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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eser her evde bu1unmaıı la

zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah· 
rum bırakmayınız. l"am eserin fiyab 7 liradır. 

TAN Matbaası BAŞ MU HA RR lR 1: AHMET EM 1 N ·y A LM A N 
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Gazetecilikte ideali Suriyeliler Hatay Japonya Sovy· etleri 
Yolcularına Zor-
luk Çıkarıyorlar 

-o-

Seçim Kayıt işleri Başladı 
Antakya, 22 (A.A) _ Ana- Japonlar: " Biz Sovyetlerle Harp 

Yazan: Ahmet Emin Yalman dolu Ajansı hususi muhabiri bil Etmek istemiyoruz il Diyorlar i stanbuJ .belediyesindeki_ yolsuzluklar karşısı~da hükumet diriyor: 
b'" lnekanızmamız hassasıyetle harekete gelmış, kanunun Kayıt muamelesi dün bildiri-
Utiin icaplarını yapmıştır. len ~ekiz büroda bu sabah başla 

t'hBuna karşı gazeteci arkadaşlarımız bu meselede fena bir im- mıştır. Bürolar tamamen Hatay 1 
a~ geçirmişlerdir. lı reis ve azadan müteşekkil ol-

~·~adiseye, umumi menfaate bekçi olan idealist bir kuvvetin duğu için muameleler Milletler 
h Utnessilleri gözüyle bakamamışlar, ticari rekabet zihniyetile Cemiyeti delegeleri marifetiyle 
areket etmişlerdir. ve tcrciimanları delaletiyle ya-

tJtBiı 0 rtaya apaçık bir dava koyduk. Dedik ki~ "Bütün vatandaşlara pılan evvelki kayıttan iki misli 
bıh·olrnası lazım gelen hak ve :fırsatlar. 1stanhul belediyesi tarafından dah::ı cahtık vanıl::ıbilmPktedir. 
~~a: v~ imtiyaz şeklinde bir tek adama verilmiştir. .. . Suriyelilerin Hataylılara 

" . ili :miktarda otobüslere sahip olan vatandaşların otobus ışlctmek 
ı.ıçuı gösterd 'ği müş küliıt 
k _ ~suı. dairesinde yaptıklan müracaate (olamaz) diye cevap verildik_ • 
·~ hır iki 1 Antakya, 22 (A.A.) - Anadolu A-lıt..ı_ • hafta sonra bütün hatlar imtiyaz şeklinde bir tek ferde verı -
·""'§ ve b 1 h J0ansının hususi muhabirinden: Rale-~ .. u fert, vaziyetinden istifade ederek bir takım vatandaş an ara-
} haglanuştır. Bir taraftan bu imtiyaz vaziyeti devam edip giderken, be gidip gelen T iirklere Suriye hudu 
"

1
ier t 1 ı dundaki jandarma karakolu tarafın], __ .. •raftan kimsesiz vatandaşların otobüsleri küçük bahane ere ça-

-,ıııagt d l k l · h d b' dan gösterilen müşkiiliıt son d~rece-telt . a.n menedilmiş, birçok vatan aş arın e mek en u utsuz ır ceza 
t~ ~de ellerinden altnmıştır. Bu ceza, camiaları faaliyetten menetmek yi bulmuştur. Bu karakoldaki Suriye 

1.,... bırtalnın milli seımayeleri merhametsizce çürütmek şeklini de al- memurlarının en az yaptıkları işken
--.ftır.,. cc otomobil ve kamyonların içlerin-

) I~ vahametini arttıran bir vaziyet vardı ki o da otdbüs işinde in:'- deki kadın ve çocuklara acımıyarak 
~l tıyaz güden ferdin diğer bele diye işlerinde de nafiz ve !hakim b'.r cehennem sıcağında saatlerce sebep
l 

0Ynaınasıydı. Mesela Pangaltıda hakikatte vakıflara ait olan bır siz yere bekletmek oluyor. Bu hal de
.::.Yı. bir Enne.J.li kilisesiyle çıkan bir ihtilafta belediye ile kilise ar~- vam ettiği takdirde mukabelei bil
~ ıtıutavassıt rolü oynamak suretiyle ele geçirmiş, Eminönünde brr misilde bulunmak üzere ayni yol Ü· 

d h satış yeri açmak gibi usul bakımından reddedilen bir iş, onun mü zerinde bir Hatay karakolu tesisi der 
a alesiyle ve sekiz bin lira ücret almasiyle olur hale gelmiştir. Hamal- piş edilmektedir . 

Uzak Şarkta Kııılorduya mc nsup iki Sovyct süvarisi 

Moskova , 22 (Hususi)_ Tas Ajan- dir. Japon sefiri, Mançuko hududun- kının bu tepeye d ini bir e~emmiyet 
sı. Japon elçisi Cigmetsonun 20 Tem- da işgal olunan tepenin tahliyesi lü- verdiğini anlatmış ve tepen~n .derhal 
muzda Hariciye Komiseri Litvinofa zumunu anlatmış, bu tepenin Mançu- tahliyesi üzerinde ısrar etmiştır. Llt-
vuku bulan beyanatını bildirmekte- koya a it olduğunu ve Mançuko hal- (Arkası: Sayfa ıo. sütun 2 de) 

. ~ bi~ ıahmetle lkazandıklan ek
~ ~ır parçasını ellerinden al
t~ tçı.n de türlü türlü yolsuzluklar 

lndttir. Son Y erlimallar Sergisi 
Galatasarayda Açıldı 

ti ~rkiyede umumi menfaat 
dı~rıne dayanır bir rejim var 
•. l'. lf ükumet ve millet bu re
~~ ~rçevesi içinde bir kül 
vc.ıc ·ı, -., aa 

ll llı/\ın1 'lnıdiU.~.4 -Kag'l~ ..., ~ I o ~9 .. y u, E .it n. L ı;;,;:," ı. y c-~ ı.'' ~-cu il O u un -.ı a rıı.. l n 
llıtırekk . . ak D S 
:~ ~ ı:'!~:rin aimi ergi Binasına Malik Olacağını Sö1jledi 

Ankara Polis Mektebi 
Mezunlarına Dün 

Diplomaları Verildi 

ır bek,.;...; lmak . l3ö ~.a o tır. 

d Yle olduğu halde arka-
aşları 

ta ınızın hemen hepsi, or-
rJ; k~nulan yolsuzluklara 
~. P hır gazeteye ait bir daya gö .. 1 
llıi b· zuy e bakmışlardır. Ki-
ki ıtarar kalmış, kimi de ra
~~ gazete mücadelesinde mu 
endi ak _01ınasın gibi hasis bir 
aJnı §e ıle tarafgir bir vaziyet 
ita 1§ \re umumi menfaate 
fııııtşı hususi menfaatin tara-

tutınuştur. 
Q tı iddi 1 

biü 8 arı.rnızda aldanmış ola-
4r b~ rdik. Bir takım yolsuzluk
~atlar da rnalümatunızda yanlış 

"" olabilirdi "llltti . 
leli bet~ d~vl~ dairelninin tetkik 
t'İJ>l:sınoe rejimin dürüstluk 

11llıtıdan 1 ~e kanunun ölçüleri ba
' Çı.k şuınuııcrinin derecesi mey 
"t·~ile.sı akn bu i§lerde her gazetenin 
l • end· 

'ramak ı vasıtaları ile hakika-
~ llı.enr ve ortaya koymaktı. Umu· 
.,, aate ·ı b ' 

'Yalara b" aı ır takım mühinı 
tlt1 • ır tt-Jc . • 

lla alı gazetenın inhısar: 
nrnış .. ·· 

tte goıuyJe bakılamazdı. 
~l r Yapılacak t . 
•i ~lYesf t etkıkler, İstanbul 
\ı l>~"hı Ve arafından birtakım pren-
1-lltı~uıı h ~:kların çiğnendiğini ve 
l'ı.~ khsi ; 1 olan fırsat ve imkan
• "'1-r .., enfaatlerine füzuli tasar-
<:ıt .. _t .r apıldığ " . 
b~ e,i de .

1 
ını gosterıyorsa bir 

'1ll(ta g·· ~ı ' her gazeteyi vazife 
~ orrneliydik 
.ı:etkilt .• 

l}l~te \' l'lcticesinde makus bir ka

:~~lığı~rdıkıarı takdirde bizim hak-
\(1~ ~ Ort 
et e itlerinin aya koymak ve bele-
~ llıeo1t, ark Yolunda gittiğini ispat 
;~di. adaşlarınuzın Yine vazife-

~~ 'nrıe sÖ 1-
~ ~ fkist y uyoruz ki bu vazife-

'~ ga~et l d~ Yapılmadıktan başka 
ıt h e erın s "" t l ., llııUs· u un an, vakit va-

"l~ 1 ille f 4 'l'ldaılll'ın.ı 11 aat cephesinin pro-
~lttr. ortalığa yaymıya ça-

<Ar'lt 
ası: Sana ıo, sfttun ı- ~ 

"- Acaba, geçen yıl, bazı kısımlan Mah
mutpaşa çarşısına benzetilen yerli mallar 
sergisini bu sene ne ha1de bulacağız?,, 

Merasimde Hazır Bulunan DahUlye YekiD 

Şükrü Kaya Genç Polislere Vazifelerini 

izah Eden Veciz Bir Nutuk Söyledi 
Ankara, 22 (Tan muhablrinden)

Bugün saat 17 de Ankara Polis Ens
titüsünü bitiren talebelere mera
simle diplomaları verildi. Merasim
de Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya, orgeneral A
sım Gündüz, zandarma umum komu 
tanı Naci, Emniyet umum müdürü 
Şükrü, Vekalet müsteşarları ve An
karadaki saylavlar bulundu: Mera -
sjme istiklal Marşı ile başlandı. Bun 
dan sonra mektep müdürü Adil tale
belere hitaben bir nutuk söyliyerek 
ezciimle şöyle dedi: 

İktısat Vekili Şakir Kesebir dün sergiyi gezerken 

* Dün, saat on altıda Galatasaray Lisesinde 
açılan onuncu yerli mallar sergisine ·girenle
rin, biribirlerine sordukları sual buydu. Saat 
on altıda. evvela S<lnayi Birliği Umumi Kati
bi Halit Güleryüziin nutkunu dinledik. On 
sene evvel açılan sergi ile diinkii sergi arasın
dP hir mukave!'e vapan Halit Güleryüz: 
"- O zaman, dedi, çukulata, sabun, ı tri~·at gibi 

muhtelif sanayi grupları bir araya gelerek, ancak bir 
tek pavi~·onu doldurabilmişlerdi, Ha lbuki hugiin, 'J 

zaman o tek paviyonu güçliikle dolduranların her bi
rine ayrı bir pniyon i~gal edecek derecede bü~· ü

miislt'rı ;-:iikselmişlerdir! ... 
"Bu bi?e, sade yerli sanayiimizin inkişafını 

değil, ı:ergiclliğin terakkisini de gösterecektir. Bu 
gı.in burada, yerli mallara karşı umumi kanaatlerin 
değiştiğini görmek zevkini de tadacağız! 

Çiinkiı itiraf etmek lazımdır ki , birçoklarımız, Tür 
kivede neler yapıldığını bu sergilerde gördiik. 

