalık ve elma dağıtılan 
lunması icap eden lig maçlarının baş koşuları hep seyrettik. 
laması ve kaç devre olması hakkın- Keşki b.u gider ayaklık kalplere ge 
daki kararlan yeni tayin ve intihap çen seneden çökseydi de lig maçla
olunacak idarecilerin bilmeleri la- rı vaktinde başlayıp vaktinde bite-
zımdır. bilseydi .. 

Gülle Atmayı da 

Güneı Kazandı 
İstanbul atletizm ajanlığı tarafın

dan tertip edilen atletizm şampiyo
nası müsabakalarına dün Taksim sta 
dında devam edilmiş ve yalnız gülle 
atma müsabakası yapılmıştır. 

Neticede birinci Arat (Güne§) 
12.40, ikinci Sova (Galatasaray) ü
çüncü Gevrek Hayskul. 

Dün yapılan bu müsabaka ile pu
van vaziyeti şöyle olmuştur: 
Güneş 19, Galatasaray 7. 

Enincanda Spor Klüplerl 
Çoğal+.hyor 

Erzincan, (TAN) - Spor hareket-

lerini canlandırıp çoğaltmak için va
linin riyasetinde Halk Par tisinde bü 

yük bir içtima aktedilmiştir. Halk 

Bulgar Pehlvanları 

Güreıecekler 

t 

Bulgar pehlivanı Kiro 

1 

1 

partisi ve halkevi idare heyetlerile Bir hayli zamandır Anadolunun 

mahalle mümessilleri, hükumet er- muhtelif kasabalannda Dinarlı• ve di 

kanı, sporcular ve bir çok halk içti- ı ğer pehlivanlarla güreş yapmış olan 
mada hazır bulunmuşlardır. 1 Kiro (105k.),Karadimo (95k.), Yorgi 

Neticede, sporun inkişafı için klüp (90 kilo) ismindeki Bulgar pehlivan 

lerin çoğaltılmasına ve bunların bi- lan şehrimizden geçerek Bulgarista
ribirine rakip olarak çalışmalarına na giderlerken İstanbulda bulunan 
karar .~erilmiş.ti~. Şehrimizdeki mev ' pehlivanlanmızla kar§ll&§Tllalan tek 
cut klup adedı uçe çıkarılacak, ye - lif ed'lm' 1 d b t - '-l'f' kabul 

1 k kl .. 1 
. . ı ıf, on ar a u eA ı ı 

niden açı aca up erın bına ve spor 
malzemesi ihtiyaçları spor bölgesi ta ederek bu pazar Taksimde gürepne-
rafından temin edilecektir. ler i kararlaşmıştır. 

Deı Klübe Para 
Yardımı Yaptldı 

Istanbulun birinci sınıf klüplerin

Bir hayli müddet evvel bir Bulgar . 
Nazırı bu pehlivanların Türkiyede 

para mukabilinde yenildiklerini ve 
memleketlerinin terefini ihlil ettik

lerini söylemişti. 

Türk pehlivanlarının bu sefer bu 

Benktn-':lılar en a""ı· .. hatırala ta yetişmez·, sahneye hakim o a-:r- -s .. .. - tuplnrdan anlarım. Son zamanlarda vukun 
nndan birinin üstüne siyah tah- gelen şu bir aylık geclkm~nln hangi ııP- bilmek için sesi ahenkli ve "sah· 
tadan büyük bir levha çektiler. bcplerle meydana geldiğine, bir türlü ak- neyi doldurması,, ir.in, biçimli. boy-
Yarınki BefiktCJ§lıya Şerefi hm ermedi. Alakııdarların nazarı dikka- lu boslu olması şarttır. Bu kıymet-

't:f~1;.'l~-el~~\fF~liiDuR'i.f1,k; . ı tini <:clbetmcniı.i rica ederim • ., _ .-..wt~ftwlpa~~;hi'SaWlflt-
hinden kıymetli bir sahifeyi •· SUSURLUKTA :_ kabiliyeti, istidadı yoksa, yine bu 

1 
kaldırmağa k4lkması şaşılacak role "sahip ., olamaz. 

1 
§eylerden biridir. Alaya Sancak Yerildi Bu role " sahip olan., artistler 

Yalnız §Unu hatırlatalım ki, Susurlık, (TAN) - Buradaki as- de, ömürlerinin sonuna kadar, 
fertlere arız olduğu zaman bii- keri kıtamıza merasimle sancak ve- "genç iı.şık,, lıktan kurtulamaz-

uük bir fel.ô.ket addedilen atehi rilmiştir. Merasimde orgeenral Fah- lar. Saçları ağarır, yüzleri kırışır; 
kablel miad hastalığını zorla rettin Altay, korgeneral Sabit No - onlar, yine "genç aşık,, tırlar. 
bir klübe a§ılamak imkanı yok- yon, tuğgeneral Yaşar, tümgeneral Çocukluğumda, "genç il§ık,, ro-
tur. Kemal ve Ekrem, bir çok halk bulun lünde, bir zamanlar Darülbedayl-

Levhadan .!ilinen Şerefin is- muştur. Fahrettin Altay ve kıta ku- ın en güzide kadın artisti olan E-
mini ba§larının içinde ve kalp- mandam albay Süreyya nutuklar liza Binemciyanın babası Binem-
lerind~ t(lfıyacak Be§ikta§ltlar söylemişler, bundan sonra atış talim ciyanı görmüştüm. Manakyan ıçin 
hdta çoktur sanırız. leri yapılmıştır. de; değerli bir Jönprömiye idi, * Bilecik, (TAN) - Buraya veci derler amma, ben, onun gençliği

lzmir Fuarında lstanbulu, 
Altı Klüp Muhteliti 

Temsil Edecek 
lımir enternasyonal fuarı müna -

sebetile tertip edilecek spor hareket 
leri arasında Ankara, İstanbul, lz • 
mir ve Trakya muhtelit futbol takım 
ları arasında turnuva usulile maçlar 
tertip edildiği malumdur. 

Bu maçlara gidecek İstanbul muh
telitini seçmek ve kadroyu tesbit et
mek üzere evvelki akşam toplanan 
mıntaka heyeti geçen sene olduğu 

gibi bu sene de fuar maçlanna işti
rak edecek fu tbolcülerin altı klüp o

vara yeniden sürekli yağmurlar yağ
mış, bir çok yerleri sel basmışt!I'. 

IZMITIE: 

Bu Seneki Buğday 

Mahsulü Çok iyi 
Izmit, (TAN) - Mıntakamızdaki 

mahsul bu sene çok iyidir. Hasat ve 
harman başlamıştır. Arifiye tohum 
ıslah istasyonunca elde edilen "Cüm 
huriyet" buğdayı bu sene daha bol 
miktarda ekilmiş ve çok bereketli 
mahsul verdiği memnuniyetle gö • 
rülmüştür. 

yuncularından teşkil edilmesine ve - · : . -- ·~ ·""-
Istanbul muhtelitini altı klübün tem- recek ıdarecılere şunu hatırlatma
sil etmesine karar vermiştir. dan kendimizi alamıyoruz. Giden 

Istanbul muhtelitinin altı klüp o- oyuncuların geçen sene olduğu gibi 

yuncularından teşkil edilmesine se _ yatacak yerlerini evvelden tesbit et
sinler ve yiyecek içeceklerile bizzat bep olarak o tarihlerde festival mü· 
alakadar olsunlar ve en mühimmi 

nasebetile şehrimizde yapılacak fut- maçları idare edecek hakemler üze-
bol maçlarına çıkacak takımın Mil - rınde biraz titiz davransınlar. 
li kümeye iştirak eden klüplerden 
alınan oyuncularla tertip edileceği 

gösterilmektedir. İstanbul muhteli -
tini temail salahiyetinin altı klüp 
muhtelitine verilmesine belki geçen 
sene olduğu gibi lzmirliler itiraz e -
decektir. Fakat bu muhtelit geçen 
seneki fuar maçlarında lstanbulu 
temsil edebilecek kudrette olduğunu 
isbat etmiştir. Bunun için Izmir maç 
ları geçen sene olduğu gibi yine mü 
savi kuvvetler arasında yapılacak -
tır. 

Vefa Klübü Kontresi 
Birinci sınıf klüplerimizden olan 

Vefa idman yurdu hafta içinde sene
lik kongresini yapmış ve aşağıda i
simleri yazılı zevatı yeni idare heye
tine seçmiştir. 

Umumi başkan: İstanbul kültür di 
rektörü Tevfik, idare heyeti başkanı: 

ne yetişemedim. 
Meşrutiyetten sonra, Türk sah

nesinde iki kıymetli Jönprömiye 
yetişti: Ertuğrul Muhsin, Raşit 
Rıza. 

Ben, bu iki kıymetli genç artis
ti, sahnede karşı karşıya oynar
larken de gördüm. 

Muhsin, son senelerdP. Jönr.-rö
miyelikten çekildi; bu3ün, Türk 
sahnesinin eski tek Jönprömiyes!, 
Raşittir. 

Yeni yetişenler arasında , istidat 
ve kabiliyetlerini gösterenler yok 
değil, bunu inkiı.r etmek, insafsız
lık olur. Fakat bunlar, ne derece
ye ve ne zamana kadar rollerine 
sahip olacaklardır; bunu, sonra 
sonra öğreneceğiz. 

Jönprömiyenin sahnede olduğu 
kadar hayattaki vazifelerinden bi 
ri de, herşeye rağmen, genç kal
maktır. "Genç aşık", orta yaşlılı· 
ğında, ihtiyarlığında da genç kal
mıya mecburdur. Jönpr6miye. bu 
na inanır ve tarafını da inandır-
mak için, bütün enerjisini sarfe
der. 

Raşit Rıza, bu sırra e':enle"dPn 
biridir. Anlatacağım hikiı.ye dP, 
onun başından geçmiştir. • 

Bundan birkaç yıl evvel, R!tşit 

Rıza, kuvvetli bir tems!l heyeti
nin ba!J!nda, Anadolu tume~ine 

çıkmıştı. Şehir ~hir, kasaba ka-
saba dolaşırlarken, der.iz kenarı 
büyük bir kasabaya da uğrad:lar. 

den Güneş, Fener, Beşiktaş, Galata
saray ve Beykoz klüplerine mülga 
Türk spor krumu umumi merkezin
ce beşer yüz lira yara yardımı yapıl 
masına karar verilerek iki gün evvel 
llüplere verilmi§tir. 

esassız rivayeti kökünden tekzip e- Müsabakalar 1 eylUlde başhyaca -
ğına göre altı klüp muhtelitinin 28 

deceklerini umuyoruz Bulgar peh- ağustosta lzmire hareket etmesi i-

Saim Şahin, muhasip: Cevdet Yayık, 
umumi katip: Abdüş, idman müdü
rü: Ali Muhsin Akyürek, yurt mü
dürü: Edip, mürakabe heyeti başka
nı: Faik, aza: Saim Turgut, aza Nu-
ri. 

Mevsim yv.dı. Artistler , gür.
düzleri, sıcaktan sokağa sıkıp do
laıamıyorlardı. Sabahtan akşama 
kadar otelde oturmaktan da carı-

livanlannın yapacaktan güre§leriıı cap etmektedir. 

'Programını yann ne§l'edecefiz. Yalnız Istanbul muhtelitini götö -

"TAN" Kıymetli klübümüz Vefa
nın yeni idare heyetine muvaUa • 
kıyetler diler iz. 

lan sıkılıyordu. 

Kasabanın denfrl, göle benr!-

yen, akıntısız, çırpıntısız bir xor 
du. Kıyılarda, balığa çıkan. milt 
teri taşıyan sandallar vardı. 

Artistlerden biri, akıl etmişti: 
- Otelde sıcaktan bunalıp pet· 

lıyacağımıza, deniz kenarına gıdf'" 
lim. Sandallara biner, serinleriS. 
mükemmel bir deniz havası aııııtJ 
oluruz. 

Bütün arkadaşlar, bu teklif1 bfl"' 
ğenmişlerdi. Hemen hazırlarıdl" 
lar ; otelden çıkarlarken biri bıtıt" 
ladı: 

- Raşlt Beye de haber vereıtır'
Belki, o da gelir. 

Ve bir komşu merdivenleri çılf• 
tı , Raşidin odasına gitti. Raşit , Ö,.ği 

l r le uykusuna yatmıştı, tenbe .ı 
üzerinde idi ; serin serin deniz ge
zintisi teklifine burun kıvırdı: 

- Siz, gidin ; ben, yat:p uyuy•• 
cağım. 

1'1· Artistler, "patron,, u otelde '(f 

rakarak deniz kenarına gittiler 
sandallara binerek denıze açıldı" 
lar. Akşam, döndükleri uman 'it' 
şidi otelde bulamadılar. orta~ 
kararırken Raşit Rıza da geı.ırıtr' 
ti. Arkadaşlan sormadan, o, s1t1• 
ledi: 

- Siz, gittikten sonra, u~ 
madım. Sağa dffncfüm, so~---.. - ., .,-...,-o- • 
B ir s igara yaktım. :Yalnı~lıktaJ' ~· 
nım da sıkılmıya başla.:lı. J(~.t.
tım, giyindim. Eğer, sizlere ~ .. 
larsam, sizlerle; rastlıyamaıs'd 
tek başıma, sandalla gezerim,; 
dim. İskelede kayık, sandal yo 
Koyun sağ ucunda, küçük bi!'. ~ 
lıkçı kayığı gözüme ilişti; eh':t 
işaret ettim. Görmedi. Oraya. d fi 

ru yürüdiim. Kayıkçı, sevimlı. ':e 
yüzlü bir gençti. Beni görun 

11
: 

hemen sıya etti; kayığı , sözürn ;:,. 
iskele olacak, bir tahta bas:ı~ 
ğın kenarına yanaştırdı. J(a ;
atladım , ağır kürekle kıyı kıyı ttof 
diyorduk. Kayıkçı, tatlı dilli. Jr' 
bir çocuktu. Bana, nelerden ~ 
setmedi, nelerden... Bir kızı 
diğini, yaz sonunda düğün ya;:: 
caklarını , kışa doğru kayığını }el" 

mire çektikten sonra balığa ç~ 
cağını, kasaöanın dedikodula 
uzun uzun anlattı. 

1
,&-

Arkadaşları, balıkçının an ttJ 
tıklarından bir hikaye çıkacaf1,ı d ryot sanarak ve bekliyerek ın 1 ('• 
dı. Raşit Rıza, bir teviye, kayılt 
yı methediyordu: . ti' 

- Öyle güzel konuşuyor 1<1• y.U' 
rif edemem. Kayığı, sığtıkta". ·ıctl 
türüyor, akşam rüzgarile bit1ıdol 
çıkan hafif çırpıntılı taraflar• ~ır 
ru açılmıyordu. Onunla, otuz .Jtll' 
ruşa pazarlık · etmiştik. Ben. ıç 

den: ırd~ 
- Çocuk. beni çok eğlerıd ti' 

Çıkarken, ona, elli kuruş .,e 
·mı • 

yı . rJ· 
Diyordum. Lakırdıya dalr11~,r-

Vaktin geciktiğinin farıcırıa ıc:tt
mamışım. Dönmek zamanı ıe ,iY 
ğini hatırlattım. Yine ağıt ,,_ 
rekle, döndük. İskeleye yan~,,. 
ken, kayık sarsıldı, sallandı ~ 
ayağımı iskeleye atmak (.r 
idim, hemen geri çekildirn l>'" 
yıkçı, sol ayağı ile isk~le\'e eıJY 
mıştı, sağ eliyle küreği ıdare 
yordu, sol elini bana uzattı: ,_,. 