Üstelik te, bugün gezeceğimiz sergi, Türkiye sa
nayi alemini tamamile temsil edebilen bir sergi de
ğildir. Zira, yalnız Sümer Bankın, ve İş Banka!';ının 
fabrikaları için, bir tek paviyon değil , Galatasaray 
lisesi binası kadar geniş bir saha Iazımdır! 

Şu halde, anlıyoruz ki, bu sergi, sanayi varlığımı
zın ancak onda birini gösterebilmektedir. Milli sana
yiimizin ;nkişa:fını halka daha geniş mikyasta anlat
mak için, İstanbulda bir sergi sarayına mühtacız! ye 

(Arkası: Saylı ı o. sOtun 5 te> 

Cam Adam Ne Şekildeı' Haydarpaı~ ö~ünde 
1 A 

Heyecanb Bır Boguıma 

A tın dam Oluyor ? Hadisesi Cereyan Etti 
Dün gece Haydarpaşa önlerinde 

bir sandalda bir boğuşma hadisesi 
olmuş ve gerek Kadıköyü sahillerine, 
gerekse Haydarpaşa rıhtımına topla 
nan kalabalık bir halk kitlesine heye
canlı dakikalar geçirtmiştir. 

Yerli Mallar Sergisinin Birtakım Ticari 

Doğru Değildir Maksatlara Alet Olması 
- Cam adam hazır mı imit? 
- Yürüyor, konutuyormut galiba ? 

cesindc. cam adam, "günün adamı" 
olmuştu! 

Nihayet dlin, onu da gördük: Bizi. 
fotoğraf camlannın banyo edildiği 

Haydarpaşa hamallarından sabıka 
h Ali gece saat 11,30 da arabacı Kad
riyi kandırmış ve Mustafaya ait bir 
sandala habersizce atlıyarak bir de
niz safası yapmak üzere açılmışlar
dır. 

"- Aziz Cümhuriyetimizin en ha 
yırh tesislerinden biri olan bu kiil
·tiir müessesesine bundan dokuz, on 
ay evvel geldiniz. Imtihanlarınızı bü 
yüklerinizin, öğretmenlerinizin mem 
nuniyet ve takdirini mucip olacak 
bir muvaffakıyetle verdiniz." 

Miidür hundan sonra mezun talc • 
be adedini saymış, sözüne devamla 
demiştir ki: 

"- Bugün ilk gayenizi teşkil eden 
hedefinize vasıl olmuş bulunuyor -

f Arkası: S..ıyfa 10. sOtun 3 del Bay Şiikrii Kaya söz söylerken 

Fevzi Çakmak lzmirde 
Gene~kurmay Baıkanı, Teftiıler Y aptı.ktan 
Sonra Pazartesi GUnü Ankaraya Dönecek 
lzmir, 22 (TAN Muhabirinden) - Maretal Fevzi Çakmak 

111
• 

at 19,55 de ıeldi. A&keri mera&im ve kalabalık bir halk kütleai 
tarafından kartılandı. Vali ve Belediye Reiıi, Maretalı T orbaJıda 
karJıladılar. 

Mareşalin refakatinde ikinci ordu ı refine bir ziyafet verdi. Yarın rla tz
müfettişi orgeneral izzettin, orgene- mir Palasta belediye bir ziyafet vc
ral Mustafa Muğlalı, hava ispekteri recektir. 
albay Şefik Çakmak vardı. Parti, · Mareşal ç 
halkevi, hava kurumu, kızılay ve di· .. _yartn eşmeye gidecek, 
ğer kurumlar tarafından buketler ve pazar gunu lzmir kıtaatını tl"ftı~ e
rildi. Mareşal askeri teştif etti. Son- decek ve ordu evinde müstahkem 
ra kendisine tahsis edilen Atatürk mevki kumandanlığı tarafından şere
konağına indi. fine bi n:iyafet verilecek. pAzartesi 

(ArlrMI: Sayfa 10, .otun f et.] r Arklsı: Sa7fa JO, sOtun 8 da] 
Akşam üstü, Karşıyakada Yaman- günü de doıı;.,.uca Ankar d " k-

1 · d ·ı.t. 6• aya onece ar gazınosun a vı csyet mareşalin ,e Ur. 
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1 Ankaradan 1 
İ Telefon ve Telgrafla .1.- _ ..... 

Hendese Kitabı için 
Açllan Müsabaka 

Neticelendi 
Karaağaç Cephaneli

ğine Baskın 

inhisar/arın 
Varidatı 
A,.fıgor 

1 Lozan Sulhü 
Yıldönümü 
Kutlanıyor 

Losan. konferansının imzalan 
dıiı 24 Temmus ,UnUnün, yıl
dönUmn, pazartesi ,Unil, 'Oniver
site konferans salonunda, saat 16 
da merasimle kutlanacaktır. Me 
rasime İstiklal marşı ile başlana 
eak ve Hukuk Fakültesinden bir 
profesörün açıf nutkundan son
ra, doçent Yavuz Abadan Loza
nın ehemmiyeti hakkında bir 
konferans verecektir. 

T ahtilbahirler 
Bugün Denize 
lndiriligor 

Ankara, 22 (TAN muhabirinden,_.... 
İlk okullarda okutulacak hendese ~· 

• ~o K araalaç cephaneliklerine 
Himmet zade Hüseyin Hüs 

BÜ Bey tarafından yapılan büyük 
baskından sonra burası ikinci hır 
bukına uğramıı ve kalan cephane 
ler de alınıp kaçınlmıştı. Bunu ha 
ber alan müttefikler gazeplenmi~ 
lerdi Etrafa atef saçıyorlardı. A
janlar, cuuslar Karaalaçtan Ga
lataya kadar kahvelere dağılmış ~ 
lar siruıi sinsi etrafı dinliyorlar • 
eh. Vaka hakkında malumat edin~ 
mek için hepsi didiniyorlardı. 

Bu defaki baskın biraz daha faı 
la atılganlıkla y11>ıldığı için za. 
bıta komf!'lyonu reisi miralay <Bal 
lar) ı da pek ıinirlendirmlştL 

Ballar bu hareketi mütte[iklerin 
müfterek zabıta kuvvetlerine kar
ii Adeta meydan okur gibi telik
ki etmişti. Zabıta komisyonunda 
bu telikkisini açıkça söylemekten 
çekinmemişti. Baskım yapan ve icl 
re edenlerin tutulmalan için ciddi 
Ye şiddetli tedbirler alınmasını fs
temişti. B u baskın Esat ve Ekrem Bey 

lerin tertibi ve yaver Bi.ir 
han Beyin idaresi ile yapılmıştı. 
Himmet zade Hliseyin lllisnü Be. 
yin yaptığı büyük bnskındnn son
ra kıyıda köşede kalan esliha ve 
cephane bir ambara doldurulmuş 
ve müttefikler tarafından tayin o
lunan bir heyet tarDfından miihtir 
lenmişti. Ambarın anahtan da Ka 
rakin isminde bir polise teslim e
di1misti. O gece muhaCızlar her va 
kitki gibi içki sofrasını kurmuş • 
lar ve eğlenmiye dalmışlardı. 

Polis Karakfnin mandolini, Be
yoğlundı:ın davet edilen bir iki dil 
berin giizel sesleri meclisi iyice şc.1 
lendirmişti. Güliiş çığırış ve bu em 
aalsi~ cünbüş d~am ederken Riıe 
li Ali Osman kahvl\. Hemsioli M,,h 
me.~ ve AbdtiTrah, Trnbzonıu Tah-
ıin, Bilyüklimanh kara Hlisnü, Rı
zeli Gafur, Trabzonlu Jinyrullah, 
Rizeli Hızırla o zamanlarda Gala-
ta gümrüğü hamall::ırı reisi ol::ın 
Salih ağn le beraber gelen yüz yır 
mi bes kişi de bosaltılacak cepha -
neli&Uı bulunduğu mıntakayı ç~ 
vinniılerd Rastgeldikleri düşman 
nöbetçi ve devriyelerini birer bl
rer bağlamış ve hep bir yere top
lamışlardı. Cephanelikte bulunan 
silahsız Ti.ırk neferleri de baskıncı 
lara katılmışlardı. Ambarın kapı-
11 kınlarak açılmıştf. Ambardan 
sahilde bekliyen motörlerin ara
ma Salih reis ile gelen gayretli ve 
hamiyetli gümrük hamallan ile 
Karaağaçta bulunan Türk nefer -
leri dizilmişti. Cephane sandıklan 
elden ele ve bir makine hızı ile \iç 
~yor ve motörlere istif ediliyordu. 
Bu iş o kadar sessiz ve sad11ız ve 
o derece maharet ve sojuk'kanhlık 
la yapılıyordu ki, zevk ve neşe için 
de çırpınan düşman askerleri hiç
bir şey anlıyamamışlardı. Onlar i
çiyor, çalıyor ve ejlenlyorlardı. Bi 
zimldler de taşıyor. didiniyor ve 
erllyorlardı.Gökte ,Omüı blr tepsi gi 

bi parhyan ay bile yeryüzünün bu 
noktasında geçen şu maceraya d· 
deta takdirle bakıyor ve gülümsü • 
yordu. 

K anncalara bile parmAk ısır
tacak bir intizam ve sür:ıt 

ne yapılan bu işin tam biteceği 91-

rada eğlence meclisi birdenbire klil 

rışmış ve muhafızlar silahların:ı 

urılmışlardı. Fnkat Hemslnli Mt>h 
met ve Abdiillah ile fedai ark:ıdaş
lan birden ileri atılc:hlar. Muhafız
ların ellerinden aldıkları silah ve 
cephaneler de motörlere yilkletl • 
len silah ve cephanelere katıhvE'r
di. Hepsinin elleri, ayaklan bağlan 
mış ve erkekli dişili yanvana yall
nlınışlardı. Bu suretle Türkün yal 
nız kuvvet ve kudretini defil me-r
hamet ve şefkatini de göstermtı • 
ler ve hiçbirinin hayatlarına iliş • 
nıemtşlerdi. 

Cephanelik boşalmış ve motnr
ler yiiklenmlfti. l'edaklrlar terle • 
rini silerek parti parti dıtılırken 
motörlerde köprüye dolru yola 
koyulmuıtırdı. 

Ertesi gQn m0tteflk1ertn karar-

Yaver Burhan Bey 

gahlarında, gizli hi7.met grup1arın 
da ve zabıta komlsyonundakiler 
asık suratlarla bu işi görüsürler -
ken Karamürsclde Kocaeli grubu 
kumandanı rahmetli Halit Paşa ile 
kaymakam Kemal Bey motörlet" -
den çıkarılan sandıklara bakıyor 

ve güliimsiiyorlardı. 

G izli hizmetler grubundan, mi 
ralay Ballar karargahın -

dan tahkike memur edilenlerin hiç 
birisi bu işin kimler tnrafından ya· 
pıldığını ve yaptırıldığını ôğrene
!'2~':'-~lerdi. Verilen biitiin rapor -

ni hikftycden ihnret kahvordu. Giz 
li hizmetler grupu kumandanının, 
mimlay Ballnrın bizzat yaptıkları 
ve bazı iı::bilir ıobitlrrine voptır -
dıkları tnhkikrıtlnr da miisbet bir 

netice vermemisti. 
Umitlerin kesildiği ve işin ört 

bas edileceği bir sırada. kanıbo -
zuklardan C. meydana atılmısh. 