- Korkma beybaba, dedi· 

la! c:t# 
Raşiot Rıza. susmuştu: ark~ 

lan , onun yüzüne bakıyor trıl'' 
Birkaç dakika sonra, Raşıt r;e-lfp 
onların soran bakışların• 

verdi: ~# 
- Çıkardım, otuz kur..ı~ 

1 
terese! EUi kuruş vermedıtrl· 
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){ u D o·ksunTaEdibiSiinYdöl"N İ s 
4.JANSINI ZİYARET 
1( Udüı ilk bakıfta çetin bir 

~lerın ~va,_ıan sonra İngiliz as
~ ın elıne henüz geçmiı te, 
birk. Çl!p\§lnalan dineli ancak 
~ ç saat obnuı bir §ehre ben-

T 

r. 

Olt ~Y'Yelenizi biraz işletseniz: 
·~.:ı sene evveli görebilir ve : 
ctty, 1 ordusu ne yandan gitti?" 

'b 
80?'abilirsiniz our . 

te""--~Ya benim gibi damdan dü-
-... -=ısıne g r 

doı.faıı . e ı~ te bu sokaklarda 
du Rid 1~1rn. ınanabilir ki, o or
tU.rı u; 1berı bu beldede ve bü
lıl'd, h akl~rile ona uzanan yol
diy,_ lç. kırnse bir gün bile oh! 
t •11ernııt b' • ta •Ianıa Y• ır lahza geniş bir ne 
Şeb . rnıştır. 

\.. rırıu • 
.:Urubrı mumı harpten sonra 
\'.ııUd'U§ Ve gittikçe genişliyen 
..\rapı8

1

1 kısnunı arkada bırakıp 
h~ r a _ k. 

U)'\i}[ ··•es un tarafa açılan 

eıki Ve kaıe geçidini aşarken, bu 
'betu d 12•rnem· kapının iki hey
kaplıy,ernır kanadını baştan başa 
ll'Ut, ~ kırrnızı üzerine boyan
ın~";: ay yıldızlan da, şu 
11

& 'Ötı:l 'I\ ötede, daha, da
~iY'en ertle oynana uymma bit-
.. : \re ao 1 . "Yen h . nu ge mıyeceje ben-

aUeye seyirci 'buldum. 

Daha d~ un şuracıkta, işte şu 

~rutrn lebıecinin önünde üç kişi 
E uş ... 

\'ve}Jı:· .. 
l.ıl'irı ağ ı gtın, mütevekkil deve-
lun alt ~ ağır indikleri şu yoku
•ürı iç' aşında parçalanan otobü 
"-ti ındeki yı·r . "k" k" . . 
~ erini . mı ı ı ışının ce-
ler... ' ışıe Şurada teşhir etmiş-

\'e d"· 
l\ı ı Ort " 

&okağ gun evvel, •ola ıapan 
Gç Çocukın ortasında ki kadınla 

Siyahi Pararnparça edilmişler .. 
%Iarı ara bürünmüş köylü ka-

~ ~n:ırı:J>_dıkları meyva ve seb
~irdiltıe _rıle bir şeyyar pazara 
ter~ .. rı Yolun ilerisini .göste
tlkarı geçen cuma, namazdan 
l'iılden c~aati Yere seren ve iç le
li YUıct ~ bo en fazlasının kanına 
~lıında nıba işte şu caminin ka-

l"\. Patlanuşt d. 1 vtel }{ . ı .. ., ıyor ar. 
"• karıl ontınantalin önünde ba-
t1t ı kö-1 . . . 

etrıı Y'- erı tarıf ede ede bı-
ı-. Y~n Fah · ".-ılınc rı Delil yanımdan 
~ıı...... a, «endi kendime dalgın 
1 ''•• etr f ' erı 1..,. a 1 seyre başladım. Ge-
lla .. -\-en du ...... hiit .' ran, konuşan, satan 
ttrıe •• un şu insanlar biribirle
'"' •caba b ı.. 1 qer aç k ana kıyacak mı?,, 
~a, .. ı kapıya, pencereye, dük-
"' acaba d fırlı şura an bir bom-
)'rı Yacak ın , . . 