Bu habis gizli hizmetler grubu ku 
mandanına limit verici haberlerle 
dolu bir jurnal vermişti Bu jur -
nalinde hadise üzerinde uzun uza
dıya durduktan ve birçok yala'11ar 
kıvırdıktan sonra, müttefikler! kız 
dıracak ve gıcıkhyacak bir lis:ın

la şunları söyliiyordu: 
"Hadiseyi tertip eden miralay 

Eaat ile Ekreındir. Bu Ekrem ı:r 
kaniharp yiizbaımn olan EkrPm 
dei:itdir. Miralay E"adın yav,.ri 
Biirhan ile daima dii!fÜp kalkan 
ve Trakva Pasuli t'emiyetindf' · 
(alu~an Edirneli Ekremdir. Cep 
hanelikleri boşaltan ~ete~·I ldA • 
re eden de Beyknı inzibat ylbha 
şm Şevkettir . ., 
Şevket Beyin Mustafa Kemal Pa 

şanın eski yaverlerinden oldu~u ve 
paşa tarafından fstanbulcla tcşk!lat 
yapmak üzere bırakıldığı da jüma 
le lllve edilmişti. 

1 , 

(D,."amı var) 

Mısırllların 

Yardımı 

İnhisar maddelerinin son blr sene 
içerisinde satıı hlsılatı S7 milyon li 
rayı bulmuştur. Evveline nazaran 
satış üç milyon artmıştır. Bunun için 
tütün satıp 38.946.137 lira temlıi et
miştir. Memleket içinde tuz satıp da 
5.005.175 lirayı bulmuftur. 1937 ma 
li yılı İnhisarlar idaresi 5.5 milyon ! 

liralık içki, iki milyon liralık ta ba
rut, fişenk ve av malzemesi satmııtır. 

Merasime itfaiye bandosu da 1 

iştirak edet'ektir. Lozan zafe- ı 
rinin yıldiSnUmUnUn, bu sene, ı 

!5 Temmuzda yapılmasının sebe 
hl, Z4 Temmuzun pazara tesadüf ı 
etmesidir. , 

Almanyada inşa edilmekte olan ye 
ni iki tahtelbahirimizin denize indi

.1 rilmesi merasimi bu sabah yapıla
j caktır. Merasimde Berlin elçimiz 

Hamdi ve sefaret erkanı ile, mera
simde hazır bulunmak üzere Alrnnn 

1 

ı yaya giden Milli Müdafaa Vekaleti 
deniz mii!te~an Albay Sait Kalman 
ile deniz imalatı müdürü Rıza ve de
niz sübaylarımızla gedikli erbeşlar 

hazır bulunacaklardır. 
Makarnacdarın Şikayeti 
İstanbul makamacılarından bir he 

yet, muamele vergisi kanununda 
son yapılan değişikliklerin küçük ı,._ 

tihsal yapan fabrikalar üzerindeki 
tesirlerini lizımgelen makamlara 
bildirmek üzere Ankaraya gitmiştir. 
Bunlann fikirlerine göre, senevi 6 
milyon kiloyu geçen makarna istih
lakinin üç buçuk milyonu pyri 
Türk unsurlar tarafından yapılmak
tadır. Fabrikalar, bir de muamele 
vergisine tabi tutulunca, gittikçe bü 
yümek istidadında olan bu 1&Dayl §U 

besi körlenecektir. 

Hayvan Sergileri 
Ağustosta, Vilayetin muhtelif yer 

lerinde hayvan sergileri açılacak ve 
en bakımlı hayvanları yetiştirenlere 
Vilayet hususi muhasebesinden ikra 
miyeler verllecektir. Bu sene tahsi
sat fazla verildiği için, evvelce tes
bit edilen yedi kazadan başka, diğer 
bazı kazalarda da sergiler açılacak-
tır. 

Yeni Sanatoryomlar 
Veremle miicadele işinin genişle

tilmesi için yurdun, havası müsait o
lan yerlerinde, yeniden sanatoryom
lar kurulması için tetkiklere başlan 
mıştır. Bu arada havası en müsait o
lan Eccviddc bir sanatoryom ile iki 
prevantoryum kurulacaktır. 
Hallık bi; derece terli ettırilmmır. 
Üçüncü bölge müfettişlerinden En
ver Atafrat ta iki derece ter.fi etti-
rilerck yeni ihdas olunan Balıkesir 

bölgesi amirliğine tayin olunmuştur. 

* İstanbul hazine avukatlığına 
200 lira aylık ücretle Nazilli hazine 
avukatı Ömer Lutfi Barış tayin olun 
muştur. İstanbul hazine avukatlann 
dan Sabri Somerk serbest hazine a
vukatlığına tayin edilmiştir. * Nevyork sergisine gönderile
cek eserlerle tarihi eserlerin fotoğ· 
raflarını hazırlamak üzere Ankara
dan şehrimize bir heyet gelmiştir. * Radyo müdürü Hayrettin Anka 
raya gitmiştir. 

Salona herkes rirebilecektir. ! 

MAARiFTE: 

Orta Okullarda 
öğretmen 
Sıkıntısı Var 

Bu iki gemimizin ismi Saldıray i
le Batıraydır. Gemiler denize indi
rildikten sonra dahili kısımların ta
mamlanmasına çalışılacak ve bir se
ne kadar sonra da ilk tecrübelerine 
başlanacaktır. Bu iki geminin Hal!ç
te yapılan eşlerinin inşaatı da sürat
le ilerilemektedir. Bunlardan ilki ö
nümüzdeki şubatta denize indirilecek 
tir. 

Bandırma Seferlerl 
Deniz Bankın Sus vapuru 5 Ağus

tostan itibaren bandırma seferleri
ne başlıyacaktır. Sus, pazartesi, çar 
şamba ve cuma günleri olınak üzere 
haftada üç gün sefer yapacaktır. 

Muallim kadrosundaki darlık do - Vapur sabahları saat 8,15 te Istan 
layısile, bu yıl memleketin ihtiyacı buldan kalkarak 12,30 da Bandırma 
olduğu nisbette orta okul açılamıya- ya varacak ve İzmir treni de 13,30 
caktır. Bu itibarla, bu sene, çüte ted da Bandırmadan kalkarak 22 de İz
risat sistemi muhtelif yerlere teşmil mire varacaktır. Vapur İstanbuldan 
edilecektir. Bandırmaya 4 saatte, tren de Ban

Vekalet Orta Tedrisat Müdürü Av dırmadan İzmire 9 saatte gidecektir. 
ni ile Maarif Müdürü Tevfik şehri- İzmirden İstanbula gelecekler, sa • 
mizdeki orta okulları birer birer do- bahlcyin 7 ,30 da İzmirden trene bi
laşmakta ve çifte tedrisata müsait o- necekler ve 17,30 da Bandırmadan 
!anları ayırmaktadırlar. Dün de bu kalkacak olan Sus vapurile ayni gün 
maksatla Fatih ve civarını dolaşmış- İstanbula geleceklerdir. 
lardır. Haftada ilci gün de di~cr vapurlar 

Genç Ormancılar Bandırmaya ara postalan yapacak-
Jfüyükderedeki Orman fakültesi ]ardır. 

imtlhanlan bltmiı, ve bu devrede Fa * Şirketi Hayriyenln kendi tez
killteden 25 genç mezun olmuştur. gahlannda yaptığı 76 ve 77 numaralı 
Mecmuu 31 kişi olan son sınıfın imti Sarıyer ve Kabataş vapurlarının in-

· ·· ·-- - .--·- . · " 9\iilıaaa ... •''-..:toi;c 
Birincilikle mezun olan Kemal Er seferlerıne başlıyacaklardır. 

güleç ile en iyi derece alanlardan Hü -

seyin Dedegil ve Muzaffer Atakan, BELEDiYEDE: 
önümüzdeki salı günü staj için Ms
caristana gönderileceklerdir. 

Vekll Bucıün Geliyor 
Doğu vilayetlerinde uzun bir tet

kik seyahatine çıkan Maarif Vekili 
Saffet Arıkan, bugün, limanımıza ge 
lecek olan Cümhuriyet vapurile teh· 
rimize dönecek ve buradan Ankara
ya gidecektir. * Ağustosta Münich'te toplanacak 
Higiene Montal kongresi ile Romada 
toplanacak Criminologle kongreleri· 
ne hükômetimiz namma Dr. l'ahret
tin Kerim Gökay iftirak edecektir. 

Ondülasgon 
Makineleri 
Tetkik Ediliyor 

Ondülasyon makineleri için hazır
lanan talimatnamede, kabul edilen 
ondüle makineleri tipi ile, ,ehrimiz 
berberlerinin kullandıklan makine-

- * Atinada Eyliılün 16 sında Bal-
Çok Et Keıiliyor kan ku1ak, boğaz ve burun hutalık-

ler arasında esaslı farklar vardır. 
Berberler Cemiyeti, Belediyeye mü
racaat ederek kullandıklan makine
lerin de sıhhi oldu~unu iddia etmiş
ler ve talimatnameye göre yeni ma 
kine tedarik etmenin, hem kendile
ri için zor olduğunu, hem de milll 
servetin heba olmasına sebep olaca

Haziran ayında mezbahada 13418 lan kongresi toplanacaktır. Kongre
karaman, 6356 dağlıç, 6754 kıvırcık, de memleketimizi Dr. Ekrem Behçet 
49131 kuzu, 15 keçi, 413 oğlak, 1783 temall edecektir. 
ökiiz, 94 inek, 166 dana, 5 boğa, 3121 * Universite Tıp Fakültesinde 
manda ve 413 oğlak ve 222 malak memleketimizin iklim tedavisi bakı
o!mak iizere 78659 hayvan.kesilmiş- mından hususiyetleri üzerinde tet
tir. Halbuki geçen senenin Haziran kikler yapılmaktadır. Netice, bir 
ayında ancak 68113 hayvan kesilmiş rapor halinde İktısat Veklletlne gön 
ti. Arada 10543 fark vardır. derılecektır. 

ğını ileri ıürmüılerdir. 
Berberlerin bu iddiasını ve mev

cut makine nümunelerlnf tetkik ey
lemek üzere blr komiıyon kurulmuş
tur. Komisyon sah ıünü ilk toplantısı 
nı yapacaktır. 

ATINADA BALKAN DENiZ ERICANIHARBIYELERI TOPLANTISI: 

Mısır kral ailesine mensup Pren
ses iffet Hasan, Kırşehir zelzelesin
den fevknlide miitecssir olmus ve 
felaketzcdt'lere yardım için şahsi te
şebbüslerde bulunarak bir komite 
teşkil etmiştir. 

Komttede Osmanlı sadrazamların 
dan Salt Halim Paşanın kardeşi 

prens Mı.ıhammet Ali Halim. Pr~ns 
lsmail Davut, majestenin hala zade
si Muhammet Tahir Paşa, Albu Pa
şa. Cafer Veli Paşa, Haşaba Paşa, 
Fuat Abaza Paşa, Fikri Abaza Bey, 
Salih Bey, Imadettin Vehbi Bey, 
doktor Behçet Bey gibi Mısır kral 
ailesinin lyan ve mebusan mecUıle
rl ile Türk kolonisinin mümtaz phsi· 
yetleri de vazife alrnıı bulunmak • 
tadırlar. Komite faaliyete ba§lamış-
tır. 

Balkan devletleri deniz erklnıharblyeleri Atinada toplantılar yapmaktadır. Memleketbalzl 
may başkanı Yarbay Ruhi DHeUoğlana riya1etindeki heyet temıil etmektedir. Yukancfall rnliii 

• medıal asker lbideslae 5elenk koyma merasiminden bir .intıbaı teabft ~JOr.' 

ma kur
beyetlml-

tabı hakkında tetkıklerde bulunaıı t 
misyon, faaliyetini ikmal etınişt r. 
Birinciliği Ankara Gazi Lisesi Jıi~ 
üye ötretmeni Arif, ikinciliği Esk 
şehir öğTetmenlerinden Memduh• ~ 
anmışlardır. 64 eser içinde birine• 
ği ve ikinciliği kazanan hu kitap ~ 
blplerlne para mükafatı verileceldif• 

Yeni Tayinler 
Ankara, 22 (TAN muhabirinden,_.... 

Dahillye Veklleti seferberlik nıUdilr 
liiğü ikinci şube şefliğine, Osnıaııl~ 
kaymakamı GafurSoylu naklen ta1 
Kütahya vilayeti başmühencliıle~!:_ 
den Ziver Gülenoy Kütahya ııı..
müdürlüjiine, Nafia §OSeler fen b•,. 
tinden başmühendis Nazım 1)1: 
Yozgat Nafia Müdürlüiüne, K~~ 
ya Nafia müdürü Necmettin ~ ... 
Çankırı Nafia Müdürlüğüne taJbı r 
dilmitlerdir. 

Sahra Jandarma TeıkllSft 
Ankara, ZZ (TAN muhabirinde..,.... 

Dahiliye Vekaletince hazırlanaD s,Ja 
ra Jandarma hizmeti hakkınctald tr 
limatnamenin tatbiln Vekiller seır 
tince kabul edilmiştir. Talima~ 
nin birinci maddesine ıöre saJıra j,,ı 
darmuı seferberlikte ordu ee;b 
gerisinde ve manevrada diaipliDi;. 
min, dafıtma yerlerinde, ambd ,. 
da, parklarda, istasyon caddeleri 
serinde intizamı muhafaza, ıidİft ,, 
lişi tanzim, :tıtasından 1reri ~ 
kaybolanlann toplanarak sevki, 1' 
lllfık hastalıklara karşı miicadele 1" 
kımından verilmiş olan talimata .. 
re ve diğer bakımlardan ahaliyi ~ 
altında bulundurmak, salahiyeti o 
yanlann tekllifi harbiye yapnı•:;d 
na ve yatmaeılıia mAnf olmak, 
halkı her tthlil tecavüz ve ya~ 
karşı korumak, casusluğa maol 
makla mükelleftir. 

lhi ....... ı .. ı - .-etle y \J 
bir maddeye gorc o" ıau;i' ~ ;t• 
da sahra jandarmHına yarcbd'.,; 
mek orduya mensup her f erdİJI 
fesidir. 

.Açdacali Knr Melltepıırl 
Ankara, ZZ (TAN muhabirtnd~ 

Aldılım malOmata ıöre bu .-• d I' 
vuta bir Alqam Kız Sanat oklJI 9" 
çılacak ve Edimedeki Akşanı J(~tll' 
nat Okulu, Kız Enstitüsü tetkl 
da ihtiva edecektir. fi 
Makarnacdarın MUrac::.:V 

Ankara, 22 (TAN muhabirin I" 
Muamele verıisinde yapılan '°~" 
ğişikliklerden müteessir olduk~ 
buradaki allkadar makam~ar~..,.1" 
mak üzere ıelmit olan m~~ 
heyeti bu akşam İıtanbuldaD ,.,.....,. 

1. e "' tir. Heyet azası burada Ma ıy bt f' 
tısat erklnile ve burada varl ~ 
mum mUdlrile görUşmilştUr. ,_,,, 

Şemsi Demirkan: .t':. 
"- Vaziyetimizi alakadar -~ 

ma izah ettik. Taleplertmid 111 ~ 
buldular. İstanbulda Maliye ~ ~ 
sat veklllerile de bu mevzu e:.;-w 
giSrüşmelere devam edeceğiz. 

tir. ~ 
(Diğer Ankara haberleri 10 ~ 

23 Temmuz 1938 I 
CUMARTES 

--------------~~. ·! 7 inci ay GUn: 31 1. ııv· Arabi 1357 RUJ11 • JO 
Cemaziyüle-..·vel: 23 Ternıııı;-,JO 
Gtineş: 4.47 - Öğle: 19 s' 
İkindi: 16,18 - Akşam: ...,. 
Yatın: 21.30 - İmı;Ak: 1' 

YURTr A HAVA V AZIY'~' 
urıd•"_.AI 

Yeşllköy Meteoroloji lstasYon r,r~ 
nan maltlmata göre, yurtta ha"~ C""J 
Cenup kaunlarile Orta Anadolu p ~ 
doğusunda açık, Cenubi Anadolu .,e ~ 
lu, diğer bölgelerde faz.la buıutl':r,"""7.:.t 
zil ;,altılı ıeçmtı, rilzaArtar ~ ,-
ılmall iltikametten orta kU,,., ~ 
Ur. ~;. 

Dün, tstanbulda hava bulu~ıJ ııt '; 
rüzglr fimall ıarklden ıantyed• ~· 
re hala esmlşUr. Saat H te çolC t'.I 
757.3 milimetre idi. Hararet erı 19.f 
te 60.8, gölgede 29,l ve en aı 
891 olank Jrndedflmlstlr· 
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.~UGü N_I 
hstin 
Grışıkhkları 
rafında 

: Ômer Rıza DOGRU l 
11 hütü 

iıı Yıll n tedbirlere rafnıen Fi 
anan k ttrn arışıkhklarını ber-

eye iınk• h 
S•rp13• an asıl olmadığı 

~!tiden ~· Bilakis tethiş cereya. 
tıııh raplara münhasır •ibi 
~ r \'e A. .. 
llıefin . raplar bu hareketle 

'-ksirn sıyasetine muhalefetleri-

~hiyettroJesini kabul edilme.ı 
"liitı d" e saydıklarını göstermek 
ı. ,, unya" d 

"a:t" " 8 uyurmak iıı;tiyor-
l 1Yet h . ' 
Ilı etr u şekılde uzun zaman 

lttt '· Ve ın"t ııi~ h u enıadiyen Arapla 
• 11 '°nra are~etinden bahsedildi. 

de ..... ~_azıyet değişti. Yahudi-. ...<q[ b'l 
leri s" 

1
• 1 tethiş hareketine 

d" oy end' A . llttiUtı . 1 ve rapJarın mak 
' bıuı, 'rı hadiselere Yahudile-
dllıtiikıltı~kabi) Yahudilerin mak 
lıı.ı erı Yerd A 
"'tfına .. e raplann tethiş 

' ortalık huknıedilir oldu. Filis-
lltg· ' tanı m. ·ı . . ı bıah' anası e hır cıdal 
etıetj b'Yetini aldı. Ve hlikümPt 
.... u mü d ... •ne h ca elenin umunıi-
t11~ b' erkesin işini gikünil hı-
. u. mu 1 oJ•hile ~adeleye karışmasına 
-ıı,t l' 11 hır rol alabildi. 
•ııd ahudif · cın " erın de i§e karış-

llflı bir ~ tethiş cereyanının iki 
t'til'et a.hiyet almasından son-
1~ Yerıı b" 11 l\rapı ·~ safhaya girdi. An-

ı ilter· ar, •şlerin bu mahiyeti 
tlc •sırı •rıe daha geniş bir mü

: teşkiJay,d \'e hüyiik mikvuta re 
q~ e e lı: • > 
~ 'ıırrıa k re Yahudi kolonifo-
ılit~i l'eıg:r~r vermişlerdir. 
tı ltıaf(j 8 rı hu münasebetle 
ret mata g·· F'I' · e teş)f)• ore . ı ıstın Arap-
ttllıiş \'e ~atlarını yeniden tan-
ttkirı, ha Unların hareketlerini 
~111l3·orıa rp heyetine tevdi etmiş 

d r. hiğ 
1 e t~'"U er taraftan Yahu-
•ıırnıı old tlere karşı daha iyi 

ildi\ daha ~\ları Jrin iki taraf 
• tıcı > 
4·a l. • • , di muharebeler vu-

ı erle • . • •_y ... ,_ ... uu. 

:ı,. teçhı \'e dlieı: otomatik -81· 
utı lt ı edil • •ltk Otktttı mış bulundukları 

llıtı, llktır. y:~ ~ersiz olmadığı 
' olrnal Udılerin hu nzh·e 

Set arırıa • 
ı..... e teşkil• Jtıukabil, Arap-
"' li"ı· atarıı . 1 • d ı ısti genış etmış ol-
tki . n karı ki _ 

Ilı . tlirıterd şı ıklannın onü. 
. b 11h1Yet al • hlishütiin şiddetli 
~l : ~ilıd,:ciğı~ı göstermekte

e ' 1"iJistirı ngıltere hiikümeti, 
. Ye I" e Yen· k 
ııı l . llturn ·.. ı uv,·etler gön 

~ııı tiiçlij~;recek ve inzibatl 
~n· erle karşılaşacak-

• 'tel ,>eu Kl'af ın 
v~. ftı §ekild Hayla muhabiri 
t rıl'et hug·· e hulasa ediyor : 

en urı ik' tel' . a, helk· 1 sene en·elki 
ı. t•ııı·ı_ 1 daha r qıııı ıll büt.. enadır. Çlin 

a tı her ... urı halka yavılmıs-
.,ııııtı ., erde k • ., 
di illa b ' so akta dolaşır-

Yotg ttrıurıı k 
tt't•- lltıu>.· 11 

8 onuıurken 
~ "' b· · er . Ukk ır asah' Serde fecu·iize 
llıııe 411lar k 'Yet ''ardır. Hayfa
~~( du,.__ apaJıdır. Ticaret, ta-
' •ıı · ••ıuştur 
"'ııt Sonra · Ortalık ka-

'l~U ?'•Yor sokaklarda h" k" 
~ll , \1 I(' ım. 

llt it ,. 1 e si ııem 1 ~ 
. dolt ıll '§ah·ı· a ar ancnk 
1~ljıı.. ll~daıı 1 

'Yor Ve geceleyin 
\' ısı k sonra 
·~~d· "J>lıyor ,, ortalığı öliinı 
t~ •ler iJ • 

tleı e ı\rapl 
ıtd et, h ar arasındaki 

tııt undarı so 
111. lldiğ· nra, daha fnz 

t, k""t,ı.c ı takdirde ' . . 
'11· ıoıı, t 'azıyetın ne 

\ ''ti ahnıırı t 
llıe tı ta.,, • e ttıck kolay-

'ııı., tdl\tıı oı rnarıasile bir muha-
ıı.. b• acak ve y h 
~t 1tib· 1 

8 udilerle 
~ ita ır erile b' 

~lııı '°tasıııa . . ır hayat ,.c 
~lı.ı •rı,,L . l•rı§ttekle d" ·, t "l Jk' r ır. 