, kork ı ·,, endışesıle yan 
'e killls da kor.ka bakıyorlar. Kim 
~~~tarı et en, hatta bastığı top -
uıı ' eneff .. e e-· us ettiği havadan ... ın g·· .. 

ltaıd orunmüyor. 
tbı- ırınıd 1Yar d a, Yanıbaşımda, iki 

~·· l>•ra~du. Erkeği kesesini aç 
L. lı Ye- ı:~ı sayıyor, başı oy-
ll[Olt ... enı ıle .. t . 1 Uiu"u or u ü, kadını da 
~ltiy0r n altındaki bohçayı dü-
:ttı, te; . ~tkek kasketini arkaya 
ti IJ. "e k:~:ndeki yüzünü buruştur-
lt turk na hırsla, Kayseri şive
L' '1 çe bağırdı: 
'fte iL· alı.nıı bilirim ben h 

'it- •ı;ı kuru ' na .. 
~~dırı bo 1 eksik .. 

bir hçasır.ı sım sıkı tuta-
' ""~ adım attı· ti) 4'te d . 
e~... Uruyon ... Haydi gidip ia--

lııt ........ ~imdi •·
.\t•'bı' -.anır mı? Verir mi ~ 
ır,~· 

~e. Anadolu lı:öyı. 

Kudiis Siyonist Ajansının merkezi 

~"""' ""' ""' ....... ..llT , ..llT ,., 

~ YAZAN: ; 

~ F. Can ~ 
~ l'..llT ..... ""'\..l/T'...llT ..11/T'.1 """'"""' -

rinden kopup gelmiş ve hiç bir 
şeyi ne dili, ne kıyafeti, ne saflığı 
zerre kadar değişmemiş ihtiyar
lara bakıyorum. 

Birden gökgürültüsünü andı • 
ran bir taraka, arkasından bir kı
yamet koptu ve bir anda her ta
rafa yayıldı. Halk çil yavrusu gi
bi darma dağın, alabildiğine 

Kammaya giden yola doğru koşu
yor, kulakları tırmalıyan bir gü-

rültü ile dükkanların kepenkleri 
iniyor, ortalık biribirine giriyor. 

Ben de, hemen oracıkta, Otel 
Kontinantalin kapısından içeri 

daldım, amma bir yandan da me
rak içindeyim, ne vardı, ne olu
yordu acaba? 

O telin methalinde, merdive
nin başında yanhz değil

dim. Can havlile kendilerini bu-
raya atanlar on beş kişiden faz
la idi ve aralarında biraz evvel 
laflarına kulak misafiri olduğum 
iki ihtiyar da vardı. Ortamıza yıl 

dırım gibi düşen fesli bir genç te 
hemen kapıyı kapadı, sürgüsünü 
sürdü ve nefes nefese: 

- Yahudiler .. dedi, yine bir 
Arap otobüsünü uçurdular .. 

Sokokta dörtnala koşuşan at -
ların nal sesleri, son süratle ge
çen motörsikletlerin homurtuları 
geliyor .. 
Beş dakika kadar böylece bek

ledik. Sabrım tiikenmişti. Yavaş
ça kapıyı aralık ettim, Yanımda
kilerin mümanaatlarına rağmen 
ağır ağır başımı uzattım: Biraz 
evvel karınca yuvasına benziyen 
kaldınmlar bomboştu. Şehir bir 
anda boşalıvermişti sanki. 

Bu sessizlikten cesaret alarak a
raliktan süzüldüm, iki adım ata
rak kaldınma çıktım. 

Karııdan bir İngiliz polisi ba-

ğırarak kolunu kaldırdı, içeri 
gir! diye işaret etti. 

İçerdekiler yüzüme alay ede
rek bakıyorlardı. İki ihtiyar mer
divenin basamaklarına oturmuş

lar, yine para sayıyorlardı. Onla
ra yaklaştım. 

- Ne bitmez hesap bu... Bari 
tamam mı? dedim. 

Başlarını kaldırdılar ve türk
çe konuşan bana afal afal baktı
lar. Erkek kesesini avucunda sı

karak sordu: 
- Sen İstanbuldan mı geldin .. 

Ora Yahudisi misin? 
-Evet! 
- Aklını mı kaçırdın ki. .. Ra

hat gözüne mt battı ki? 
Ve karısına döndü, beni gös

tererek devam etti. 
- Hele şuna bak ... Kurban ol

duğum memleketi bırakıp ta şu 
mısır buğdayı kalburuna tıkıl

mış.. Gören de bir ferasetli a
dam sanır hani. .. 

- Neden mısır buğdayı kalbu
ru oluyormuş ki ... 

- Ya ne kiJ Ateşin üstünde -
yız, 'Patır l<.Ulür tlOl(liltıyoruz. 

Baht işi, niyet işi, bugün kımin 
patlıyacağı belli değil amma ya
rın değilse öbür gün bize de sıra 
gelecek.. Karıya uyup da hesabı 
düzeltmiye gitseydik. Belki biz 
de şimdi gebermiştik bile ... 

- Nerelisiniz siz, ne zamandan 
beri buradasınız? 

- Kayserili.. Bilemedin mi? 
Büyük muharebede Şama gitmiş
tik, oralarda rahat edemeyiz san
dık ta, ha bu karının söziine uya
rak buralara geldik, iyi halt et -
mişiz. 

- Size ne, dedim. Arapla Ya
hudi boğuşuyor. Size bir şey de
dikleri var mı? 

- Kim kiminle boğuşuyor de
din? Hey gidi bazirgan hey .. Bir 
kör dövüşüdür gidiyor be .. Ne vu 
ran belli ne vurulan... Ana, baba 
günü ... Bir otobüse, trene bini -
yorsun .. İçinde Arabı da var, İn
gilizi de, Yahudisi rJe, Rumu da, 
Ermenisi de, çingenesi de... Bom
ba patlayınca topu birden mevla
sını buluyor. Kör kurşun ciğerine 
saplanırken el oğlunun nüfus ka
ğıdını sormuyor .. Sen kimin evini 
soruyorsun bazirgan? 

- Oturun köyünüzde, çıkma -
yın bir tarafa ... 

- Hava ile mi geçineceğiz. He
le şimdi ayağına varmazsan tüc
car sittin sene adama metelik ver-
miyor. 

- Ne satıyorsunuz? 
- Kayserili Ohannes, ne satar 

ki, pastırma, karı da örme örü
yor. 

- Arap pastırma yer mi?. 
- Biz alıştırdık, şimdi vazgeçe-

mez oldu, sürü ile Ermeni artık 
bununla geçiniyor. 

Ve, kesesini cebine yerleşti
rirken, kendi kendine söylendi: 

- Hay alıştıramaz olaydık ... 
Bir saat kadar sonra kapılar açıl

dı, sokaklar yine ürkek, çekingen. 
telaşlı endişeli insanlarla doldu. Fa
kat dükkanlar açılmadı. 

- Protesto etmek için açmıyor
lar ... dediler. 

Benim de, ne yalan söyliyeyim. i
çime tuhaf bir korku girmişti. Ci
ğerlerime dolan havada barut kn

( Arkuı Sayfa. 3. Sütütı 5) 

Cucelerin 
Kongresi 
Toplanıyor 

! Ve/ aLisesininBalta~ 
;Limanındaki Kampıl 
IÇok Neşeli ':Jeçigorl 

1 Bu ay içeri
sinde Peştede 

"Cüceler Kon • 

- -- -5 Vefa lisesiyle Rum mektebi hu sene Baltalimanında kamp § 
gresi" topla • 
nacaktır. Kon 
greden maksat 

5 kurmuşlardır. Genç liseliler burada lier gün askeri muallim- § - -1 lerinin nezareti altında tatbikat görmekte, böylelikle hem S 
cücelerin de 

ı___._.;._----' normal insan -
lar gibi her mesleği yap • 
mıya kadir olduklannı göstermek
tir. Böylelikle cüceler, yalnız sirk
lerde halkı eğlendirmek için yara
tılmadıklarını göstereceklerdir. Kon 
greye, bir çok edipler, avukatlar da 
iştirak edeceklerdir. 

i vatani vazifelerini yapmakta, hem de sıhhat bakımından çok ~ 
İ istifade etmektedirler. Aşağıdaki resimler, genç Vefahların E 
1 neşeli kamp hayatından muhtelif safhaları göstermektedir. E 
i -
! • • • ~ 

* 
Bir çılgımn mariletleri 

Japon 

ğuna göre, Ok -

siyama şehrinde 

Takou Don is -

minde bir genç 

' 

... 
~J111111111111ıııır1ı 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

-.. 
4 11111111111111111·• 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

geçenlerde ansı - .-.---"'-w....
zın çıldırmış ve şehrin polis müdür
lüğü dairesine silahla hücum etmiş
tir. Takou Don, müdürlük binasının 
avlusunda bir duvarı kendisine si -
per yapmış ve taşıdığı tüfekle rast
gele ateş etmiye başlamıştır. Çıkan 
kurşunlar, 18 kişiyi öldürmüş. bir -
kaç kişiyi de yaralamıştır. Çılgın 
genç, braz sonra Takou dağına kaç
mak imkanını da bulmuştur. 

• • Baltalimanı kamp komutanı binbaşı Bay Cemal ve takım komutanları 

Şimdi, şehrin bütün zabıta kuvvet 
leri sefer edilmiş, bu deliyi aramıya 
başlamışlardır. 

* 
Bir ltö1'f!lı için bo,annnflar 

Amerikanın 

Detroit şehrin · 

• 
• 
• 

de mahkeme. şu 
garip boşanma • 
davasını neti • \ 

lencl\rmi! th•. 

Bn. Kastrin3 • 
u.... ___ __;, ____ Polarskanın bir 

köpeği varmış ve onu çok seviyor- • 
muş. Fakat son zamanlarda kocası, 

bu köpeği meyhane, meyhane gez- • 
dinniye başlamış, üstelik içki iç -

z öile yemei':i yerken • 

miye de alıştırmış. Bayan Polarska, 

kocasının köpeğini baştan çıkardığı- • 

nı ve bu sebeple boşanmak istediği-
ni iddia etmiş, neticede davayı ka- .altalimanındaki kamptan başka görünüş. Talebeler diz çökmii§ \'azi • 
zanmıştır. yette nişan alırlarken 

* 
Çin İ•İmleri ncuıl Jeiifiyor 
Bir Çin çocu- ----

ğu bir yaşını ta 
mamladığı za · 
man ismi "A
mau" dan baş 
ka bir şey 

değildir. Bu 
da "Bir" ma - ı._..ı_ ____ ..-.1ı...ı 

• 
• 
• 
• 
• nasına gelir. İki yaşını doldurduğu 

vakit "Asaus,, yani "iki,, ismini a-ı • 
lır. Ve her Çinli çocuk 6 yaşına ka-
dar mütemadiyen isim değiştirir. 

Çocuk, mektebe gitmiye başladığı • 
zaman bu sayı isimlerinden kurtu-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

lur ve kendisine mektepteki vaziye • 
tine veya iktidarına göre bir isim 
konur. Mesela, "Mükafat", "İmlası • 
güzel", "Güzel mürekkep", "Zey-
tin", "Sünbül rengi,. vesaire gibi. Saatlerce devam eden talimden sonra nete içinde öile yemeği yeniyor. 

Çin çocuğu, ortamektep çağında • • · • 

yine başka isimler alır. Memur oldu 

ğu zaman, işi hayatına atıldığı va- • 
kit. hülasa ölünciye kadar mütema
diyen ad değiştirir . • 

* 
Yüzük taşı yaine ampul 

Kendiliğinden 

iya veren kü -

uk bir am

rnl, kıymetli bir 

ıiizük şekline 

·evrilmiştir. Bu 

• 
• 
• 
• 

<üçücük ampul, • 

parmağa geçirildiği zaman, bir ki -

tap ve gazete sayfasını güzelce ay -
dınlatıyormuş. BciylelikJe, karanlık 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

bir yerde bu yüzüğün aydınlığında 
kolayca yazıp okumak mumkün olu

yormuf. 

.altalimanındaki Rum mektebinin talebeleri ayakta niıan vaziyeti taı: • 
mi yaparken 
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1 G ··1 •· .. - l reden ve Çarşıbaşı mahallesinden fettiş Tahsin Uzer, oyun mu -fekkül etmiştir. Vali Faz ı .. u eç .ı~ tccavuze ugramış ve yara anmıştır. 
1 1 

k 
riyaseti altında orman Ş mu en ı On aşıyı sevmıyen erber sım ba h d Si b · b A kasabaya dog· ru ı"nen yu"ksek seviye- tannı topl~tmış ve on ara onuş -
namına merkez şefi mühendis Ce- ve kardeşi topal Hasan ile Kandir li sel halkı heyecana düşürmüştür. muştur. d • t 

Tahsin Uzer, doğunun iger mın avat Sansoy, ziraat direktörü Refet oğlu Ziya, dükkanda içmişlerdir. Kasaba içindeki üç köprü yıkılmış- kalannda büyük bir canlılık olduğu 
Diker, veteriner direktörü Nazım Sonra Hasan bir hayvana binerek tır. Sular, birçok evlere girmiş ve halde Pasinlerde bir kımıldama ol
Uygur, İzmir avcılar ve atıcılar ce- çarşı içinde dolu dizgin koşturmıya buralardan aldığı eşyayı sürükleyip madığını, hayvan ve mahsul miktar 
miyeti reisi Mustafa Barutçuoğlu, başlamış ve onbaşının oturduğu dük götürmüştür. Birçok dıvarlar çök- lannın eskisine nazaran az olduğu • 
a\'cılar ve atıcılar cemiyeti üyesin- kanın öniıne gitmiştir. Onbaşı, "çar- müştür. Belediyenin çarşı başında nu söyliyerek muhtarlardan bunun 
den doktor Hüseyin Hulki Cura ve şıda hayvan süriilemez,, diyince, e- yaptırttığı dört fenni kasap dükka- sebeplerini sormuştur. 
doktor Lutfi Rahmiden teşekkül c- lindeki bastonla ona vurmuştur. Du nından üçü yıkılmış, biri oturulamı- Muhtarların cevaplarını şu şekil-
den komisyon faaliyetini iki nokta esnada Asım gelmiş ve onbaşıyı be- yacak hale gelmiştir. Dispanserin de hulasa etmek mümkündür: 
üzerinde toplamaktadır. Birincisi linden yakalamış, tabancasını çıka- bahçe dıvarları ve bir hayli ev yı- "Hayvan vergisi bize ağır geliyor. 
avcılığı disiplin altına almak, av ne rıp almış, ateş etmiye başlamıstır. kılmış, birçok tarlalar su altında kal Mıntakamızda kış uzun sürduğü için 
sıllerıni korumak ve ikincisi de av Tehlikeyi anlıyan onbnşı, hemen mış, mahsul mahvolmuştur. hayvanlara daha ziyade evde bakı -
nesillerinin üremesini temin etmek- Hasana sarılmış ve onu kalkan gibi Tahma suyunun mecrası kapandı yoruz. Bu da hayvanların bize diğer 
tir. Komisyon, ezcümle aşağıdaki kullanmıştır. Buna rağmen başın- ğı için bir kısım arazi hala su altın- 1 mıntakalardakinden .pah~lıya ma: ol 
kararları vermiştir: dan yaralanmış, bir kurşun da Ah- dadır. Sıvas _Gürün şosesinin Gü- mamsına sebep teşkıl edıyor .. Sa)lı~ 

1 - Siyah ve alaca sığırcık ile 1 met isminde birisine saplanmıştır. ründcki bir kısmı tamamen bozul- vergisinin daha aşağıya indırilmesı 
dağ keçisi yavrusu, karaca yavrusu, Suçlular, hayvanlara binerek ve muştur. Bu yolun hemen tamirine bizim için lüzumludur .. 
yarasa, kirpi, kumru, kerkenez, çalı- kalabalığı tehdit ederek kaçmıslar- başlanılmıştır. Geçen sene yol vergısi~d~ni ::akı~ntı 
kuşu, Guguk, ağaç kakan, çoban al- dır. Bilahare Asım, Topal Hasan, Sıvas valisi ve nafıa müdürü Gü- çekttik. Bu sene Y~!r:l:::ı:~ n k:~: 
datan, bülbül, kı'1angıç, leylek, pu- yanlarında Kandir oğlu Ziya da bu- rüne gitmişler, vaziyeti tetkik etmi~ tos .a

1
n ~0b11:~ ça?ndirdi 

hu, baykuşların avlanması yasak. lunduğu halde, Organlı istasyonun- verı mesı ızı sevı · 
lerdir. .. .. Aras nehrinin geçtiği yerler üze -

2 - Ziraat müdürlüğünün tertip da tutulmuşlardır. * Sıvas, (TAN) - Gurunden Da: rinde sıtma müstevli bir haldedir. 
edeceği domuz sürek avlarında hır Yaralılardan Ahmedin Manisa rendeye gitmekte olan Darendelı Bataklıkların hükumetçe kurutul _ 
ziraat memuru veya vekili buluna- hastanesinde öldüğü söyleniyor. Yusufun idaresindeki otomobil Yu-
caktır. Avcıların kendi aralarında Kethüda mahallesinde de başk:ı nus su civarında devrilmiş, üç yolcu ması lazımdır. . t 

Harap olan evlerimizi tamır e -tertip edecekleri toplu avlar için zi- bir cinayet olmuştur. Halil ve Meh- hafif, biri de ağır surette yaralan- mek veya yeniden bina inşa etmek 
raat memurunun bulunmasına lü- met isminde iki kahveci kavga et- mıştır. 

için ağaç bulamıyoruz. Yeni orman 
zum yoktur. mişlerdir. Mehmet. tabanca ile Ha- * Sıvas, (TAN) - Şiddetli yağ- kanunundan sonra ihtiyacımızı Sarı-

3 - Yangın mevsimi olan Nisan lili iki yerinden yaralamıştır. murlar, Darende _ Malatya yolunu kamış ormanlanndan temin edemez 
iptidasından Eyllıl nihayetine ka- Halil, Manisa hastanesinde ölmü- bozmuştur. olduk. 

dar ağızdan dolma tüfeklerle avlan- tür. Bugün zengin sayılan bir adam, e-

mak yasak edilmiştir. KONY ADA : lindeki araziyi sürecek öküz bulamı-
4 - Av müddeti bir Ağustos ta- MADENDE: ------- yor. Eli, kolu bağlı kahyor. 

rihinden on beş Şubata kadar tesbit - M hk d Sattığımızı ucuza satıyor, aldığı -
edilmiş ve on beş Şubattan otuz bir Bir Adam a eme en mızı pahalıya alıyoruz. Buğdayın ki 
Temmuz tarihine kadar avlanmak Ç k H losu 6 kuruştur. Şekeri 40, sabunu 45 
yasak edilmiştir. Karısını ı ınca asmını kuruşa, bezin metresini 22.s kuruşa 

(Bcııı 7 ncide) ı 
kusu sezer gibi oluyor, !her cebe gi
~en elin bir tabancaya davrandığı
nı, her eldeki paketin bir bomba ta 
şıdığını vehmediyordum. 

İngiliz polisleri ise köşe başlarını 
tutmuşlar, gözlerine kestirdiklerini 
durdurarak üstlerini başlarını ara
yorlardı. 

İngiliz yüksek komiserliğinin ö
nünde bir otomobile atladım: Şofö 
re : '.Yahudi Ajansı" dedim. 

İki tarafı • büyük apartımanlar, 
zengin mağazalarla süslü geniş bir 
asfalt caddeyi geçtikJ bir yokuş tır
mandık, tepede dalgalanan bir 
Türk bayrağını solda bırakıp kıvrı
lırken şoföre sordum: 

- Orası neresidir?. 

- Türk konsoloshanesi... 

İki dakika sonra nal biçimi muaz 

zam bir binanın geniş bahçesine gir 

miştik. 

Burası, İngilfzlere Filistin man
dasını veren muahedenin 4 üncü 
maddesi mucibince resmen kurul
muş olan Yahudi Ajansının merke
zi idi. 

Kapıda bekliyen iri yan beş altı 
kişi vardı. 

- Doktor Veizmann burada mı? 
- Hayır. Tel - Aviv'dfl 

- Doktor Kohen?. 
-Hayfada. 
- Kim var içerde ... 

B ir sürü isimler saydılar. Ni
hayet yol gösterdiler, aydın 

lık mermer merdivenleri çıktık. 

Hastabakıcı gibi beyazlar giyinmiş, 
tepsi tepsi çaylar taşıyan genç kız
lann arasından geçerek loş bir oda 
ya girdik. 

Evvela kısa boylu, şişman, göz

lüklü, çok nazik biri geldi. Karşı 

karşıya oturduk. Maksadımı anlat

tım. Acı acı güldü: 
- Filistin hakkında, Siyonist -ela 

Av ltomisyonu, viliyetimizin u- Öldu··rdu•• Bıl!!.akladı alıyoruz. Her birimiz çarık parası o-
mun av bölgelerini ve her bölgenin 3' larak senede çarşıya 5-6 lira veri -

av sahalarını ayn ayn tesbite baş- Madeıı..,'l'AN~ _ Carulikebir ma- Konya, (TAN) - Adli)"! korido- yoruz.,. . ___ ._.,,__ ...... , .... 

lamıstır. Bu ~bittikten •50~ninrıiaTi8iw'ü'ı~----~ --, - ---Bo..:ı •2k';;;n .u&r"gu'°t n klkÖyü1
• ı~~~reaıe-l-.m-.ılu;•v-e_m ...... u-h~~~· "•~l ... a':!.~-a....ıdL-e_r_t.::.le..ır~il~e.:...m_e ..... şg-u~l:-i--.h udilik hakkında burada söz söy li-azaı*ıış oazı manıara Numan oilu Mehmet, bir kavgadan ., ı 

asak etmek •u-•ilt av neslinin o:r.ıu Hüseyin, bir kadın meselesin- olacagvını vaadetmiştir. yebilecek ancak reis ve liderimiz yı y .. ~ sonra üç ayını akrabasının evinde & 

üremesini temin edecektir. .. . d .. d'" den Hüseyin oğlu Hasanı tabanca -----<>- Doktor Veizmann'dır. Fakat şimdi geçiren karısı Gülluyiı, eve on u-
.. ile yaralamıştır. Bilahare Hasan, KOZANDA : burada bulunsaydı bile, maalesef o gwü nece, uyurken boğarak öldürmuş t 

b kardeşi Süleymanla Mehmedi yanı- nu dinliyemiyecektiniz. Vaziye o 
Yeni Bir Pamuk 
Haşeresi 
Keşfedilmiş 

ve kaçmıştır. Aradan 24 saat geçme Al k k b' b · 1 · k d. 
na almış ve Hüseyinin akrabasın- Karısını ma kadar gergin ·i, ız, u ış erı en 1 den, müfreze kumandanı jandarma b'l k kta kinir 
dan Mustafayı öldürmüştür. 1,5 se- aramızda ı e onuşma n çe başçavuşu Bayrak Parlak tarafın- lç•ın Adamı b' h ı ldik B' Tu··rk gazeteci 

İzmir, (TAN) - Burnova haşerat
la mücadele istasyonu, pamuğun 

yeşil kozasına arız olan ve yeşil ko
zanın içinde yumurta bırakan şim
diye kadar meçhul bir haşere keşfı.:ıt 
miştir. Haşerenin yumurtaları bes
lenmiye başlanılmıştır. Parazitleri 
elde edilince mücadele imkanları bu 
lunacak ve haşereye birisim verile
cektir. Bu keşif, pamuklan yüzde 
on, on beı nisbetinde zarardan koru 
yacaktır. 

Otobüs Kazası 
İzmir, (TAN) - Güzelyalı ile In

ciraltı arasında işliyen otobüslerden 
432 numaralısı bir kaza yapmıştır. 
Üçkuyular civarına gelindiği zaman 
şoför Rasim, yolu düzelten iki ame
le görmüş, korna çalmışsa da duyu
ramamıştır. Otobüs duramadığından 
amele Azize çarmış, ve zavallının 

başı üzerinden geçmiştir. Azizin ha
yatı tehlikededir. * İzmir, (TAN) - Buca belediye 
si, İzmirle Buca arasında işletilmek 
üzere altı otobüs satın almıya karar 
vermşitir. 

ÇANAKKALEDE: 

2300 LirC!JI Çalmıı 
ve Saklamıı 

Çanakkale, (TAN) - Eceabaaın 

Kocadere köyünde bir hırsızlık ol
muş, İsmailin evinden 2300 lira ça
lınmıştır. 

Muhtar ve karakol kumandanı 

tahkikat yaparlarken bir çocuk, Bü 
yük Anaf arta köyünden Dinga Ah
medi, pencereden İsmailin evine gi
rerken gördüğünü söylemiştir. 

Ayağına Demir Düıtü 

ne evvel işlenilen bu cinayetlerin ır a e ge . ır -
dan tutulmuştur. muhakemesi bitmiş ve ağırceza mah sine dostça ve bütün bir samimiyet 

kemesi, Hüseyinin beş, Hasan ve ÖldÜrmÜc le şu tavsiyede bulunabilirim: Ma-
Maden, (TANl - Bakır şirketinin 

demir işlerinde çalışan Ali oğlu Sah 

ri, ayağına demir düşerek ağır suret 

tc yaralanmıştır. Kendisi evine gön 

derilmiş, götüren şoför, Sabriyi ev 

kapısının önünde bırakmıştır. Evde 

hiç kimse olmadığı için Şükrünün 

feryadına, gece yarısı uyanan kom

şuları yetişmiştir. Sabahleyin Sab

ri, Bakır şirketinin hastanesine kal

dırılmıştır. 

* Maden (TAN) - Tahir isminde 

bir amele istasyonda vagonlara eşya 

yüklerken düşmüş, ayağı kırılmış-

tır. 

SMOTIE: 

Koza Satışları iyi 
Gidiyor 

Söğütı (TAN) - Yaş koza piyasa
sı son günlerde yükselmiştir. Bu haf 
ta içinde çıkan mahsuller 90--105 
kuruş arasında satılmıştır. Tüccar, 
hararetle mübayaata devam ediyor. 
Bu sebeple Iznik, Inegol, Yenişehir, 
Gölpazarı, Osmaneli, Bozöyiik, Bile
cik ve Küplüden mütemadiyen koza 
getirilmektedir. * Söğüt, (TAN) - Tamamen yan 
mak tehlikesine maruz olan bağlar 
kurtulmuş. son günlerde çok fayda -
lı yağmurlar yağmıştır. 

NORGAHTA: 

Bir Kızı Kaçırdı 

kardcşlcrinin de dokuzar sene hap- :f demki buraya kadar geldiniz, hal-
Kozan, (TAN) - Saimbeylinin Ki k · · d d 1 ve yalnız onu se mahkum edildiklerini bildirmiş- ın ıçın e o aşın 

reçköyünde bir adam öldürülmüş- dinleyin. Çünkü bugün asıl hakika 
tir~unlar mahkemeden çıkarılıp gö- tür. 326 doğumlu Ali oğlu Alinin ti olanca çıplaklığıyle sade onun ağ 

kansı Meleği, Yusuf oğlu Ali sevi- zında bulabilirsiniz." tiiriiliirken, Hasan helaya girmiş, o-
yor ve ona, "kocandan ayrıl, benim ra<la bulduğu veya üzerinden çıkar 
ol,, diyormuş. Yusuf oğlu, son za

dığı büyük çakıyı açmış ve dışanya manlarda sözlerine tehditkar bir şe 
çıkar çıkmaz, kapının yanında otu- kil vermiş, Melek te bunları kocası-
ran Hüseyinin göğsüne saplayıp çı- f ·ı 

na söylemiştir. Bir gün Yusu og u! 
karmıya başlamıştır. Ali oğlu Aliye rast gelmiş ve "senı 

Hüseyin, kaldırıldığı hastanede 
öldüreceğim. Meleğe kavuşacağım,, 

ölmüştür. demiştir. Bunun üzerine Ali, iki 
Hasan derhal sorguya çekilmiş: ··1d" 

kurşun sıkarak Yusuf oğlônu o ur - Öcümü aldım. O beş yıla mah-
kum oldu, ben dokuz yıla mahkum müş ve kaçmıştır. 
oldum. Benden evvel kurtulacaktı. 15 giin dağlarda dolaşan Ali, gece 
Bıçakladım.,, demiştir. Uyin köyüne inmiş ve muhtara tes

! ARDAHANDA : 

Bir Eve Bomba 
Affdar 

Ardahan, (TAN) - Ur köyünde, 
gece saat sekizde bir evin baca.mı -
dan içeriye bomba atılmıştır. Neti
cede, ocak başında oturmakta olan 
e\' sahibi Hasan oğlu lsmail, kız kar 
deşi Nazlı ve köyün bekçisi Kasım 
oğlu Mirza ağır surette yaralanmış
lardır. Bayatı tehlikede görülen bu 
sonuncusu Kars hastanesine gönd.?ril 
miştir. 

lim olmuştur. Katil, muhakeme edil 
mek üzere buraya getirilmiştir. 

BALIKESIRDE : 

iki Y aıındaki 

Kardeıini Öldürdü 
Balıkesir, (TAN) - Korucu nahi

yesine bağlı Gebeçınar köyünde bir 

facia olmuştur. Köyden İsmail, ai

lesini alarak tarlaya gitmiş, bunlar, 

çocukları bir kenarda bırakarak çu

lışmıya başlamışlardır. Bu esnada, 

tsmailin 12 yaşındaki oğlu Mehmet, 

kardeşi 2 yaşındaki Mustafayı al-

Bombayı attıktan anlaıılan ayni 
köylü Omer oğlu Polat ve Abdullah 
oğlu Hafız tevkif edilmişlerdir. 
UŞAKTA: mış, oradaki kulübeye girmiştir. Dı 

varda babasının tabancasını asılı gö 
Dolu, Mahsuli Harap Etti rünce oynamak istemiş, çıkan kur-
Uşak, (TAN) - Kara Halil, Sisli n küçük Mustafayı öldürmüştür. 

ve Banaz nahiyelerine çok yapur §11 

yağmıştır. Kanoğlanlar, Çiloilan- Kaçak Kadınlar Tutuldu 

Ç aylarımızı içtik, beni merdi
ven başına kadar teşyi eden 

sıcak kanlı siyoniste veda ederek, 
aşağı indim. 

Dalgınlıkla otomobili bekletme 

yi unutmuşum. Kapıcılardan biri 

bir araba bulmaya gtti. Bana da bir 

sandalya gösterdiler. 

- Fransızca biliyor musunuz? 
Gençlerden biri "evet" dedi. 
- Deminden beri hararetle mü

nakaşa ettiğiniz neydi?. 
Güldü ve "demek merak ettiniz" 

Miktan 
Kilo 

Bunun üzerine Ahmet bulunup sı
kıştınlmıı, çaldığı parayı Boğalı kö
yü mezarlığında bir taş altına sakla
dığını itiraf etmiştir. Söylediği yer
den para çıkarılmış ve sahibine ve • 
rflmiş, Dinga Ahmet tutulmuştur. 

NorgMı, (TAN) - ldrla otlu Ce
lil Yeıilyurt iaimli evli bir adam, bu-

radan üç kilometre uzaktaki Delik -

taf köyünden Aziz kızı Cevahir Ay -

hanı kaçırmış, ikisi de yakalanmıı • 
tır. 

lar Bolkaz ve Ebece köylerine iri Balıkesir, (TAN) - Hırsızlık su -
ıar:eli dolu dÜf111Ü§ mahsul harap çundan Çatalca hapisanesinde yatar 
olmuftur. Banuça~ taşmlf, Ancı- ken duvarı deli~ k~çan ~üldane, Se
saz ve Özekler köylerinin bu çaya men ve Emine ısmınde uç kadın bu-
d .. t af1 d k' '--ul mah rada tutulmuştur. Kaçak kadınlar uşen ar arın a ı maıu - . . 

lm t Çatalcaya gönderıleceklerdir. vo uş ur. 

Bat, dit, nezle, 
ağrdann!ZI derhal ---

diye anlatmaya başladı: ~ 

- Shlomo Ben Yossef'ten Uldi 
diyorduk. İki hafta evvel ln~ ~ 
vanı harbinin kararile Aka "" 
sinde kurşuna dizilen bu 22 ~ 
daki Yahudi gencinin suçu ne 
ye düşünüyorduk. ~ 

Filistinde b.ir Arap otobUS 

ateş ederken yakalanan ve e 

silahlar, mermiler, bombalar bı' 
nan ilk Yahudi fedaisi değil rıı · 

·· birk8ç - Evet amma, her gun . Jtl 
liıdını kurban \"ererek yirırıı a~ ı 
dır cehennem azabı 'çinde Y8 

Filistin Yahudileri arasın~a~ 
nün birinde birinin sabrı tuk 

51 çılgınca bir harekete kalk.ışrn~ 
göriilebilir mi? Onu teczıye f!i' 
seydiler, hatta kurşuna diZ!ll 
ler bile demiyoruz .. , 

-Ya? 

- Bu kadar merhametsizol 

dürmeseydiler, diyoruz. 

- Ne yaptılar ki?. Jı4llf 

- Sholomo'nun Lehistand• 1 
ı nan altmış beş yaşındaki an~e:1oı 
vanı harbe biribiri ardı sıra · * 
mu birkaç gün daha sağ bıra~ 
geleyim, son bir defa onu öpe o' 
djye telgraflar çekti, dinlern~~ 
Hayfa baş hahamı Akaya gı #, 
idama mahkum gence dini va;,J' 
ni yaptırmak istedi. Ona da 
oldular." 

Bir lahza sustular, sonr~... ti 
- Bunlar bir yabancı ıçırı 

ki birer hiçtir amma, biz, Ar9'P 
le öldüğümüz yetmiyormuş gi~ 
de hükumet eliyle ölme):~··· ,1 
de böyle ölmeye tahammul ed 
yiz ... 

Biri, 

- Nitekim etmedik ... 

ötekiler sözlerini şöyle bİ 
ler: 

- Dolu baraağı taşıran _, ., 
~ ' . 
..._. - 0.1-.1 __ • ~ ~.,,...... • i 

Aklınıza, Yahudiler neden eS~\S" ~ 
iiJCil'" bi mütevekkil, boyunları b sr 

turmuyorlar, niçin onlar dlal! 
laha sarılmış bulunuyorlar s~. , 
diği zaman Shlomoyu düşüniiJl tef 

Otomobil gelmişti. Gittikçe p 
ha1aşan caddelerden geçerek 
eski Kudüse indim. 

EPILATUA
B OD 0 

Bütün vücuttaki 
fazla kıllar sıcakla- "'!~~ 
rın tesirile çabuk bü
yür. Bunların izale
si için ustura gibi 
şeyler kullanmak 
tehlikelidir. Sonra da 
sert ve dik çıkar. E