"'ıı· 'ksıbı ı §ey rnftni olabilir· 
ıı '•r l>ro; . . ~ ~i h ~esınderı 

lltlllt Ugünk . vazgece. 
"ıı \> ltab 1 h halile bir hii-
~ il~ tı et 

ı lit, llcfilet' rtıek ve orada ya. 
~ 111 haki il~· arını temin et 
~it '-l: 1\ 

b~tu 'keri k 
-~tıt il tethi uvvetleıin yardı 

~~ ltıt. 1 hareketlerini has. 
~I hı., 
t~ lt11t esas Iı 

llıtı. il Cd \'e sürekli bir h:ıl 
h\ ııı is~ er. 

il 1t rnu.vakk 
lı.._ •llcrrı aftir ve askeri 
, .. b . •&1 il . 
~," •ltı Çtre e. tesırı 7.ail olur. 

' llın hanıisi kabul 

Kral Altıncı Jori,. Fransadan 
Avustralyalılar Abidesini 

Sene · Fransız Cümhurreisi 
Başında Londraya Gidecek 

Paris, 22 (Hususi) - İngiltere Kral ve Kraliçesi, bugü~ fev
kalade merasimle memleketine dönmüştür. Kral Avustralyalıla
ra ait abidenin küşat resmini yapmış daha sonra Kale'ye ha~e
ket etmiş ve orada İngiliz bahriyesi yatıyla ve Fr~nsız donanma
sının refakatiyle Manş denizini geçmiş ve Duvı; Iı.manına. çıktık
tan sonra trene binerek Londraya hareket etmıştır. Teşyı mera
simi, istikbal merasimi kadar parlaktı. 

A t l al l Ab "d · • niz gibi iki milletin dostluğu ve a -vua ra y ı ar a ı uının . . .. . 
k.. el dalct ideallerındekı muşareket, cı • 

M M u~a ' l A , ' han sulhünün en iyi zamanlarını teş 
Bugunun en muhım hadısesı A - k 'l kted'r Akisleri pek 0 kadar 

vustralyalllara ait abidenin küşat 1 
betkmbe' lre.tte ortadan kaybolmı-

. . kt Ab'd . .. . ça u ır su 
resmını ~~p?1a ı. . ı enın uzerıne yacak olan dünkü şenlikler esnasın-
10,000 kışının ismı yazılmış ve 11 d b ihetin teyidi bu anda aktüa
bin kişinin ismi yalnız Allaha ma.lum li~e ~:hiyetini ve kuvvetini muha
olduğu. ~aydol~nmuştur. Merasım - faza etmektedir. Bu teyidin milletle
de Ingılız harbıye nazırı da hazır bu rimiz arasında icraat sahasında bir 
lunmuştur. rehber ve itimada bir davet gibi a-

Kral ve kraliçe sabahleyin tren - kisler uyandırması temenni olunur. 
le, abidenin bulunduğu yere gitmiş, lngiltere kralı nutkunda şunları 
cümhurreisi ile karısı da ayni treni sö •!emiştir: 
takip etmiş, bir çok Fransız ziyaret- ) 

"- Bu asil abidenin küşat resmi -
çiler de ayni yere gitmişlerdir. In -

ni icra etmek ve bugün toprakların
giltere harbiye nazırına Ingiltere or 

da bulunduğumuz ve kendisine tesit 
dusu erkanı harbiye reisi Gor ve iki 

muavini refakat ediyordu. Hepsi de ~~~:;:c~.;~ı~::~~~ı:e::~~:~,;~~~ 
abidenin bulunduğu Viller Bertona 
ya gitmişler, merasime general Ga • ğu büyük milletin reisi Fransız Re-

isicümhurunun aramızda bulunma -
melin iştirak etmiş ve. lngiliz erkanı 
harbiye reisi ile Fransa erkanı har _ sını selamlamak benim için büyük 

b
. . · . . .. .. bir şereftir.,, 
ıye reısı gayrı resmı surette goruş - Kral daha sonra Avustralyanın 

meler yapmışlardır. bugün imparatorlukta işgal ettiği 

Ayrılmadan Evvel 
Merasimle Açtı 

lngili:z. Kral ve Kraliçeai Pariae hareket ederken Franaız Cümhurreiıinin nutku mevkii anlatmış ve öliilcri mehıp 
ve vakur bir lisan ile taziz etmiştir. 

Vedala,ma kabul etmiştir. kilde karşılanmışlardır. Kral ve kra 
Daha sonra kral ve kraliçe Cüm- Bunu müteakip kral ve kraliçe Ka liçe saat 21 de Londraya varmışlar, 

Yalanın 
Kuvveti 

3 

l' azan: B. FELEK 

Gerçi herkes; filozoflar, ahlakçı
lar, bocalar \'C hacılar yalanın aley
hinde görünürler. Ne kadarı gerçek
ten aleyhindedir, ne kadarı ona gizli 
muhabbet besler orası malum değil
dir amma, umumi manzara dünya 
ekseriyetinin, yalana karşı olduğunu 
gösterir. Buna rağmen yalan hergün 
daha fazla kuvvetli, hergiin daha ya
yılmış ,.e oturaklı olarak akar gider. 

Bu miişahade bile tl'k başına yala· 
nın kuv\'etini göstermiye kafidir, la· 
kin yalanın hakikate karşı olan üs
tiinlüğii burada değildir. Yalan 
Frenklerin dediği gibi souple yani yn 
muşaktır. İstediğiniz kalıba girer, is
tediğiniz şekle dökülür ve nihayet 
onu dinliyenin veya söyliyenin arzu
sunu giderir; güzel bir İngiliz kuma· 
şı iyi bir terzi elinde her bedeni 
bezediği gibi. Hakikat ise kazık gibi 
durur. Bir yerine ilişemez, şeklini, 

kalbini değiştiremezsiniz. Çünkü en 
ulak noktasına dokunursanız mahi
yetini kaybeder. Bir günlük yumur
ta onun yanında ezeli bir tazeliktir. 
Hakikat daha meydana çıkarken ba
yathyan ve onun için bir türlü müş
teri bulamıyan atik, fersude fakat 
üstelik antika olmıya liyakatsiz toz-

1 lu, topraklı, küflü bir matahtır. 

1 
Bundan dolayıdır ki onu kimse 

beğenmez \'e kimse tutmaz. 
Bu rağbetsizlik hakikati o hale 

getirmiştir ki sırasına göre bir haki· 
kat anlatmak ve kabul ettirmek için 
ona yalan çeşnisi vermek ' 'e hakikati 
istemiyerek ortaya çıkarmak icap et-
i mektedir. 
1 Benim çok bilmiş bir dostum var· 
1 dır. 

Abidenin küşat resmi son derece 
mehip olmu§tur. Fransa climhurre -
isi uzun bir nutuk söylemiş ve lngil 
tPrPnİn 1<"""""" tnnr.ı::ılcl!l!".JM<> ~!llı :ı:.:a • 

ten sonra şu sözleri soylemiştir: 
" H 

~ı~>:~ıı;c.t.~ .. " kruucc.P'bo!1i'<lı11ı1cıy;.ış\rıtJa YevüJg1Hr1ffJreJ~i~<i~r~f 1f e"vlk\iffae tJ~'i~kaF~k 1mlfii':ıJikrŞı"'ier~;;;~.,;c 
ıkısı tekr~r görü~e:eklerdir. Çunkü merasimle teşyi olunmuş ve lngil - miş ve balkona çıkan kral ve kraliçe 
Fransa Cumhurreısı kralın davetini . tere topraklarında fevka18de bir şe- yi şiddetle alkışlamışlardır. 

Birinin aleyhinde bulunmak ister
se fena halde metheder. Tahsilinden, 
terbiyesinden, zekasından, becerik
liliğinden, ahlakından o kadar çok 
ve o kadar miibalağalı bahseder ki 
rt,.sıftA\:ilP.ı:_ ı'svan r.din o adamın a
leyhinde bu unmıya başlarlar. Bu 

- a~metmaap, evvelce dediği • suretle kendi söyliyeceği aleyhteki 
laflan muhataplanna söyletir. 

Bunun aksi de vardır: 

· · Bir ··IJak,ışta . Dünga Haberleri .· · 
1 ........................... ...... 

ıl Siogadinoviç j 
t 50 Yaşında f 

Lehinde bulunacağı adam için hır
sız, ahlaksız, cahil, kumarbaz, der, 
hulasa ne kadar kötülük varsa söy
ler. Dinliyenler işi düzeltirlerse ne 
ala, düzeltmezlerse iki giin sonra he-FRANSA 

Haydutluk 
Marsilya, 22 (A.A.) - Bugün maş

keli ve silahlı beş şaki, memurların 
maaşlarını vermek üzere bankadan 
para alınış olan Nafia işlerine ait bir 
idarehaneyi basarak yüz bin frank 
almış ve otomobille kaçmışlardır. 

ALMANYA 

Fransız Generali 
Berlin, 22 ( A.A.) - Fransız hava 

kuvvtleri kurmay reisi general 

Vuilleminin yakında Almanyayı zi -
yaret edeceğini D. N. B. ajansı res-

men bildirmektedir. 

AMERiKA 

Meksikanın Notası 
Vaşington, 22 (A.A.) - Meksika se 

firi Kastelloye vermiş olduğu çok şid 
detli bir notada B. Hiil, Amerikalıla
ra ait arazinin istimltiki meselesini 
bir hakeme havale etmek teklüinde 
bulunmuştur. 

B. Hül, ezcümle şöyle demektedir: 
,,.............,,__,'ftd/IL'qtr~"'~ - - ~ "- Mesele, l\'Ieksikanın iktısadi 

Alman -EIÇW~Süd;f"Tc~' ::~~::~:~,'.:;:ı:=!~ı!i'o~~~·~~~·:,:r, 

' 

•
1

.. :f 3' değil, Meksika hükumetinin bu siya-

ng ı iZ Başvekili ile Görücfü 1 seti takip ederken munsifane bir ta-
Londra, 22 (lfostari) _ Al- a :f 

1 
viz yapmaksızın Amerikan vatandaş-

manyanırı Londra sefiri Von 
1 

!arının mülklerini alıp alamıyacağı-
Dirksen, mezuniyetini geçirmek 1 dır." 

ITALYA Dr. Stoyadinoviç 

Yugoslavya Başvekili doktor Sto
yadinoviç, bugünkü (23 temmuzda) 
ellinci yaşına giriyor. 

üzere Londraya hareketinden 
evvel Başvekil Mister Clıam
berlain ile görii.şmii.§tiir. Göriiş
mede Ingiltere ile Fransanın 
Çekoslovakya meselesi üzerin
deki noktai nazarlarının bahis 
mevzuu olduğu anlaşılıyor. Von 
Dirksen'in bu noktai nazarı he
men Hitlcre arılatması beklen
mektedir. 

Kuntun beyanatı 

Bııgiin Sü.rlctlerin parlamen
todaki lideri Kunt beyanatta 
bulıınmuş ve Siidetlcrin harp 
ile oynadıklarını arılatnıl.§tır. 

Kunt daha sonra bir harbin, her 
yerden fazla Çekoslovakya olan 
memleketlerine zarar vereceği
ni söylemiş ve sulh ile anlaşma
nın mü:mkiin olduğuna inandı
ğına ilatıe etmi§tir. 

1 

Faıizm ve lrkçdık 
Roma, 22 ( A.A.) - Giornale d'l -

talia gazeaesi faşistliğin ırk mesele -
1 ı sinden aldığı vııziyeti mevzuu balı -

sederek diyor ki: 

Genç sayılabilecek bir yaşta bulu
nan doktor Stoyndinoviç Yugoslav -
yanın siyasi hayatında uzun sene -
lerdenberi biiyük bir rol oynamak
tadır. 

Südetlerin Reisi Henlayn 
reisinin gizli bir tamim neşret
tiği ve bu tamimde §tmlan söy
lediği bildiriliyor: 

1 

1 

"Yakında ağır vazife tıe ~e
tin miicadelclerle karşılaşaca
ğız. Binaenaleyh teşkilatları- , 
mızdan azami faaliyet isteriz. 1 

"Aza sayısının miihim sttr;;>t
te artması ve yeni zaruretler 

' dolayısile partide tadilat yap
mak elzem olmuştur. 

"imparatorluğun tcsi.~inden son -
ra. 1rk meselesini Italyan milletinin 
miidafaa ve kudreti meselesi olarak 
halletmek zamanı gelmiştir. Italyan 
ırkı diğer ırklardan ııe milletlerden 
tecerri.it etmek istemiyor. Fakat her 
türlü ecnebi nuftızlarından da kurtul 
mak azmindedir.,, 

O, 1922 senesinde, devlet maliye
sinin en buhranlı zamanında, mali
ye nazırı olmuş, giittiiğü mali siya
setle "Dinarın Jlalaskiırı ,, ünvanını 

kazanmıştır. 

1934 yılında tekrar Maliye Ve.kili 
olan Stoyadinoviç, 5 Mayıs intihabı :----------=-------- neticesinde Başvekil olmuştur. 

Doktor Stoyadinoviçin bu üç scne-
Mühim Bir Ziyaret lik icraatı, memleketin umumi ve 

Cebelüttarık, 22 (A.A.) _Eski milli hayatının her şubesinde esaslı 
Fas Sultanı Mollai Abdiilaziz, teceddütler meydana getirmiştir. 
beraberinde haremi olduğu hal- Başvekil, ayni zamanda, Hariciye 
de Napolij·e hareket ctınistir. Es Nazırı bulundugu için harici siyaset 

S l • tc de memleketinin menfaatine par-
ki u tanın Roma ,.e Bcrlinc gi-
deceği tahmin edilmektedir, Sul lak neticeler temin etmiş, biitiin hu-

dutlarda si.ikim ve emniyeti tesis ve 
tanın katibi, matbuat mümessil-

men hemen ayni mecliste: 
- Yahu, adamın giinahına girmi

şim: Mukaddemesiylc bütün söyle
diklerini tekzip eder. 

Onun miiliihazasına göre Ö\•me ve
ya yermede en tesirli usul hudur. 

Karpuzu kurabiye, yoğurdu kay-
mak. armudu tereyağı, zeytini ha\·· 
yar diye satarlarken, kargayı bülbül 
diye övmek ve biilbülü serçe diye 
yermek bir ayıp teşkil etmemekte
dir . 

Vaktiyle şairin: 
"Bir hakikat kalmasın ~lemde Allahım 

nihan., 
Dua!l'ı galiha Tanrı eşiğine: 

"Bir hakikat kalmasın lılcmcta Allahım 

lıylın" 

Şeklinde aksetmiş olmalı ki; yalan 
hu derece re\'aç bulmuş ve hakikat 
hu mertebe dlişmiiştiir. 

Kimsenin arzusuna, diişiinccsine 

ve beklediğine uymıyan kaskatı ha
kikati kim ne yapsm?İpek gibi kay
pak, pamuk gibi yumu ak, cıva gibi 
parlak, her dile gelen \'e her kulağa 
uyan yalan varken? 

Haklan da var ya! 

ispanyada Sivil Halkın 
Bombardımanı 

Devam Ediyor 
Londra, 22 (Hususi) - İspanyadan 

gelen en son haberlere göre hükumet 
kuvvetleri ile Frankistler arasında 
Şark cephesinde muharebe devam et 
mektedir. İki taraf ta ilerlemelerden 
ve gerilı>melerden bahsediyor. Dün 
sabah Frankistler Vivcr - Jirker'i 
bombardıman ederek 38 kişinin ölü
müne sebebiyet vermişlerdir. Ölenle 
rin çoğu kadın ve çocuktur. 

Çekoslovakyadan alınan en 
son haberlere göre milliyetler 
meselesini hal için di~wniilmiiş 
çare Çekosl<ıuakyayı teşkil eden 
dört iilkede ayrı ayrı diyetler 
(parldmentolar) viic'ude getir
mektir. 

Haberlerin şifahen nakli sure
ı tile gayet seri istihbarat teşki

latı viicude getirilmesi bilhcuısa 
Diğer taraftan Siidet partisi • ehemmiyet almıttır.,, ' 

lerine beyanatta bulunarak mii-. komşu devletlerle dostluk viıcude 
getirmiştir. 

şarünileyhin bu seyahati ıı;ıhhi e'l 
Dost ve müttefik Yugoslavyanın 

baptan dola~·ı yapmakta olduğu 
nu söylemiştir. kıymetli Başvekili Doktor Stoyadi-

----·- ·----------- noviç'in yaşının yarım asıra varması 
nı tebrik ederiz. 

Saat 15 de altı İspanyol tayyaresi 
Messagalles civarında Fransız toprak 
lan üzerinde uçmuştur. Hava müda
faa bataryaları üç obüs atmış ve tay
yareler derhal geri dönerek Lerida 
istikametinde uzaklaşmıştı. 
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Karakol önündeki Cinayet HAKARET: 

Yengesini vuran gencin Ancak iki 
idamı istendi Gün Serbest 

DENiZBANK 
~ 

Denlzyolları lıletmesi Müdürlüğünden: 

IMROZ POSTASI 
24 Temmuz Pazar günü kalkacak postadan itibaren İmroz postalan 

Şarköye gidişte uğnyacak ve dönüşte uğramıyacaktır. Buna mukabil 
26 Temmuz Salı günü kalkacak postadan itibaren Karabiga, Salı 

• postalan Şarköye dönüşte uğnyacaklardır. •••••il 

İsanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: J 

Müddeiumumi, Suçlunun Yaşından Bolayı 

Bu Cezanın indirilmesi Teklifinde Bulundu 

Gezebilmis 
1 

-<>-
Hapisaneden Çıktıktan 48 

Saat Sonra Tutuldu 
lki gün evvel hapisaneden çıkan 

sabıkalılardan zenci Abdülkadir, dün 
elleri gelepçell olarak tekrar müddei 
umumiliğe getirilmiştir. Abdülkadir 
bu gelişinde hem davacı hem de suç 
ludur. Suçu, zabıtaya hakarettir. He
nüz dosyası tekemmül etmediği için 
müddei umumiliğe verilmemiştir. 
Dünkü getirilişi davacı sıfatile oldu
ğu için şikayetini de müddeiumumi
ye şöyle anlatmıştır: 

Yüzme 

havuzunda 

( 
ak!:n Büyükdere Beyaz Park 
BEY AZ GECE KIR BALOSU 

Deniz eğlenceleri, aabaha kadar net' e ve varyete numaraları 

) 

Saat 12.30 PlAkln ttlrk rnustY 
Havadis. 13.05 PlAkla tUrk :nıusl 
Konser: Novotnlden nalçlen vl 
mll Akel idaresinde orkestra. 1 / 
tfü: Eğmond - Bctoven. 2 - Or~ 
rer Juayy5 - Vala: R. Voıstct ' / 
Tenor Bakens. 4 - Orkestra: 11

1 

rantin • Pujlk. 5 - Wlyen, dil ~ 
ner Travme • R. ZJtinsky. e ; 
Bariton Yunka. 7 - Orkcslrtı: 1 
Tango screnad. 8 - Blutrotc no 
Eretıke Mnyer. 14 SON. 
AKŞAM NEŞRIVATI: 

Saat 18.30 Ham mü:ıik: Tept'b'f 
diye bahçesinden naklen. 19.15 JC 
Prof. Salih Murat (Fen mu 
l!Ul5 Borsa habcrlcri.20 Snat pysf' 
viç rasathanesinden nnklcn aeıııı' 
kadaşları taratınd:ın türk muslJc 
kllr, Suzinlık) 20.40 Ilnvn raporu. 
mer Rıza Doğrul tarnfındnn ııro~ 
21 Saat ayarı: Orkcstra:l - Biıe' 
yen, SUvtt. 2 - Betoven: AndB 
Langer: Grossmuterhen, 21.l!O ~ 
Rıza ve arkadaşları tnratından 
kisi (Hicazkllr). 22.10 Müzik "' 
Tepebaşı Beleddlye bnhçeslndell 
22.50 Son haberler ve ertesi gi1Jl 
ramı. 23 Saat ayarı: SON. 

·---------------------------

7engesini vuran genç dünkü muhakemeıinde 

- Ben tevkifhanedeyken idarece 
bana bir vazife verilmişti. Ben eroin, 
afyon gibi zehirleyici ve uyuşturucu 
maddeleri hapisaneye sokanları ve 
satanları müdüriyete ihbar ederdim. 
Mahkumlardan Avni afyon satıyor -
du. O sırada hapihaneye A vninln ak 
rabasından polis Hasan da gelmişti. 
Ben bu alış verişi idareye haber ver· 
dim. Bundan Avni gibi Hasan da mü 
teessir olmuşlardı. Dün Galatadan 
geçiyordum. Hasan rastladı. Görür 
görmez de bana: 

dilmesini istedi. Dün ağır ceza mahkemesinde 936 
senesi teşrinicvvelinin dokuzuncu gü 
nü Ramide jandarma karakolunun 
önünde gayrimeşru teklüini redde -
den yengesi Huriyeyinin vücudünü 
kalbur gibi delik, deşik ederek öl -
düren Haliclin muhakemesi netice -
lendirildi. Iddia makamında bulu -
nan müddeiumumi muavini Ahmet 
Remzi, iddiasını söyled ve htıdiseyi 
bütün teferrüatile teşrih ederek suç 
luya idam cezası tatbik edilmesini, 
ancak yaşından dolayı bu cezanın in 
dirilmesini istedi. Müddeiumuminin 
görüşüne ve tahliline göre hadise 
şöyle olmuştur: 

Davacı yerinde ağabeysi ile Hu
riyenln babası Münir de şahsi da -
vacı sıfatile bulunuyorlardı. Bundan 
sonra suçlunun müzahereti adliye 
suretile gelen avukatı Zeki Albala 
müdafaasını yaptı ve şu dört nokta
dan cezasının hafifletilmesini iste -
di: 

1 - Suçlu Tıbbı Adli müessese -
sinde müşahede altına alınmıştır. Mü 
essese kendisinde cezai ehliyeti kal
dıracak bir hastalık bulmamış, fa -
kat mütereddi olduğunu, yani akıl 
ve fehim kudretinin tekemmül et • 
memiş olduğunu söylemitşir. Aptal 
ve safdil bir adamla mütekamil bir 
adam elbette bir olmaz. 

- Ulan sen idareye haber verir 

misin, şimdi de karakolda bana h~ 
sap ver, dedi. Karakola götürdü. Be
ni dövdü, her tarafım yara, bere için
dedir. 