pilatuar Bodo'nun 
kullanılı~ çok kolay

dır. Vücudü asla tah- ~~==---= 
riş etmez. Vücude ta t 
zelik ve güzellik verir. Bir 'ff,t 
sizi hayrette bırakacaktır. 
zanede bulunur. vorf> 

Istanbul LABORA TU AR 
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1 E K O N o M i 1 

ŞAKIR 

s~;::nfO r ... ~f ~if :· .. •1 D~:~AS:;;~Si 
BDuhranı Ed. ı Ziraat Bankası sert buğdaylarından ' ISsalı!y•norAıa'rmak evam ıyor 67 bin kilo 5.20 kuruştan ve Anadolu 

ırağan Sarayına Gizlice 
okulan lngiliz Doktoru 

Çimento istihsalatının geceli gün- yumuşak kı:ıılcalardan 325 bin kilo Dış memleketlerden ihracat için 
5.28 kuruştan satılmıştır. 

düzlü devam etmesine rağmen mem- * piyasamızdan kuzu derisi aranılmak 
leketin muhtelif yerlerine ve şehri- ' tadır. Yüz adedi en aşag-ı doksan be• Adapazarının sarı mısırlarından ~ 

mizin umumi ihtiyacına kifayet ede- çuvallı olarak otuz bin kilo 4.10 ku- kilo olmak şartile bu derilerin çifti 
cek kadar mal yetiştirilememektedir. ruştan, Trakyanın yulaflarından dök için verilen fiyat 140 - 150 kuruş a-

e :eğer... İng·ı· ,., 
~ 1~ ha)fJt 112 Veliahdi, Efen- ·, 
~ dı~•ııın t 1 a~~n (Deli) olup ol -
· llıahi:ııett~bıtı i•tı1 sefire husu-

, Sefir b ~~ktup yazar yaz -
havaı u ışı sefaret tercümanı 
· e etrn· 1 il) d ış. Tercümanın bira 
tıditııiı~ hern (Mason), hem de 
!.lrıa11 ın gıyaben muhip ve ta

tıdtn .. 
VaıİYeti M ınuş. Derhal gide-
. r vel'tni aso~ların reisine (2) 

lılıi% . ş". Reıs te, vaktile E
ıı ve M ikınci katipliğinde bu 
'liiisn .. ason cemiyetine dahil 
~i~e ~ Bey) i celbetmiş: 

da ecı' arern dairesile irtibat 
· · et:elt k . 

l:ı l'ik edi . uvvetıı bir vasıta 
t».,.. iliz. 
·qıış. 

'ite,,.. 
· ... dair in' 

~ atıııı iç .. ~~ .. ın ve bütün ben· 
. 'adı'- Yuzunu bilen H.. .. B . ._ hend usnu ey, 

1ıı ağa ile egandan tablakar Hü 
ktııp g" (Gevherriz)e gizli bir 
[ı't·ı onderıniş M 1 . b"'t" 41 ı e y · ese eyı u un 
llte,.,. aıdtktan sonra· .. , d. ' 

lor ith l aıresine gizlice bir 
. hem ~f edile(:ektir. Vaziyet -
1
t llel'll dend~rnizi haberdar e-

ı . ~ahet e hıze Yardım için bi.i 
~l'liı.) ve fedakarlığınızı gös
eıtı· 

ış ... tvv . 
!l \ıel"ll'\işle ela Efendimize ha
ar. Ond t. Muvafakatini al -
başıal'll~ sonra da, hazırlık

ar. 

~ lt haz1rlık 
. ;. kalfa Yi 1arda, Nakşifend 

~:fo:/)) • ne e" .. g • le . 'f'~I".·_. ... on sıraya eç 
l'tıb :ı..,~k· ' ( \ atı id '• ....... dı,-•wt-

C' \ .bahane :~e etmek için, has-
~ v lstell'ıiş. Bie~k tımara çık -
M eçhile S 

1 
raz evvel anlattı

~· '< <irade) :. tan Hamide arzedi 
.. ca tabı ı~. alındıktan sonra, 
·•e o· a.l\ar H.. . 

ı:ııtll'ıiş useyın ağanın 
~ t:te geçil~ ~etleşıniş; artık, fa-

· veıa. ış. 
li '~ason 1 
t 
.. ~ tercü ocasının reisi ile 
tıı-ı. rnan1 u.. .. 
b· "'Çe bil . • J.~usnu Bey, ve 

-ııı. 'r heyet~~n bir İngiliz dok 
'Şla.r· 'b alınde gizlice top-

!\i ' ... ,ak · 
h aırnışla şıfend kalfanın ifa 
11luııdu~ r. Efendimizin ne hal 
~ıı guna ne · · · r· 
•u l Yatıp k~lkt ~ yıyıp ~çt ~ı
l a ler ıgına daır bır-

~-~tı ait:~;rnuşlar. Verdiği ce
lb-ı~lat da, Nakşifend kal

t~8aretıe~ışlar ... Sonra, büyük 
eıa "' ıŞe başlamışlar 

,. • t'ar · 
~~ lsil\hı .

8 
kuvvetile Kılıç A-

~ı elde et ıı~arnını ve suyolcu-
, ıı,.. ını"Ier C . . . 
ı . ·• arı- '!J • amının şadır 'ga l\a tar f 
tı tı ııa. a ındaki depodan 
lltııı taYlna k 

· 1, b· da tetk· adar gelen su 
r 11' hı~ •kata girişmişler. Bu 

":! ~an · 
~ ı. !!tler· gırebilecek· hatta 

<tqd ıııde ' 
~~ı. ıır ır • ayakta durabile -
'"I ı:ıenışrn· 

14 b4 " ış. Su, demir bo . .,olun .. 
~Utu ıçınden geçer • 

~ bııı~. ll bu 
:ar litı hazırlıklar, kısmet• 

• 1 "e b seyin ~ 
llıı~ ahçe aga, ve kıs-

~~ile. ~~ğıtı Ye atılan - taşa sa-
,~, ~i~e hildi~~la_ harem dairesin-
e tıı~it· ıı ı. rnış. Ve· 1 ı~ <>E!ce (D • 
cı ~ ~il «loltto' oni) isminde bir 

~r l'ıı" ru, su 11 

~
ııı~ _.nı Re! • Yo arı vasıta-

'" 'ıı llıl'ıiıı k ecektir. Kendisini. su 
ııroı apısınd b 

"'ar a) ist ·. a ekleyiniz. 
l ~iııi ~J Pıır~ı eyıtıiz. Doktor size, 

C L.ıllıi~· ~eri aı ası verecektir Ken-
1111 1tı d ıııız D ~ . 

l'!rj air . · ogruca Efen • 
eıı l'ltı t esıne .. .. 

ılittıı akdi goturerek ken-
ıte Ve ~le bil~ ediniz. Doktor E
e ~l \ıa~İYet~~tuktan sonra 'va-
~ ~ E!d ını o· ' 
lJi":! ~E!kt• ' ızzat kendileri-

l'!l'fı. e, 11 ır.) 
. "ll\lı. Çı]t Ve sar·h 

111 
1 bir talimat 

ı~"'ıi't'epetı 
'21 1iıı rtıa.,,., b •. 

~ ll~ ırııct~ 1 d ~ . 
l\;ı 'l'rııı •, "r egn: bızzal 
~ "ılı \la l 
ırı,tı (~lt>;ı °"a111 re 

I~ ı... ~'°l' illi lsk stadı muhterem )i 
~l <ıJt h ıılye i) ' 

~ ı~lııı,11 <lllrı~ın r dir. Yıldız sa-
'~ 1_

1 <la1tl.ılıkik•t de bu meseleye 
<t~)d ıııa!i ,.. evrakında bu ~da

~ıı- ~ırJandi) . ' 
"llf§tir, dıye, yanbf 

Çimentonun bu vaziyeti karşısında fi me olarak kırk bin kilo 4·02 kuruş- rasındadır. Tiftik satışlarında 35 bal 
tan verilmiştir. 

yatlar yükseltilmiş ise de, hükume - * ya Eskişehir, Polatlı oğlak tiftiği ki-
tin son aldığı tedbir üzerine fiyatlar Akşehir arpalanndan 75 bin ki- losu 120-1~5 kuruştan satılmıştı:. Es 
normal haddine inmiye başlamıştır. !oluk bir parti kilosu 4.10 kuruştan, kişehir, Yozgat tiftiklerinden seksen 
Şark mıntakasında yeni çimento fab , Bandırmanın arpalarından dokuz bin balyalık bir parti ana malları kilo-
rikalan kurulması için hazırlıklar ~ kilo çuvallı mal kilosu 4·20 kuruştan su 108 kuruştan verilmiştir. İzmir, 

. l satılmıştır. Arpa isteklidir. Piyasaya ç akk l yapılmaktadır. Çimento şırket erinin an a e mıntakalannın keçi kıl-
az mal gelmektedir. 

hükumete devri etra~ında alakadar- * larından iyi kırkım mallarından 125 
lar arasında ilk görüşmeler yapıl- balya kilosu 50 - 51 kuruştan satıl-

Kuru bakla satışları devam edi-
ma.ktadır. ~ mıştır. Yerli fabrikalar namına Trak yor. Bandırma mıntakasırun bakla-

Yapak Üzerinde !arından 00 bin kiloluk büyük bir ~ ya malı yapaklardan, kilosu 58-59 
Tetkik Yapıhyor parti dökme olarak kilosu 4.22 ku- ~ kuruş arasında 180 balya satılmış-

ruştan verilmiştir. Geç vakit bakla tır 
Merinos fabrikasına mensup bir fiyatı dört buçuk kuru~a kadar in- ; . 

mübayaa tetkik heyeti Edirne ve miştir. " : Kuru Bakla Ahyorlar 
I Kırklareline gitmişlerdir. Bu heyet, •••••••••••••••• ••• •••••_...: Maltaya ihracat için piyasamızdan 
gezeceği mınta.kalarda Trakya yapak kuru b_akla ve nohut alınmaktadır. 
lan üzerinde yerinde tetkikler yapa ORMANCILIK: Nohutların yemeklik olanlarından o-
cak ve fabrika için muvafık görece- -- tuz bin kilo satılmış ve kilosu 6,25 

ği yapaklardan satın almak için ala- Bazı Kereste kuruştan verilmiştir. Sıra malı no-
kadarlarla görüşecektir. hutlann kilosu 5.30 kutfıştur. 

Sovyetler Yapak Alacal< F·yalları Piyasamızdan yapak almak istiyen 1 
Kararlaştırılan gece, önde ıuyolcu, arkada doktor Doni 

ellerinde lener olduğu halde ıu yoluna girmişlerdi 

Sovyet ticaret mümessiliği, Anadolu Yükseldi 
mallarile alakadar olmuşlar ve bun
ların kilosuna kırk üç kuruş fiyat 
vermeyi kabul etmişlerdir. Ancak 
mallar Odesa teslimi şartile alınaca
ğı için tüccarlar bu şarta ve fiyata ya 
naşmamışlardır. 

Kereste piyasalarında kaydolunan 
fiyat yüksekliği Ziraat Vekaletinin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. Veka
let kereste fiyatları etrafında esaslı 
tetkikler yaptırmaktadır . 

İÇ PİYASALAR: 

Is tan bula Fazla 
Kararlaştırılan gece, önde suyol 

cu, arkada doktor Doni ellerinde 
fenerler olduğu halde suyoluna gir 
mişler. Bazı yerlerde, sürünerek 
bazı yerlerde, dizleri üzerinde e
mekliyerek; bin müşkülat ile sa
rayın su hazinesine gelmişler. O -
rada, Gevherriz ile Hünkar cari
yelerinden biri tarafından istik
bai. edilmişler. 

Evvela Gevherriz kalfa: 
- Parola!. .. 
Demiş. Doktor da derhal: 
- Edvard. 

cağızın sefil ve perişan kıyafetine 
bakarak: 

- Zavallı adam!. .. 
Diye mırıldandıktan sonra, üev

herrize dönerek: 
- Ne tuhaf adet.. demek ki, si-

zin memleketinizde fakirler, böy-
• 

le yüksek yerden bağırarak dile-

niyorlar, öyle mi? .. 
Demiş .. Tabiidir ki, Gevheriz, 

lazım gelen cevap ve izahatı ver-
miş. 

(Devamı var J 

----n----
Sovyet Ticaret 

Mümessilliğinde Deijişiklik 
Sovyet Rus ticaret mümessiliğinde 

bazı değişiklik olmuştur. Ticaret iş
lerini idare eden İtkin memleketine 
dönmüştür. Ataşe Liroff dahi mem
leketine döneceğinden bu işleri yeni 
tayin olunan Litvinof gönniye başla
mıştır . 

Peynir Geliyor 
Piyasamıza bu senenin yeni peynir 

!erinden her gün binlerce kilo getiril
Tetkikler bitince ona göre tedbır mektedir. Gelen malların hemen hep 

alınacaktır. İnşaat ve imalat mevsi- si günü gününe satılıyor. Son gelen 
mi olduğu için çam keresteleri partiler arasında Bandırmadan 10 

daha ziyade sarfolunmaktadır. Ke-- bin 800 kilo gelmiş ve 31.04 kuruş
reste imal eden dış memleketlerde tan verilmiştir. Bandırmanın 8496 
bir kereste karteli yapılmıştır. Kar- kiloluk iıkinci partisi kilosu 30.22 den 
tele giren memleketler, fiyatlan is- Balıkesir peynirlerinden 2718 kilo 
tedikleri gibi tesbit etmektedirler. 32.08 kuruştan ve Rize peynirlerin-

den 3636 kiloluk bir parti kilosu 
32.08 kuruştan satılmıştır. Cevabını vermiş... Çok güzel 

ıransızea bilen Gevherriz, dokto
ru ıçerı aaveı eıttıış. suyoıcu cıa, 

dönüp gitmiş. 
1-L o k A N":·:·;·:·:~-:1;·:·;·;·mi·i·;~;~~:"·r·······~~~~ : ~Halde D .. n Ü s t star_·- LJ __ L"L • .L p _.L,~\ .. , 
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Efendimizin dairesine götürülerek 
kendisine takdim edilmiş. Efendi- · 
miz, tam bir akıl ve şuur, ayni za
manda düzgün bir fransızca ile: 

- Büyük cüret ve fedakarlık 

gösterdiniz, doktor. Hem size; hem 
de, insani fikir ve maksatlarla si
zi buraya gönderenlere teşekkür e
derim. 
Demiş .. Bu muntazam ve nazika 

ne sözlerden hayretler içinde ka
lan doktoru, kendi yatak odası -
nın yanında bilhassa hazırlanan o
daya götürüp yerleştirmiş. 

Bu doktor, tam bir hafta kal -
mış. Hizmetine yalnız Gevherriz 
bakmış. 

Doktor, günde bir kaç kere E
fendimizi muayene etmiş. Ona, ha 
zı hesaplar yaptırmış. Uzuq, uzun 
piyano çaldırmış. Birkaç kere, kar 
şı karşıya yemek yemiş. Hatta bir 
kaç gece uyurken saatlerce başın
da bekliyerek uyku halini tetkik
ten geçirmiş: 

- Sizde; zerre kadar hastalık 

varsa, ben doktorluk diplomamı yır 
tarını. İlim ve fenni de inkar ede-
rim. 

Demiş. 

Doktor, müşahedelerini bir haf
ta zarfında bitirmiş. Bu bir hafta 
bittikten sonra, bir gece yine gel
diği gibi suyolcunun delaleti ile 
çıkıp gitmiş. 

Acaba bu doktor kimdi? .. <Do -
ni), onun hakiki ismi mi idi? .. İn
giltere hükumetinin İstanbul sefa
reti doktoru mu idi? .. Yoksa, Veli
aht Prens Edvard tarafından su
reti mahsusada İngiltereden mi gön 
derilmişti. Bu, bilinmiyor ... Yal -
nız, dikkate şayan bir nokta var. 

D oktorun saraya geldi~inin er 
tesi günü, sarayın cıvarın

daki caminin minaresinde ikindi 
ezanı okunuyormuş. Bu sffada dok 
tor da, Gevherriz ile konuşuyor -

muş. 

Doktorun gözü, birdenbire mina 
rede ezan okuyan müezzine iliş -
miş. Derhal sözünü kesmiş. Adam 
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Annelik Hormonunun Bozulması 
O da, öteki, folikillin hormonu 

gibi azalabilir ve çoğalabiJir. Ço
ğalması en ziyade gebcliktedir. 
Ondan başka zamanlarda çoğalır
sa hastalık verir ve gebelikteki 
muayyen günlerin kesilmesine se 
bep olur. Bereket versin ki lüte· 
in hormonunun böyle hastalık ve 
recek surette çoğalması pek nadir 
görülür birşeydir. 

Daha mühim olanı ve pek çok 
görüleni onun azalmasıdır. Bu hor
monun azalması, hiç olmaması bi
le muayyen gi.inlerin devamına 

mani olmaz. Lüteln hormonunu 
hiç çıkarmıyan yani anne ohnala
rına imkan bulunmıyan kadınlar
dan muayyen günlerini, hem de 
koJaylıkJa, geçirenler görülmüş-
tür. 

Fakat hu hormon azaldığı vakit 

yaptığı ilk marifet muayyen gün
lerin başında şiddetli sancılar ge· 
tirmektir. Vakıa o günlerde sancı 
çeken kadınlar, hele genç kızlar 

pek çoktur ve hepsinin çektiği is
tırap daima lüiein hormonunun 
azlığından gelmez. Bununla bera· 
her o sancıların hormon azalma
sından geldiği o kadar çoktur ki, 
ba7.ı hekimlerin hepsini buna aife· 
derler. Zaten sancı ~ekenlerin bir 
çoğu lütein ile tedaviden istifade 
ederler, can sıkacak tarafı şudur 

ki, bir defa tedaviye yctişmeı:, her 
ay muayyen günlerin devamınca 
tedavi ihtiyacı da nihayet insanı 