Gönül mücadeleıi 
Huriye Halidin ağabeysi Ahme -

din karısıdır. Genç ve güzeldir. Ha
lit yengesine gönlünü kaptırmı~, ev
de yalnız kaldıkları zamanı fırsat 

bilerek ikendisine ·bu gayrimeşru te
l]'\S\.VİillPJ"ini a.nlatrn1stır. Fa kılt..,. hPr 
delasıncıa recı cevaoı aımıştır. Hcadıse 

2 - Müekkilimin kullandığı ter
lik bıçağıdır. O da tabanca, yatağan 
gibi katı bir alet değildir. Oldürmek 
maksadile gitseydi, yanına tabanca, 
bıcak alırdı. 

Müddeiumumilik, Abdülkadiri ta • 

bibi adillere muayene ettirdi. Verilen 

rapora göre Abdülkadirin muhtelif 

yerlerinde beraler görülmüş, tesbit 
edilmiştir. Halbuki kendisi zabıtaya 

hakaret etmekten suçludur. Karşı ta 
rafın iddiasına göre de kendi kendi

sini yerlere atmış ve muhtelif yerle

rinden bereler almıştır. Müddeiu -

mumilik, iki tarafın da iddiasını tet 
v - .... - ••• ··-·· ... --- - .,--

günü yine yengesine fena maksadı· 
nı açmış, muvafakat etmediğini gö
rünce ileri gitmiş, el sarkıntılığı yap
mıştır. 

ne giden adam rovelver, yahut bı -
çak kullanır. Halbuki o terlikçi bı -
çağı kullanmıştır. 

MÜDDEİUMUMİLlKTE: 

Huriye kayınblraderinln hiç te 
beklemediği bu tecavüzleri tekerrür 
edince ve kurtulma imkanının da 
zorlaştığını görünce hemen Rami 
jandarma karakoluna koşmuş ve şi
kayet etmiştir. 

4 - Gerçi doktor onun yirmi ya
şında olduğu hakkında rapor vermiş 
tir. Resmi knyda göre bu raporun 
kıymeti yoktur. Çünkü ilmi tıp, he
nüz ulumu riyaziye gibi katiyet ifa
de etmez. 

Halit, bütün fena düşüncelerinin 
ailesine ve bilhassa ağabeylsine bu 
şekilde aksetmesinden korkmuş, o da 
cebine bir terlikçi bıçağı yerleştire
rek sokağa fırlamış ve bir köşede 
yengesinin çıkmasını beklemiştir. 

Huriye çıkınca hemen karşısına geç 
miş ve bıçağını kalçalarına daldır • 
maya başlamıştır. Kadın can hevll
le bağırırken de: 

- Eğer muvafakat etseydin böyle 
olmazdı, demiştir. Huriye kanlar 
içinde yere serilmiş ve biraz sonra 
da ölmüştür. Yalnız ölmeden evvel 
verdiği ifadede şikayetini yazdığım1z 
şekilde anlatmıştır. Jandarma biraz 
sonra katili yakalamış, fakat katil 
aletini bulamamıştır. Halit, son -
ra bıçağı attığı yeri gösterdiği için 
bulunmuş ve mahkemeye gönderil -
miştir. 

Suçlu kendisini müdafaa ederken 
şöyle demiştir: 

ııc_ Yengem bana her vakit mü • 
nasebet teklif ederdi. Ben reddedi -
yordum. O gün ısrarlı bir teklifte 
daha bulundu. Benden 15.yık oldu -
ğu şiddetli cevabı alınca ağabeyime 
sôylemcm ihtimalini gözönüne getir 
di. Korktu. Suçunu bastırmak için 
karakola gitti, şikayet etti. Ben şi
kayet etmemesi için kendisini takip 
ettim. Şikayetini yaptığını öğrenince 
de kendimi tutamadım, yaraladım. 

Oldü.,, 

idamı isteniyor 

Muhakeme, kararın hazırlanması 
için 3 ağustos saat on ikiye talik & 

dildi. 

AÔffiCEZADA: ·-----
Bir Gün lçinde 
10 öldürme 
Davası 
Dün ağır ceza mahkemesinde on 

öldürme davasına bakılmıştır. Bun -
!ardan birisi de karısı Behiceyi öldü
ren Salih oğlu Rifattir. Rifatin avu
katı geçen celsede müekkilinde akıl 
hastalığı bulunduğunu ileri sürmüş 
ve müşahede altına alınmasını iste
mişti. Mahkeme bu talebi kabul et
miş ve kendisini Adli Tıp işleri mü -
essesesine göndermişti. Dün müşa • 
hede raporu okundu. Raporda Rl • 
fatln asabi mizaçlı ve teessürü galip 
bir adam olduğu kabul edilmekle be
raber kendisinde cezai ehliyeti kal
dıracak bir hastalık bulunmadığı 

bildiriliyordu. 
Muhakeme müdafaa için bnşka bir 

güne bırakıldıktan sonra Sirkecide 
hamallar kahyasını öldürdüğü için 
müddeiumumi tnrafından idamı is
tenilen Yusufun muhakemesine de -
vam edildi. Bit müdafaa şahidi din
lendi. Gclmiyen şahitlerin çağırılma 
sı için muhakeme başka bir güne bı
rakıldı. 

Beraber Ya§adığı 
Kadını Vurmuş 

Tecavüz Suç· 
/usu Bir Genç 
Tevkif Edildi 

Müddeiumumilik, dün Beşiktaşta 
Abbasağa mahallesinde bir numara
lı evde oturan Eyüp Sabri isminde 
bir çocuk hakkında tevkif kararı al
mıştır. Eyüp Sabri ayni mahallede 
oturan komşulanndan Hadiye ismin
de üç yaşında bir kıza tecavüz etmiş 
tir. Müddeiumumilik suçlu ve şika
yetçi her iki çocuğu da tabibi adille
re muayene ettirmiştir. Eyüp Sabri
de ceza kanununun aradığı farik ve 
mümeyyizlik vasıfları bulunduğu 
gibi Badiyeye de tecavüz edildiği 
tesbit olunmuştur. Eyüp Sabriyi bi
rinci sorgu hakimi tevkif etmiştir. 

çocuğu bulunduğunu, nikahın tesçili 
için de altıncı hukuk mahkemesine 
miiracaat edeceğini söylemişti. Dün 
mahkemeye müracaat ettiğini göste
ren bir numara verdi. Mahkeme, bu 
muhakeme neticesinin sorulması için 
yirmi altı temmuza talik edildi. 

Yedi Sene Nikahsız 
Yaşadığı Kadını Vurmuı . 
Ağır ceza mahkemesi, dün, yedı 

sene nikahsız olarak karı koca gibi 
yaşadığı metresi Ayşeyi öldüren ls
trnnca köyünden Fettahın muhake
mesini neticelendirdi. Müddeiumu • 
mi iddiac;ını söyledi. 

Hadisenin tafsilatına nazaran, Fet 
tah, yedi sene Ayşe ile beraber karı 
koca gibi yaşamıştır. Ancak 2233 nu 
maralı af kanunu çıkınca nikahla-

Suçlu yakalandığı zaman tabibi 
adillere muayene ettirilmiş, 20 ya -
şında olduğu anlaşılmıştır. Halbu • 
ki nüfus kaydında 1337 doğumlu 
olarak gösterilmiştir. Müddeiumumi 
göriıntişüne ve tabibi adilin muaye
ne raporuna göre suçlunun 20 yaşın 
da olduğunu söylemiş, ceza kanunu 
nun 448 inci madesine göre ceza ve -
rilmesini ve 56 ncı madesine göre de 
,.aşının nazarı itibare alınmasını, el
de edilen bıçağının da müsadere e -

Dün ağır ceza mahkemesinde bera 
ber yaşadığı Fatmayı öldüren Hacı 
Ibrahimin muhakemesine devam e • 
dildi. Muhakeme geçen celsesinde 
bitmiş ve müddeiumumi Ahmet Rem 
zi de iddiasını söyliycrck Hacı lb -
rahimin idam edilmesini istemişti. 
Suçlu müdafaasını yaparken Fatma 
kendisinin metresi değil, nikahlı ka 
nsı olduğunu ve sekiz yaşında bir de 

rını köy ihtiyar heyetine tcsçil ettir
miştir. Ondan sonra Ayşe bir gün 
köy gençlerinden Hayriye kaçmış ve 
onunla yaşamaya başlamıştır. Fettah 
bundan müteessir olmuş, geçen şu • 
batın yirmi dördüncü günü Hayri 
kahveye giderken önüne çıkmış ve 
tabancasilc kendisini öldürmüştiir. 
Miiddeiumumi hadisede ağır tahri
ki kabul ettiği için kendisine verile
cek cczamn indirilmesini istedi. Mu
hakeme knrarın verilmesi için 16 tem 
muza bırakıldı. 

KIZILAY 
Jstanbul Deposu Direktörlüğünden : 

1 - Satın alınacak bir adet Röntgen cihazı ve teferruatı 5 A
ğustos 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on birde ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Röntgen cihazı ve teferruatının esas şartlarile fennt vasıflan
nı ve vaziyet planını görmek ve bu hususta fazla izahat al
mak üzere isteklilerin Yenipostane civannda Kızılay hanın

da Kızılay İstanbul deposu Direktörlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1060) 

• A~:am SUADiYE PLAJINDA •:ı 
Maruf San'atkar SABRiYE TOKSÖZ ve Fevkalade 

VARYETELERLE iyi bir gece geçirilecektir. Duhuliye yoktur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U: idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 2577 lira 63 kuruş olan 500 kilo kösele, 50 kilo krom 

lu kösele, 200 kilo yağlı kösele, 500 kilo dana derisi (vaketa) 5300 desi
metre murabbaı keçi derisi 1.8.1938 Pazartesi günü saat 10,30 da Haydar
paşada gar binası içindeki satınalma komisyonu ta.rafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 193 lira 33 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tara-
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4742) 

Ökonomi Bakanhğından: 
1 - Takriben on formadan ibaret ve 1500 lira tahmin edilen "eski ve 

yeni Türk Halıcılığı ve cihan halı tipleri panoraması,, adlı eserin tab'ı 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 5/8/ 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Ye
k.Alet tıatın 11lm11 \cnml~vonunda vanılaca'ktıl' 

4 - Taliplerin bu husustaki şartnameyi g5nnek ve fazla izahat almaK: 
ve teminat parasını yatırmak üzere İktısat Vekaleti levazım müdürlü-
ğüne müracaatlan ilan olunur. "2561,, "4736,, 

lstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminab 
Kilo Lira Ku Lira Ku 
8400 Yün Çorap İpliği 21.000 00 1575 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 8400 
kilo yün çorap ipliği İstanbul Gedik Paşadaki Jandarma satın alma ko
misyonunca 8 Ağustos 938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltme-

silc satın alınacaktır. 
2 - Nümune evsaf ve şartname her gün adı geçen komisyonda görü-

lebilir. Veya bedelsiz aldırılabilir. 
• 3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatına göre 

tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 a 
kadar makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. "4590., 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı 

KİLO Kuruş Lira 

Ekmek 55000 10 412.50 

Dağlıç koyun etl 14000 47 
Sığır ve dana eti 2400 35 576.75 

Sade yağ 4500 100 337.50 

Zeytinyağ 2000 50 
Sabun 1600 33 114.60 

Motorin 5500 7.50 
Benzin 5600 21 
Petrol 800 15.50 128.44 

Kok 70 Ton 1850 
Mangal kömürü 6000 4 
Odun, meşe 200 çeki 300 
Odun, Gürgen 50 " 

250 169.50 

Ankar Radyosu 
ÖGLI! NEŞRIVATI: ' 

Saat: 13.30 Karışık plAk ne~ 
PlAkla türk musikisi ve b~ 
14.15 Ajans haberleri. 
AKŞAM Nl!ŞRIYATI: 

18.30 Pllk neşrlyatı. 19 oans ,fJ 
riyatı. 19. ı 5 Türk musiklııi ve rı 
lan (Makbule ve arkadaşları>-'° ıJ 
yan ve arapça neşriyat. 20.15 ~ 
kisi (H. Rıza ve arkadaşları). !U 
lo (Ahmet Andlçen). piyanod• ; 
21.15 Stüdyo ııılon orkostraaı: 1 ııl 
beek Seremıde.' hallen 2 - l'• 
Amlna 3 - Rlmsky - KorsakO"" ' 
de 4 - Borodin Nottumo 5 _ s 11" 

ner Hatball - Tanze 22 Ajan5 
22.15 SON. 