bıktırır. 

Bu sancılardan sonra, lütein hor
monu azlığının yapacağı ikinci 
marüet, tahmin edersiniz ki, çocuk 
olmasına imkan vermemektir. Yi 
ne vakta, çocuğu olaınıyan kadın
lar -bereket versin çok değilse 
de- hay]ice vardır ve hepsinin hu 
eksikliği lütein hormonunun ek
sikliğinden gelmez. Kadınlık alet
leri tarafından bir bozukluk, pek 

çok defa da erkeğin baba olmıya 

kudreti bulunmaması, çocuk gel
mesine mani olur. Fakat başka se 
hep bulamayınca, çocuk olmadığı 
vakit bu hormonun eksikliğini ha 
tıra getirmelidir. Kanda yahut 
başka bir şeyde. Bu hormonu ara
mak için şimdilik kolay bir usul 
bulunmadığından biraz zahmetli 
bir usule başvurmak zaruridir 
Muayyen günlerden birkaç gün 
önce çocuk yatağının iç tarafın

dan küçük bir parça keserek mik
roskopta muayene eder. Hormo
nun bulunup bulunmadığı bu mu
ayeneden belli olur. 

Böyle ta içerden bir parça geti• 
rerek muayene ettirmek zahmetli 
ve acıklı bir iş olmakla beraber, 
dediğim gibi, çocuk olmamasına 
başka bir sebep bulunmayınca o 
acıyı çekmiye değer. Çünkü hor
monun eksikliği anlaşılınca teda
viden sonra, yatağında tutunabi
lecek ve doğacak çocuk biitün a-
cıları unutturur. 

Bazılarında da, HHein hormo· 
nunun eksikliği çocuk düşürmiye 
sebep olur, çocuk ilk zamanlarda 
yatağında tutunabilir, Cakat çok 
duramaz, düşer. Çocuğun yatağın 
da h,iç tutnnaınamasiyle, orada ba 
rınamamasından çıkacak netice 
ikisinde de ayni olmakla beraber 
bu ikinci ~ekil daha acıklı olur. 
Mutlaka çocuğu olması istiyen ve 
istemesindf' haklı olan kadın tam 
da meramına nail olduğu zaman 
çocuk düşürünce daha ziyade ye
is getirir. Onun için sık sık çocuk 
düşüren kadınlar da lütein teda
visi yaparlar ve çoklarında nıu

vaffakıyet kazanırlar. Şu kadar 
ki çocuk karında iyice büyüyiin
ciye kadar d<",•am zaruridir. Fa· 
kat çocuğun sağlam doğması için 
4.5 ay haftada iki giin ilaç yaptır
maktan, çocuk annesi olmak isti· 
yen hangi kRd1n çekinir! 

2.50-5 kuruş. görmektedir. Mısırlar ıçın piyasa 
gevşektir. Glikos fbrikaları bu gün
lerde mısır almadılar. Ziraat Ban
kası buğdaylarından başka dün pi
yasaya buğday gelmemiştir. Yalnız 
31 bin kilo un getirilmiş ve satılmış

Asma.kabağı adedi 3-12, patlıcan 

baş 3.50-4, orta 2-2.50, ufak 1-1.50, 
patlıcan bostan 4-5, hıyar 0.25-1.25 
kuruş. 

Pancar demeti 1.50-2, 
0.40-0.60 kuruş. 

maydanoz tır. Şehrimize 29 bin kilo susam, 25 
bin kilo yapak, 29 bin kilo mercimek 
getirilmiştir. Osmanpaşa elması kilosu 15-18, çc 

kirdeksiz üzüm 12-15, türbe eriği 6-
12, mürdüm eriği 8-10, kayısı 20-30, Yeni Mahsul Soğan 
zerdali 8-12, fındık 5-7, ağaç çileği Geldi 
50-60, şeftali 15-25, vişne 10-22, ak- Edirne ve Trakyanın bazı köyle-
ça armudu 35-45, Mustabey armudu rinden bu senenin yeni mahsulü ku· 
7-15 kuruş. 

ru.sovanı piyasamıza gönderilmiştir. 
Ecnebi limon 100 adet 200-350 

-
' Gelen sovanlar tane itibarile geçen 

karpuz yenidünya baş 25-30, orta 15 
20, ufak 3-10, karpuz alacalı baş 25- seneden biraz daha küçüktür. Bu mal 
30, orta 15-20, ufak 2-10, kavun topa ların kilosuna dört kuruş istenilmiş
tan baş 15-18, orta 10-13, ufak 3-8 tir. Henüz iştahlı alıcı olmadığı için 
kuruş. gelen sovanlar satılmamıştır. 

;""~----~-------------...--... 

BORSA 
20-7-938 

ÇEKLER 

Londra 6.20 

Nevyork 126.1625 

Faris 3.48 

Milano 6.6375 

Cenevre 28.86251 
Arnsterdam 69.28 

Berlin • 50.6325 

Brüksel 21.3225 

1 
Atina 1.135 

Sotya ı.~3 

1 Prag 4.355 

1 

Mııdrid 6.89 

Varşova 23.62 

Buda peşte 24.80 

Bükreş 0.9325 

' 
Belgrad 2.8575 

Yokohama 36.195 

Stokholm 31.965 

Moskova 23.6725 

ESHAM ve TAHViLAT 
Türk borcu I, vadeli 18.225 
Türk borcu I, Peşin 18.20 

l
Sıyas - Erzurum Hl G9.-
A nadolu D. Y. l ve II, 
peşin (0.65 

- ) 

KAYSERlDE: 

Beı Köy Boıaltaldı 
Kayseri, (TAN) - Develi Karahi

sar nahiyesine bağlı beş köyün üzer 
lerinde bulunan dağdaki kayaların 

sarkık bir halde bulunması ve za· 
man zaman parçalanıp koparak za
yiata sebep olması, bu köylerin va
ziyetini esaslı surette tetkik etmek 
lüzumunu doğurmuştur. Mahallinde 
tetkiklerde bulunan bir fen heye
tinin emrile, bu köyler halkı evle
rinden çıkarılmışlar, kızılay cemiye
tinden getirtilen çadırlara yerleşti
rilmişlerdir. 

O civarın tesbit edilecek iki yerin
de bu beş köy yerine yeniden iki 
köy yapılması kararlaştırılmı~tır. ________, 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vil8yeti tarafından 

köy sandıklan için makbuz bas· 
tırılmıştır. Elli çift varat<h. tel 
..fikişli bir cildt 2!l kurustur. 
Taşraya postaparası ile (30) ku· 
ruştur. 

1'AN Matbaa:nnda c;ahlmaktadn 
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Seyyar Mektep 
İstanbula Yardı 

( BCJf'& l incide) 
Seyyar mektep dün sabah İstanbu

la varmıştır. Vaşington Büyük elçili
ğimiz bu ziyaretten Maarif Vekaleti
ni habeniar ettiği için Vekalet müfet
tişlerinden B. Nurettin Amerika ter
biyecilerini istikbale ve memleketi
mizde bulundukları müddetçe kendi
lerine refakate memur edilmiştir. 

Grup dün B . Nurettin Te Üniversi
te pedagoji profesörlerinden Sadred
din Celal tarafından karşılanmıştır. 

Amerika terbiyecileri İstanbul ve 
Ankarada pazartesi akşamına kadar 
vakit geçireceklerdir. Dün İstanbulun 
muhtelif yerlerini gezmişler, görmüş

lerdir. Dün akşam dokuzda Beyoğlu 
Halkevinde B. N urettin ve Sadrettin 
Celal tarafından kendilerine Türk 
terbiye sistemi hakkında malumat ve
rilmiştir. Beyoğlu Halkevi Başkanı B. 
Ekrem de Beyoğlu Halkevinin faali
yetlerine dair izahat vermiı ve resim
ler göstermiştir. 

Misafirlerimiz bu sabah Halkevin
de bazı Türk münevverlerile temas 
ederek Türk içtimai ve iktısadi kal
kınmasına dair malümat alacaklardır. 
Bu arada İstanbul iş bürosu tarafın
dan İş Kanunumuz ve tatbikatına da
ir malumat verilecektir .. Saat on iki
de misafirler Amerika sefiri tarafın
dan kabul olunacaklardır. 

Öğleden sonra Universite namına 
misafirlerimize Profesör Ömer Celal 
tarafından Tarabyada Tokatliyan ote
linde bir çay verilecek, bu çay da fik
ri temaslara imkan verecektir. 

Profesör Vatsonla altı arkadaşı, 

Türk inkılabının manasını kavramak 
için Ankaraya gitmek ihtiyacını duy
muşlardır. B. Nurettin ile beraber bu 
akşam yola çıkacaklar ve cumartesi 
gtındüz trenile döneceklerdir. Cumar 
tesi al{şamı için Büyükadada Anadolu 
klübünde bir akşam yemeği tertip e
dilmi c-~ı-. Pazar günü Floryadaki bir 
çocuk kampını ve o civardaki bir kö
yü ve köy mektebini ziyaret edecek
lerdir. Pazartesi İstanbulda muhtelü 
mektepler ve içtimai müesseseler zi
yaret olunacaktır. 

Amerikalı terbiyecilerd e Türk iye

n in içtimai aıeseleleri hakkında de-
------

bu kadar ij W.şarmamızın sırrını öğ 

renmiye çok merak ediyorlar . Bura

ya gelmezden evvel bize dair bir çok 

kitaplar okumuşlardır. Fakat sağdan, 

soldan kendilerine verilen malumat 

memleketimize dair yanlış haberler --hasıl edecek yoldadır. 

Mesela İstanbulla Ankara arasın
da haftada ancak, bir, iki tren bu
lunduğu, Ankaraya gitmek için tren 
günü kollamak lizıtn geldiği kendi
lerine söylenmiştir. İki şehir arasın
da günde 4-5 tren işlediği ve her tre
nin yolcudan taştığı kendilerine an
latılınca bu maltımata, Türkiye hak
kındaki habere akıllarının zaten yat 
madığını ilave etmişlerdir. 

Amerikalı terbiyeciler buraya İ
talyayı tetkikten sonra gelmişlerdir. 

Programlarında Türkiyeden sonra 
Rusya ve Almanya vardır. İçtimai 
değişiklik hakkındaki tatbikat der
ainin mevzuu, Türkiye, İtalya, Al
manya ve Rusyadır, çünkü son za
manların en süratli içtimai değiıik
likleri bu dört memlekette toplan
mıştır. 

Kendilerini görmüş olan bir arka
daşımıza profesörlerden biri ıunla
n söylemiştir: 

"- Türkiyeyi, bir hamlede ileri 
gitmek istidadını en çok göstermi§ 
olan bir memleket diye tanıyoruz. 
Amerika irfan muhitinde bu şöhret 
geniı bir mikyasta f&Yi olmuştur. 
Her şeyi az zamanda değiıtirebilmek 
kabiliyeti göstermi§ olan böyle bir 
memleketi yakından görmsek için bü 
yük bir arzu duymuftuk. Bu arzuları
mızı tahakkuk ettirdiğimizden dolayı 
çok memnunuz" 

BILECIKTE: 

Mühendislik Kursu 
Görecekler 

Bilecik, (TAN) - Mühendislik kur 
suna girmek için açılmı~ olan kabul 
imtihanlarına dahil olan nafia fen 
memuriarınm hepsi muvaffakıyet 
göstermişlerdir. Bunlardan baş fen 
memuru Remzi, fen memuru Bedri 
ve Nuri, eyliılde açılacak kursa ~· -
ğınlmışlardır. Diğerleri de sıralan 
gelince çağırılacaklardır. 

(8 A f M A K A L E D E N M A B A T) 

Karadenizde 
Amerikadan 
Bir Parça -- (Başı l incide) 

TAN 

BiRiNCi SAYFADAN , MABAAT 

lngiliz Kralı Meçhul 
Asker Abidesinde 

Buralı değil... Şehirlerin yerli hal- ' 
kından Belediye Reislerinin pek iyi
leri olduğuna şüphe yok. Fakat mem
leketimizdeki ümran ihtiyaçlan o ka
dar çok ki Belediye Reislerini bilgi, 
tecrübe ve ttiratlı çalışma kudreti ba
kımından seçmek herhalde daha ve
rimli bir yoldur. Yerli Belediye Reisi ' 
eski muhitine alışmıştır. Değiştirmek 

ihtiyacını duymaz. Sonra birçok tanı
dıkların hatır ve gönülleri serbest ça
lışmaya engel olur. 

Zonguldak Belediyesinin 222 bin 
lira1ık bir gelir bütçes'i var. Bu 

paradan yalnız 66658 lirnsı maaş ve 
ücretlere gidiyor. Geri kalan kısım 
hep müsbet işlere sarfediliyor. 

Programlı işler arasında şehir, ga
zino ve oteli, soğuk hava deposu ve 
buz yapma tesisatı, ikinci bir asri 
hela yapılması, bazı caddelerin par
keye çevrilmesi, asri mezarlık, temiz
lik vasıtalarının çoğalması, lağım 

mecralarının büyük kuturda beton ka 
nallara tahvili, hal, stadyom yapıl

ması gibi müsbet işler vardır. Şehre 
tazyikli ve bol su getirilmesi 104,000 
liraya ihale edilmiştir. 

Z onguldakta hüküm süren mo
dern ruh, yalnız sınai hayat

ta, idare mekanizmasında, Belediye
de tesirler göstermekle kalmıyor. 

Zonguldak vatandaşlık alakaları 

bakımından da ileri bir muhittir. Me
sela ilkmekteplerin hami heyetleri 
burada vazifelerini nazari şekilde kar 
şılamıyorlar. Mekteplere alfıka göster 
mek, fakir talebeye yardım etmek hu 
susunda hami heyetler arasında güzel 
bir yarış var. 

Kendi kesesinden bir lise binası ya
pacak seciyedeki yegane vatandaşın 
Zonguldakta zuhur etmesi bir tesa
düf eseri değildir. Bunu yapan Meh
met Hulüsi Çelikerin şahsiyeti Zon
guldağın modern muhitinin bir mah
sulüdür. Mehmet Hulusinin hareketi 
bütün memleket icin bir örnektir. 
nunaan ayn oır yatıaa nn.nseaece-
ğim. 

Z onguldak, Türkiyede modern 
içtimai ve iktısadi şartların 

ne gibi neticeler vereceğini gösteren 
bir imtihan meydanıdır. İmtihan bu 
güne kadar çok iyi gitmiştir. Alakalı 
memleket teşkilatı yardımlarını esir
gemezlerse bu inkişaf daha çabuk ile
ri gider. Mesela milyonluk büdceler 
içinde çalışan maden teşe1cküllerinin 

şehrin ümranında da-ha fazla vazife 
ve mesuliyet payı almaları, Zongul
dak hesabına da bu teşekküller he
sabına da çok iyi birşey olur. Zaten 
maden sahalarır.6~n birçoğu Belediye 
hududunun içindedir. 

Böyle bir iş birliği kurulacak olur
sa, Karadenizin kara incisi çok az za
manda Türkiyenin bir nümune şehri 
haline gelebilir. 

Ahmet Emin YALMAN 

lı Dairesi Reisi 
Tefti§ için Samsun 

İngiliz kraliçesi iki kızı ile bir arada 

(Ba§ı 1 incide) 1 ne ile görüşmiiş, yemeği Şotan, Her
Saat 10.55 de alay, belediye daire- yö ve Blum'ün de iştirakile yemiş -

sinin iskelesine ve 11 de belediye dai tir. 
1 

resine muvasalat etmiştir. Belediye Resmi tebliğ 
sarayının bütün pencereleri iki mil- Paris, 20 (Hususi) United 
letin armaları ve bayraklarile süslen Press'in muhabiri bildiriyor: Bugün 
mişti. • Ingiltere hj riciye nazırı Lord Hali -

Belediye dairesinde faks ile M. Daladye ve M. Bone ara -
Belediye meclisi reisi, İngiltere sında yapılan ve saatlerce devam e

kral ve kraliçesini belediye daires\n- den konuşmalar neticesinde neşro -
de karşılamıştır. Altıncı Jorj, bele- lunan resmi tebliğin anlattığı en mii 

him nokta, Italya ile Almanya taradiyeye teşekkür etmiş ve şöyle de-
fından vuku bulacak herhangi te -

miştir : 
şebbüsün Ingiltere ile Fransanın a -

"Gerek kraliçe, gerek ben, dosta-
rasını açmağa yaramıyacağıdır. In -

ne mahiyeti bizi bilhassa m""u-·t_e~--ha_s_·~.iltere ile Fı-.ansa e.ec~ nisanda v.an 
~--,--...---~--... ııtıarı anlaşmayı tatbike devam e-

güzelliğini ve zeraıetini son derece 
deceklerdir. Bu anlaşmaya göre iki takdir ediyoruz. Hepinize hararet ve 
memleket arasında harp vukuu tak-

minnettarlıkla teşekkür ederim.,. dirinde kara, ve deniz ve hava kuv-
Bundan sonra alay belediye salo-

vetlerl birlikte hareket edecek ve 
nuna geçmiş ve orada kral ve kra- bir elden idare edilecektir. 
liçeye hediyeler takdim edilmiştir. Resmi tebliğde deniliyor ki: 
Müteakıben kral ve kraliçe muşe dön "İngiliz hükümdarlarının Parisi zi-

müşlerdr. yareti, Daladye, Bonne ve Lord Hali-
Kral ve kraliçe 11.30 da Keydor-

faks'a enternasyonal aziyetin heyc
seye dönmüşler, kral daha sonra si-

ti umumiyesini ve iki memleketi bil-
vil elbise giymiş ve hususi bir zi- hassa alakadar eden meseleleri tetkik 
yafet ve resmi kabulde hazır bulun-

fırsatını vermiştir. 
mak üzere kraliçe ile birlikte lngil-

Fransız - İngiliz mlinasebatına hatere sefarethanesine gitmiştir. 
Kral Paris fakirlerine dağıtılmak kim olan karşılıklı itimat zihniyeti 

üzere belediye reisine 100 bin frank içinde cereyan eden bu konuşmalar
da nazırlar, teskin edici ve barıştırıcı vermiştir. 

Kral ve kraliçe akşamleyin Cüm gayretlerine devam hususundaki müş 
hurreisi ile Madam Lebrun şerefine terek azimlerini bir kere daha teyit 

ederek geçen Nisanda Fransız nazırlngiltere sefarethanesinde bir ziya-
fet vermişler ve saat onda operaya !arının Londraya yaptıkları ziyaret es 

nasında tahakkuk ettirilen kati nokgitmişlerdir. 
tai nazar mütabakatinin tamamile de

Siyaai temaala. 
vam etmekte bulunduğunu müşahede 

Diğer taraftan bugün Lord Hali- eylemişle;dir. 
faks siyasi konuşmalarına ba~lamış Her H'tl . L rd H l'f k ·ı p 

ı erın, o a ı a s ı e a-
bulunuyor. Lord Halifaks saat 12•30 rise hareketinden mukaddem konu
dan 4 e kadar M. Daladye ve M. Bo· ve Trabzona Gidiyor !"". ~'"!!!!!!!!!!!!!'!!"'!~~~~~~~~~ şan yaveri Videman'ın teşebbiisü hak 

kında alınan malumata göre Hitlerin 
sizlerin mesainiz sadece fikridir. Bu (Başı 1 incide) 

yeni ihtiyaç1ara uygun ibir hale geti
rilmiş olacaktır. 

"- Bu sene çıkarılacak nizamna
me ve genel emirlerle liman yükle
me ve boşaltma işleri ile kara nak
liyatı işleri de kanunen muayyen e
saslar içerisine alınmış olacaktır. Bu 
hususta çıkacak genel emir, mevcut 
vaziyette esaslı bir değişiklik yapa
mıyacaktır. Çünkü kara nakliyatın
da mesai' saati işi esasen normalden 
pek farklı değildir. Tramvay işçileri 
şimdi de azami on saat çalışıyorlar. 
Biz bunu tabiatile kısaltacağız. O
tobüs şoförleri ve biletçileri için de 
emirname büyük br fayda temin e
demiyecektir. Çünkü bunların ekse
riyeti birer, ikişer tanelik gruplar ha 
linde ve muhtelif ellerde bulunmak
tadır. Bu itibarla kanunun şümul 
çerçevesi dahilinde değildirler.,, 

İş dairesi reisi, kanunun gazeteci
lere de tatbik olunup olunmıyacağı 
sualine şu cevabı vermiştir: 

"- Matbuatta da bedenen, fikren 
çalışan kimseler, diğer yerlerde ol
duğu gibi işçi sayılırlar ve hakların
da i§ kanunu tatbik olunur. Fakat 
yazı işlerinde çalışanlar ve mesela 

yaveri Almanyanın, İngiltere ve Fran 
itibarla hakkınızda iş kanunu tatbik 

sa ile dost yaşamak ve tam tlostluk 
olunmaz. Gazetelerin makine işlerin-

münasebetleri tesis etmek istediğini, 
de çalışan kimseler şimdi de kanuna Çekoslovakya meselesini de sulh dai-
tiıbldirler. Fakat yazı işleri fikri bir resinde halledeceğini bildirmiştir. İn 
çalışma olarak kabul olunmuştur ve giltere ile Fransa henüz bu teklife mu 
dünyanın her yerinde bu iş bu şekil- kabele etmemiştir. Fakat teklifin 

dedir.,, gayri müsait bir tarzda telakki edil-
i, yerlerinin dahili diği anlaşılmıştır. 

talimatnameleri Franaı:z gazetelerinin 
!ş kanunu mucibince iş yerlerinin yazılan 

hazırlayıp tasdik ettirecekleri dahi- Bütün Paris matbuatı , solun mün-
li talimatnamelerden bir kısmı, tas- tehasından sağın müntehasına kadar 
dik olunmak üzere Ankarada iş dai- hepsi de İngiltere Kralının ziyareti
resi reisliğine gönderilmişlerdi. Bu ni azami memnuniyetle karşılamak· 
gibi müesseselerin memleketin muh- tadır. Sollar İngiltereyi hür bir de
telü yerlerinde şubeleri olduğu için mokrasl, kralcılar da ayni memleketi 
bu talimatnamelerin tasdkine ancak muvaffak olmuş bir kraliyet saymak-
daire reisliği salahiyettar görülmüş- tadırlar. , 

tür. Akşam gazeteleri Fransız ve İngi-
Tasdik için gönderilen dahili tali- liz Nazırlarının müzakerelerile meş

matnamelerden 70 kadarının kanuna gul olmakta ve müttefikan şunu kay 
muvafık olmıyan hükiimler ihtiva et detmektedir ki, İngiliz ve Fransız na
tikleri görülerek reddedilmiş, fakat zırlan bilhassa merkezi Avrupada sul 
bu red sebepleri henüz bildirilme- hün idamesi ve İspanyol meselesinin 
miştir. Önümüzdeki hafta içerisinde halli için icap eden tedbirleri tetkik 
Ankaradn bir heyet gelerek bu ı iş- etmişlerdir. Bu tarzı hareket Berlln 
lerle burada meşgul olacak ve kısa ve Roma ile bir an evvel tekrar mü
bir zaman içerisinde bu işleri bitire- zakerelere başlanmasını.temin edecek 
cektir. bir mahiyette olacaktır. 

Hatayda Seçim Kaymt Cinsi Has+ 
işleri Yarın Başlıyor Yayllmasınclclll 1 

(Başı 1 incide) 

karar vermiş bulunduklanndan, ara 
larında anlaşarak ve İskenderun san 
cağı teşkilatı esasiye kanununun san
cağın muhtelif cemaatlerinin hakka
niyet üzerine temsiline müteallik 15 
inci maadesinden mülhem olarak, 
snncakta ilk seçimin kontroluna me-
mur bir komisyon teşkiline karar ver 
mişlerdlr. 

Bu komisyon, Fransız hükumeti 
m ümessillerinden, Türk hükumeti 
mümessilinden, Sancak mutasarrıfın 
dan ve Türk cemaatinin bir mümes
silinden terekküp edecek ve seçim i-

Fahişeler mi t4' 
(Bal' ı 

ve facia sembolü gibi ;. 
kan bu kadınları ıcoJdı 
nedir, kimdir? Bu ç~ıet 
mikroplu lezzetini enıe~ 
tiştiren kuruyası bağı }lıÇ 
merak etmezler mi? 

Biz, bu suale cevap 
bir ~y söyliyebilec~. gı 
sı geldikçe söylediğinıı~ d 
si yurdun uzak köşclerıll 
edinilmek üzere getiri)Jılll 
bu kadınlar, içine yu~ 

h . · · tin 111 
çin kayıt muamelatı yapılacak dai- mu ıtın v~ ce~ıye. 81 
relerde temsil edilen cemaatlerin her kurba!! gıtmışlerdır. Jl1ll 
birinden bir mümessil bu komisyona 1 onların günahki'ırlıkları 

.ıı; · ı h ' b ıstır• iltihak eyliyecektir. Bu komisyonun 6 1 se - ıca ına ve 
riyaseti, münavebe ile iki hükümet olmak, hepimize düşerı 80 

mümessilleri tarafından temin olu- fe, acı bir cezadır. • 
11 nacaktır. Onlar, iğrenç ve korkıJI 

asi 
Milletler Cemiyeti komitesi tara- larını, her gece, her r ~ 

fından tekarrur ettirilmiş olan seçim dama aşılamakla, - bilcres 
nizamnamesi ruhuna riayeti ayni miyerek, istiycrck veY8 1 

1 
derece arzu t-tmekte bulunan iki dost kendilerini kaldırıma yıı~ 
devlet mümessilleri, yukarda ismi gc miyetten intikamlarını 8 

, 

çen komisyon tarafından başlanan lar. Sefih bir erkeğin azıt1
1 

seçim nıwmnamesini yeni vaziyetin boğaz tokluğuna doyurall 
icap ettirdiği tadilatla tatbik eyle - re, cemiyetin verebildiği 

11 
meyi de kararlaştırmışlardır. 

Beyannamenin m etni fUdUT: 
'"İskenderun Sancağı ilk seçim Mil 

Jetler Cemiyeti komisyonunun kayıt 
'muamelfıtını talik etmek ve Sancak 
arazisini terkeylemek hakkında 26 
Haziran 1938 tarihli kararı üzerine, 
Sancağın enternasyonal rejiminin za 
mini olan ve almış bulundukları ta
ahhütlerden münbais işbirliği zihniye 
ti ile hareket etmekte bulunan Fran-
sız ve Türk hükumetleri, statünün ve 
teşkilatı esasiye kanununun tatbikını 
temin zımnında, Sancakta ilk seçim 
muamelatının kontrolünü birlikte de 
ruhte etmeğe karar vermişlerdir. 

"Bunun için, Fransız Cümhuriyeti 
hükümeti Fransız Cümhuriyeti yük
sek komiserinin Sancaktaki delege 
muavini Albay Collet'ye lazımgelen 
saliıhiyeti vermiştir. Türkiye Cümhu
riyeti hükümeti de, fevkkaliıde mu
rahhas olarak hususi vazife ile An
tak>.'.aya Relmiş bulunan Orta elçj Ek-
eıans Cevat Açı kaıın·a Ifızımgelen sa 

lahiyeti vermiştir. 

"İki h ükumet mümessilleri, hüku
metlerinin kararı ve kendilerine ve
rilen salahiyet mucibince, 22 Tem -
muz 938 tarihinden itibaren kayıt 

muamelatına devama karar vermiş -
lerdir. 

"iki dost devlet mümessilleri, han 

gi ırk veya cemaate mensup olurlar

sa olsunlar Sancak vatandaşları ara

sındaki münasebatın esasını teşkil 

etmesi liizımgelen birlik ve kardeş

lik zihniyetine dayanabileceklerin -

den emindirler ve seçimin bu saf -

hasının memleketin yakında ayrı bir 

politik antite'ye inkılabının icap et
tirdiği vekarlı mahiyeti iktisap eyli

yeceğinden şüphe etmemektedir. 
"Bu suretle başlanacak muamela

ta zarar verecek mahiytte bulunan 

en ufak kanunşiken hareket, iki za

min devlet tarafından deruhde edi -

len ~zifeyi müşkülleştirebileceğin

den, Fransız ve Türk hükumetleri 

mümessilleri, her türlü kargaşalığı 

men ve tenkil .eylemek ve vaziyeti 

şahsi menfaatler lehine ve yahut San 

cağın hakiki politik menfaatlerine 

mugayir ideolojiler lehine istisma -
ra kalkışacak herkesi kanun huzu -
runda takip etmek için en şiddetli 

tedbirleri almakta tereddüt etmiye
cek lerdir .,, 

Imza: 

Albay Collet Cevat Açıkalın 

Bu suretle 22 temmuz cuma günü 
başlıyaeak olan kayıt muamelatının 
on gün kadar devam edeceği tahmin 
edilmektedir. Şimdiye kadar kayıt 

muamelesi hiç yapılmamış veya baş 
layıp ta ikmal edilmemiş olan sekiz 
yerde büro açılacaktır. 

Suriye Barvekili Pari•e gidiyor 

Şam, 20 (A.A.) - Suriye politik 
mahfillerinde söylendiğine göre, S u
riye hükumeti, Fransa - Suriye mua
hedesi ve Fransa - Suriye münase
betleri hakkında Suriye notasına 

Fransa Hariciye Nazırı Bone'nin ce
vabını almıştır. Bone. Mardam Beyi 
kendisi ile görüşmek üzere Pa r ise da 
vet etmiştir. Mardanı Bey, ağustos 

bidayetinde Türkiye yolu ile Fran
saya gidecektir. 

hediye, kirli bir vesikııd91 
Gafil bir ge'nçliği, btl ',..ı 

lerden korumak vazife~ 
' Fakat onlar aramıza. 

d .. d · d ' l r., (Jtı unya an mı ın ı e ·. dO 
olmak imkanını bulabıl 

1 
"fena olmasınlar? ve 011 

., Jel 
ta mağlup olmaktan baŞ 
ları var? ~ 

Biz, bu acı hakikatle 
değiliz. Fakat maalesef, ııı 
fetmemek, "insan" ın e 
dır. Sanatte, ticarette. 11 

münakaşada, davada, it~ 
sa, hayatta yenilen her . 
cinslerinin en insafsız 1 

tarizlerine, istihzaların8• 
na, hatta ihmallerine .;e 
muhatap olmıya mahkiı 

.,eıı 
Orospu da, hayata J 

~ı·b· t' se'rı zasını, mag u ıye ın , 

Onu affetmeyiz, orıtl 
Ona hak vermeyiz. 0119 

Ona acımayız. Onu dıJ~ıı 
illi ırnruyamnyız. u~ . ' 
mayıtt~ma ".Selam ver#~1 

rız. Hultısa onu, bir t9ş8 

tutmadığımız, bir dcJliıC 
mız kalır! 

Şimdi de mesela, cirıS 
rının membaını, günııJıl~ 
devu evlerinin yatakl• 

kak sürtüklerinin veSilt 
yoruz. 

. çsll Fakat ya mıkrop sa 1 ansı gibi, fahişeden fatı 
sefihler? Onlarda biÇ 
yok? 

·tlt 
Suratlarında, iğrenÇ ı 

0 
şanelerlni birer gaza J11!1 

iftiharla taşıyarak randC\ 

nara atan ihtiraslarını 5.~ 
dansız huvardadan vesı 
muyuz? 

Fahişeler, saçtıkları Jll, ~ 
ıııt· yalarında mı topluyor rıl 

Iarın yeryüzüne dertle ~ 
larile birlikte çıktıklstıfll 
ruz? .; 

Hastalık aşılamak, ce~ 
müstahak görülen ~ir : 1111 

!arın bendeleri istilasıJl ~ 
lJJll 

den daha az mesul 0 
111 

h ·· tc ·1 • den 111ç ane muş rı erın 

ramıyoruz? )1 

Onlara, bu hesaba Jllıl 
5 

mamak imtiyazını bol .ite 
şetmekle gösterdiğitı11ı;.~ 

. i 1 
insafsızlığın heybetırı 

yor muyuz? 

Bence, tedbir jcsdırıd~I 
hibi bir dimağ, bu rne:,ıı 
ile hovarda arasındB 8 ıııl 
etmenin çarelerini -~tl~ıJ 
yatı davanın en kor t 
birisi çözülmüş olacal<tı 



Mtleaesemtz tarafından net-· 
redilen Yeni Çocuk Ansik

lopedisi ber çoculun mutlaka u
hip olması 'IAzım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna-
1111da n den dlf1Dda aradığı bil· 
tün malftnıab bulablllr. 

Türkiye Cümhuriyet Me z Bankası 

QOCUK ANSlKLoPEDtst bü
tün dftnya llsanlanna tercüme e
dilmiftir. BU: beynelmilel eseri. 
Türk çocuklanmn lhltyaçlanm ve 
mektep pro,granılanm gözönünde 
bulundurarak U.unımı:ra çeviren
ler, Profelör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekerlyadır. 

Ele!' 1500 1affalık Od bGJGk 
ciltten m~dr. Tam eaerlD 
fiyatı '1 liradır. MuaJUm)ere ve 16 - Temmuz - 1938 ..... ıyetı 

AKTlf PASl! 

• San ~ 11.1sun 

Ut~ 

"'- ....... : 
~ ........... . 
~~~.:-::-eıc 
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~I 
~ edilen evrakı ...,. 
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ıuao.582 
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5.082.38 

t.111. 11M1.88 

111.nua.oo 

---· 41.993.708.47 Acl " teftallde ..... 
•&Ml0.62 TeclaYIUdeld .... tWı 

Deruhte edileıl ...... utdl19 
Kanunarı 8 - 8 tnfl9 inaddeleri• 
De tetflbn ..- JUrafmdaD 
Ylki tedint 

Deruhdf dlen ~ ~ 
21.m.111.11 ~ , 

Karwsltlı taaWntıa altm .,. 
Dbetı111 tedarile llUedDm 

Reeakonl mukabul ilAveten teda. 
nzed. 

ıs.os1.Mt.OO ıa.ao.ı1t.oo '!iris...,.. Me9duatı: ........... ~: 
U00.000.00 

U.110.91'1.U 

•.1ıa.tt1.4a 
8.90ll.Al.71 

101.241.82 
U8Ut'l.M 

Altm8 talm1I kalll dlWlsler 
DJI• dOv1z1er vfi: alacakb kil· 

1'7.110.137.ea rınt bübeleri ...... , 
•l.fH.088.tl 

2.nuau 
1.000.000.00: 

151.7•U13.00 

11.057.Ml.OO 

143.890.814.00 

19.000.000.00 

13.000.000.00 

U3.22 

11.253.911.st 

lıte~IHI Ja•c&.•ct Sa•maıma Komlıyonunclan : 
Miktarı Cimi Tahmin 'bedeli tık teminatı 

L. K. Lira Kunq 

IOO ~ mupm1Mlm 2384 00 178 80 
ı - Jandarma birlikleri ihtiyacı için cinsi, miktan tahmin bedeli ve ilk 

teminab yukarda yazılı IOO adet nöbetçi muşambası 2 Alustos 938 Salı 
175.890.814.00 IÜJlÜ 1aat ıı de Gedik papdaki Jandarma satın alma komisyonunca açık 
20.93U08.41 ebiltme ile satm alınacaktır. 

2 - Nümune ve p.rtna.me her,Un adı geçen komisyonda görOlebtttr • 
3 - hteklilerin belli li1n ve saatte 2490 sayılı kanuna aare icap eden 

vesikalan ve ilk teminat mektup veya makbuzlarile .komı.,onda bulmı-
IUM.114.81 malan. 0 '498" 

Nafıa Vekaletintlen: 
Tüliseli Mühendis ve Fen Memarlan•a 

Yübek mühendw ve fen mektep! erinden mezun olup ta bnaMD mll
ktllef bulunduldan mecburl hizmet lerint bitirmeden evftl ı..r ne ....,. 
le olUl'la olaun vazlfe1er1ni terJıretm İf olanlatla bu hblnet1ertnt Japmak 
için flmdlye kadar münıaaat etmemi§ ver• bil h~ ...... tea1*t 

.... il 

uoo.000.00 
1IAO'F .iSi. 72 n------ etınem•ı yahu& Vekile&çe ia&enilen tazmtnab verme~ ft18 lbmetllb 

111.107'.lllAI 

1 T emmm 1938 tar inclen itiharen 
l.konto bacldi o/o 4 altm tizerim &ftlll ,, 3 

llltMQA 
CAN li<UD.TAO.lfl 

lan meçhul kalmlf olan yiibek mühendis ve fen memarlan 8487 ~ 
kanunun muvakkat maddeli bfikmiln e tevfikan 1 Almtc» 938 den ltiba· 
ren üç ay içinde yani tepinlenel 938 gayesine kadar Nafia VeUJ.etlne 
müracaatla kanuni mükellefiyetlıerinl ifa etmeleri lüzumu aksi takdirde 
meü1lr 3467 sayılı kanun hükümleri i .... 4a ...... ec111....-. 
alakadarlann bilhula ' üncü 1 inci.ve.41'I m.Utla~ mle;ntd91er 
üı.erlne nazarı dikkatleri celbolunur. (Mil) (._) 

Müsabaka lndıhanı • 

Tiirlclye Clhn'8niyetl Ziraat lanka11 ... : 
ı. - Bantaa11u mnu19~· S1a (10) alfettlf mmadl ahnacakbr. • 
2. - Bu müsabakaya girebtlm• için SlJasal BU,Uer veya Yüluek lktı

ut ve Ticaret oktlDanndan veyalıut Hukuk ll'akültellnden veya bwılann 
yabancı memleketlerindeki mua4illerinden dlplomah olmak )izıınchf· 

3. -Milsabaka 7, 8 ve 9 Eyltıı t931 ·18iMJ1&• r san w tltan1lal T. 
C. Ziraat Bankaı.ı.nda yazı ile tapılacak ~ UAl'l&lllar T~enel tein 
de sözlü bir lmtilWıa Ubi tutW.,aJdar. 

4. - Mfifettlf aaım,tlerine Cl~) lra arlık verilir. Aakerliklerlnl yap
mak üzere qnJen m8fettif n~tlel'l MkerlildeD avdetQine kadar ma
aşsız meswı ayılırlaı-. 

Müfettif ~ iki ,.anelik bil )tajdan sonra müfettişl:Ş imtihamnı 
tibl tutulacalllar ~lana 17'1ıra aylıkla müfettlflile terfi ettiri
leceklerdir . .Yent:iıinunlJIDUZ m~tbliıce benkam•ı memurlan da tekaüt-
lük bıkkını haizdir!*·" 

&. - !mtlhd ...... ~;"""""·~ 
taüa1 ft ..... ,~ ...... lla 

........ . Jeli ... ~ 
....... a.ı 

M932 Kilo san ve 12.000 Xilo #Jah faieta 
M242 Kilo KöMle 

iıt!G o6 
54787 20 

'* so 
3989 36 

görülebilir. Vn• '130 kurut mu-

mektep talebealne ayrıca tenzillt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için d• 
an. bütün llkmektep ÖIJ'etmenlerl 
için en kuvvetli yardımcıdır. Ciln
kü bütün dersler bu eserde re
ıimJerle ve amit maldmat ile zea
ginl.,urtlmtfffr. 
. ..... h•klrmda bir fikir edinmek 
~ qalıdaJd kuponu dol
clarup biı.e gönderiniz. Size be
dava bir brodfr göndeririz. Bu b~ 
f(1r sbıe Antiklo~ kıymetild 
anlatlcattır. 

18TAN•ULDA TAN MAT•AA81NA 

Yml Cocalr A'""dopdll brottb11n
dm bir tane lllDdennebl " mu
a!llm! .. alt IOD ibatmm bOdlrme-
11111 rlea eda'lm. 

llirra: • ; • : : : : : : • 
'4.clres: : : : : : : : : : : 

t.IOlANTS[ QAN~ 
üNiNV. 

Mn.eca • Ttirlrçe 

TEKNiK LOGAT 
Adnan Hilet T qpınar 

Almanca - Türkçe tercume ışlerile 
megul olanlar ve teknik kitap oku
yaiılar için faydrılı bır esNdır. 

Tevzt yerlen: &ıanbul. Kanaat. ik
bal. Hqet ve Eru:h Kalla, Aıi&arada 
Akba Xiıabevlen. 



NEVRALJi • NEZLE 

i 
BAŞ· DIŞ 
NEZLE-GRiP 
ve üşütmekten 

husule gelen 

ağrıları 

Romatizmayı 
Derhal geçiren 

Eısiı ilaçtır. 

------------------··---.... -·-----...................................... 
DE.NiZBANK · 

lstanbul Şubesi Müdürlüğünden : 
TELLi TABYE KLAVUZLUK BİNASINİN TAMİRATİ 

1 - Karadeniz Boğazındaki Telli Tabye Klavuzluk Binasının tamirat 
işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 28/ 7 / 938 Perşembe günü saat on buçukta şubemiz Ma· 
teryel Dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, resim ve keşifler bu serviste görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminatlarlle yazılı gün ve saatte 

müracaatları. (999) 

.~rJÇ 
P! Bl\KI~ 
t;iN JıC n. 

LEVHA 
MüttiiR 

KLiSELfR 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
• 

Veaaire mobilyalaı 

FABRiKA FIATINA SATIL.IYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 
UlM-&~·IJlt'Hll lıtanbul, Rızapaf& yokutu No. 66, Tel. 23407 

·---------------------------~ Nişantaşı lngiliz Erkek Mektebi 
Türkçe kısmında tedrisat Yüksek Kültür Bakanlığının muallimleri, 

İngilizce kısmında da İngilteredeki mekteplerde tecrübe görmüş mual
limler tarafından yapılmaktadır. Talebe İngiliz Üniversitelerine imti
han verecek bir dereceye getirilmektedir. 

Spor, ders gibi mecburidir. Leyli talebe için yerlerimiz mahduttur. 
Kayıt ve kabul için Pazartesi ve Perşembe günleri saat 10 dan 12 ye 
kadar mektep idaresine müracaat edilmesi. Tel: 41078 

..................................... 
1 TAKSİM BELEDiYE BAHÇESi 

ALATURKA KISMINDA 
Bu akf'D'I 

YAVRUNUN GECESi 
HAMiYET YOCESES 

ve YaVl'Uyu ııeven Bestekar ve San'atkir arkadaılan müft~hiren lta re
----•• ce1• ittink edeceklerdir. Tel: 43778 • 

D 1 N D I R 1 R. 

TAN 

iHTiRA ILANI 
"Sülfit sellülozu pişirme için 

usul" hakkında alınmış olan 
5 - 8 - 934 günlü ve 1826 sayı
lı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzere ahare devrü 
ferağ veya icar edileceğinden 

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

, ' iSMET SANTONIN BiSKÜViYi 
Çoculdran ve büyüklerin barsaklarında yaııyan 
ıolucanlar1 düıürmek için en birinci devadır. 

Eczanelerde kutusu 20 lcuru tur. 

T. H. K. 

BUYUK PIY ANGOSI ı 
Dördüncü keıide : 11 Ağustos 938 dedir. 

tüyük ikramiye: 50.000 Liradır. 

1 

Fikir biraz cüretkirane görülebilir ... 
Fakat neticeleri ıayanı hayrettir. 

FEMİL. 
FEMIL, 

FEMİL, 

FEMİL. 
FEMI~. 

FEMİL, 

Kadın olmanın yegane 
mahzurunu unutturur. 

icat edilince, kadın inanılmıyacak derecede 
büyük bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata 
kavuştu. 

Her ay tekerrür eden müşkül ve üzücü gün· 
lerde kadını bütün düşünce ve eziyetlerder>. 
kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etti 

En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları 
altında sezilmez, kullanan kadın bile ınev· 
cudiyetini kat'iyyen farketmez. 

Mikroplu bezlerin ve pamuk tamponların k•· 
dınların bütün hayatlarına mal olan rahirn ve 
tenasül! ıztıraplarını ortadan kaldırır. 

Kanı e:mici ve muhafaza edici beyaz ve kıt· 
mızı hususi iki cins pamuktan kimya harika· 
larile mikropsuz bir şekilde yapılmıştır. 

Bayanların (aylık temizliklerinde) en birin· 
ci yardımcısıdır. Sıhhatini seven her kadın. 

ve Bağ 
kullanmahdır. FEMİL küçük ve yumuşak olduğundan el çantaııd" 

da bile taşınır. Her ec:zane ve ticarethanelerde bulunur. 

Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) lirahk iki 

ddet mükafat vardır ..• 

, 
T. C. ZiRAAT BANKASI 

Şimdiye kadar binlerce klıiy1 zengin eden bu 
piyangoya iıtırak etmek suretile slı de talilnfzl 
d-."evl!il". 

~-~., ~-~~~====-----=-------------=-------------
Konya Yilôyetinden : 

AÇIK EKSiL TME ILANI 
1 - Yapıacak işler: 

a - 1500 lira keşif bedelli Ereğlide Alan arkın tamiri 
b - 3000 lira keşif bedelli Karamanda İbrala deresi 
c - 3500 lira keşif bedelli Akşehirde Koşaş ve Eğrigöz sulan üzerinde 

yeniden açılacak kanal güzergahının tesbit ve proje ve evrakı keşfiyesinin 
tanzimi işleridir. 

2 - Bu işler 22 Ağustos Pazartesi günü saat 11 de eksiltmeye konulmuş 
tur. 
~--__......_. -..ı..--A.-1;_1_ 'L..- -'-' - _.:4 .... -

ve krokiler gönderilmiştir. Yeniden şartname ve krokileri görmek isteyen 
ler ihale gününe kadar Vilayet Su İşleri Bürosuna tahriren veya bizzat 
'müracaat edebilirler. 

4 - Bu işler ayn ayrı veya hepsi b ir arada ihale edilebilir. 
5 - İsteklilerin ihale gün ve saatinde Konya Vilayeti Daimi Encümeni· 

ne yüzde 7,5 teminat ve serbest diploma mühendis olduklarına dair vesi
kalariyle müracaat etmeleri ilan olunur. (4602) 

KAYIP: Türk Ticaret Bankası Is
tanbul şubesinden aldığım 442 No. 
ve 23-8-37 tarihli kuponlu vadeli 
mevduat cüzdanımı kaybettim. Yeni 
sini alacağımdan hükmü yoktur. Fch 
mi. 

KAYIP: Davutpaşa orta okulun -
dan 934 te aldığım tasdiknameyi kay 1 
betitm. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Salahattin Uner. 

.. ,,, ......... . 

iYi BiR MiDE iyi 
bir hazım, ııhhat ve 

nete demektir. MI· 
DE ve 

almakla düzeltilir. 

MiDE ve BARSAK· 
LARI botaltır, HA· 
ZIMSIZLIK ve EK· 
ŞILIGI giderir, vü

cuda ferahlık verir. 

Alımnuı rayet latif, 
teıiri tabii kolay, za

ranız ve kat'idir. 

Or. Ihsan Samt 

öKSURUK ŞURUBU 
Öksürük ve neres darlıtı. tx.~
maca ve kızamık öksürükleri 
~k tesirli ilaçtır. Her r.rancd.

•vP Pr1::ı rf PnOlnı ... nrl:ı • nhm••· 

PARA 
LiRA 

BiRiKTiRENLERE 28,sCJO 
iKRAMiYE YERECEK 

, 

Ziraat Bankumda kumbaralı ve ihbarıız taaarruf hesaPI~ 
nnda en az 50 liraıı bwunanlara aenede 4 defa çekilec:-""' 
kur'a ile &f&ğıdaki plana göre ikramiye dajıtdacakbr: 

4 Adet 1 ,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
4 ,, 250 ,, 1 ,000 ,, 

• " 100 " 4,000 ,, 
100 ,, 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 ,, 4,800 ,, 
180 ,, 20 ,, 3,200 ,, 

DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir ıene içinde 50 ~ 
dan ataiı dütmiyenlere ikramiye çıktıiı takdirde o/o 20 f; 
ıile verilecektir. ı 
Kur'alar ıenede 4 defa, 1 EylUI, 1 Biı·incikinun, 1 Mart .e 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Karaciğer, böbrek, taı ve k1J 
dan m:itevellit. 1ancılannıs. 

aertliklerl ve şişmanlık şilcA.r ~ _,~ 
nizi U R İ N A L ile geÇST,, 

URINAL _, 
Vücutte toplanan uid Qri) «' 
salat gibi maddeleri eritir. ~ıı1 
mizler, lezr.etl hoş. alının•'1 "° tı"' 
dır. Yemeklerden sonra yarıtJJ 
dak su tcertstnde alınır. 

INGILIZ KANZll" 

ECZANESi 
"nOOLU - tSTA"8{1t 

Sahibi ve umumi nflfriyatı idare 
eden :Ahmet Emin YALMAN. Gaze- 1 

tecili.k ve Ne§rlyat Türk Limitet Ştrk 1 

eti. Basıldığı yer TAN Matbaası. \ı-llİ~•-•••••••••••••1111!1••~~~ 