* Pl~k musikisi (14.30 salon 
15.30 Berlln kısa dnlgası kilçO~ 
seri 18 Berlin kısa dalgası Ko 
18.15 Berlin kısa dalgası barıd0 
(18.50 devamı) 19 Ostrava orl\ 
seri 19.02 Bilkrcş askerl bando 

1 

hafif musiki nakli 19.30 Ostrıı'" 
bando 1 !l.45 Peşte Radyo orkel!tt" 
Praı neselJ program 22.45 au~-' 
kantadan konser nııkll 23.10 .f""ı 
gan orkestrası 24 Viyana neşeli 
nu konseri. 

OPERAJ~AR, OPERETLf:J&: 

ODX 1\ıtısfK1~"I: - 11 
9.30 Berlin kısa dnlgnı;ı yıı~ctl 

konseri 20.20 Prag Salon ı<uar 
RESİTALLER: 

16.30 Pnri,; Mondivnl Vl""11~eı1 
20 Vlynna FHit ve keman kOJlS 
reş ~arkı reı:ltnli 

IIAFİF KONSERLER: ~f 
7.10 nerlln kısa cııııgast htl 6J: 

(8.15 devamı) 8.50 Paris Mo0 ,.ı 
9.45 Pl!ık 10.35 Plak 12 parl51". 
konser nakli 12 Bcrlln kısa dil µ! 
11 ha!ta sonu 13 ten 15 şe )CP 

musiki konseri 13.15 parls .J' 
kom:er nakli (14 devamı) ıs .. _,, 

Mesut Bir DoCJ ~ 
Eyüp Orta okulu tür:kçe iı' 

!erinden İbrahim Etemirı b ıs? 
cuğu dünyaya gelmiş ve 
yan konmuştur. YavruY'1, 
mür diler, ebeveynini :kUt 

Çok Acıklı Bir Ol 
Girit Hanya eşrafından 

Ahmet Nesimi VoskaY'.ırl ~ 
Tabipleri Hamit ve Rcf11<1 -e 
kardeşleri ve eski Jiarlc > ~~ 
Ahmet Nesimi Sayma'n1~ı1ıı 
raderi Hüseyin VoskaY t>if 
müddet evvel Atinada t>I' 
çarpışmasında cok acıJcll ,tel 
te ölmüştü. Cenazesi 11 

bugün Sirkecide HocaP~şıırJ 
de öğle namazı kılınarıı dil 
fendi aile kabrine defne 

Mektebin 14/7 / 938 tarihinde kapalı zarf suretiyle yapılan eksiltmesin
de et ve yakacak maddelerine istekli bulunmadığından ve diğerlerine de 
verilen fiatlar yüksek görüldüğünden yukarda cins, miktar ve ilk temt
natlan yazılı ihtiyaçların 25/ 7 / 938 Pazartesi günü saat l O da İstanbul 
Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda pazarlıkla ihalesi yapı
lacaktır. İsteklilerin mezkur gün ve saatte komisyona gelmeleri. "4740., 

1<0' 
ALENi TEŞEI< 111aı 

Bahçekapısındaki de1'~01d 
yangın dolayısile dostia~etıf 
ğun teessür mektup "'~ef11e 
ayrı ayrı teşekkür et ıcfl'I' 
teessürüm imkan bırtl t•' 
muhterem gazetenizin 

lstanbul Defterdarhijından : 
Arazi vergisi kayıt ve tahakkukatı için lüzum görülen iki yüz varaklı 

on beş bin adet Mükellefler hesap defterile yüz varaklı yirmi iki bin 
adet Vukuat defteri ve kırk varaklı on dokuz bin adet Tahakkuk defteri
nin kağıt, mukavva, bez ve Ambalô.j kağıdı Dolmabahçede Matbu Evrak 
Anban idaresince verilmek suretiyle hesap defterlerinin beheri 37, Vu
kuat defterlerinin beheri 33 ve Tahakkuk defterlerinin beheri de 27 ku
ruş üzerinden tab' ve teclidi gerek toptan ve gerek ayrı ayn pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin her gün, Ekiltmeye işti
rak edeceklerin de Ticaret Odası ve ehliyet vesikalarını müstashiben 26/ 
7 / 938 Salı günü saat on birde mecmuunun muhammen bedeli olan 17940 
on yedi bin dokuz yüz kırk liranın % 7,5 u nisbetinde 1346 bin üç yüz 
kırk altı liralık teminat mektuplarile Milli Emlak Müdürlüğünde topla
nacak olan komisyona miiracaatlan. M. (4752) 

rica ederim. }l:ı:ıı' 
Hasan deposu ve müsta ıı ~ 

HMO 

TECEKl<Oll 11tfl' 
~ ııtl .-_/I 

Sevgili hemşire ve ,:efW". 
fstı münasebetile cerı1\tel 
mak kadirşinaslığını go ·J11i1' 

1e!l'lı ~• graf ve mektupla e f'(IJY 

d tııırJ 
eden akraba, ve os 01111' 
rı teşekküre pek derlJl bı.I 
müz mani olduğUııd3T1 1!~

1 

· ıe muhterem gaıctenız 
d · aıl7 
erız. . . ,t. ı-
Evlatlan: Saıt, . P!s ı-ıiisııil· 

..1 • Mustafa Arıf • uerı: 
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TAN 
GiindeUk Gazete 

't~~·ın tı 
te)'dı t. tdın: Habırd.. nklrd.. tlff• 
11.trıı nılz, dDrOat. umlmt olmak, 

" IUtt111 olmıya 9alı1maktır. 

!'i!r!BONE BEDELİ 
1400 79 Ecnebi 
'lso ~· 1 Sen, 2soo ıcr, 
•oo :ıt • 9 A.7 ıııoo ıcr, 
ıs0 ~· 3 A.,. soo Kr, 
ıtnıeu ' 1 Ay 300 Kr, 
llı.ıya.n er.ram J10«ta ittihadına dahil ol
dır, A~etnlekeUer için so, ıe, 9, 3,5 Ura 
tirrnek 

25 
e bedeU ı>esindlr: Adres detif-

1-ta 10 ~Jtur. Cevap için mektup 
........ ...~sluk pul Ulvesi lhımdır. 

GONON MESELELERi 

lnCJiliı 
Diplomatları 
~Gsd 
~Örüyorlar ? 
~: M. Zelteriya SERTEL 

t>n 
det, iy~ ~iyasetini İn(iltere idare e-
1'it1 hll~ılıı hiiktimeti, bütün hare
\'etııı· 8 kında Parlamentoya hesap 
ltıeııt ıye ınecburdur. İngiliz Parla-

hı t:~;. bu a~ın sonundan itibaren 
ti '•rı ı •ne gırecektir. Tatil müdde· 
tde~,~sı~da tneclisin davetini icap 
Olup ol hır ~idise çıkması mümkiin 
tiltete nıa.~ıgını anlamak üzere İn
firletj hukumeti her taraftaki se
baltk,rıd 'Vasıtasiyle dünya vaziyeti 

İn .. 8 malumat toplamıştır. 
l l•lıı d' 1 
ttirıe ıp ornatlarının hüki'ımet-

)'a suı:~r~.ikleri mahlmata göre dün 
lllrılaad nu tehdit eden meseleler 

~ ır: 

Çtl{ost 
ltıaıııarı OVAKY A - Südet Al-
tel'arı meselesinin halli için ce-
l'k eden U 1 eli b' nı zakereler hergün teh-
h"k ır ıafh . b'l' j ·ı· il ün, r aya ııre ı ır. ngı ız 

tıırna de 
1 Praı'a müzakerelerde a

sırıı ta•~~Ctde müsamahakar olma· 
k ·••ye flnıeu b etrniş ,.e Çekoalovak hli-
1~ ta .. af 

11 
llasihati kabul etmi,tir. 

t JJtfa bı}• •\rndilik anl~k arzu-
llt. 1ııliddet içın tehlike yok-
l~Gtı.ı , 
Jniiu:·İ'l'ALYAN MÜNASEBATI 

l'aııırı İsp - İtalyan anlafması, İtal
llıettıeaı a~Yadaki askerini geri çek-
tıa YUzUnd · h .geçerne . . en tatbıkat sahası-
~lı ııöliiı nıı hr. Geçeceği de şilp· 

~'.ltete d ~ektedir. Bu sebeple in-
ı't· 1 Ogr d 

,
1 tarar u an dofruya İspanyada 

Ilı lenıırı arasında bir mütareke akdi 
ÇfN e S•lıtaC"aktır. 

hGk • JAPo 
l flnıeu N HARBi - İngiliz 
~lrı deliJ~t burada harbi bitirmek 
t'01tanıaıu detmek üzere bir fırsat 
~llıdiJiıt b~ ır. Fakat iki taraf ta 
akt•dır r ınUtarekeye yanaşma-

lı lı<'l'ıs~nt 
lllteı.llıet· 8 \1 AZİYET - İngiliz 

~t'?ılye kı •ikan devletlerini elde 
a it •rar ve . 
t lııttarıy rnuıtlr. Bu maksat-
aı .. a ve "u . t • 

"lrtıeyi d. .... nan ıs ana para ık-
ı '111lly üıUnınektedir. 
f'lllt • et bö,·t . 
d~ llsa edilnı: e nıkbin bir bakışla 
ti •tı Yak ış olrnasına rağmen, ha-'•t· ırıdan t ki f ~l ı, A 'V a p eden ngiliz 
tı dlıı<!ıal rupada her an mühim bir 

ıı •oyıe: çkıkrnası mümkün olduğu
e tedlr. .. ,. .. 
~· ~ 
tlı~ li.ltflıııet h 
~ ql'ar •mallık kalkacaktır. 
~I dUt 8 \'eriyor. Beledinde bir 

' • a 1 ~ "- •ı 1 h ~a hk birdenbire kaldı-
·"'" ' e rın 'k ~L Yahu· 1 hsadi hayatı felce 
~,t ır. 'l'etk'k 

\-,.._ •ltı 1 edelim. Bu tet-
..-.ı ay SÜ " 

t~ ttııy0r .ruyor. Bir neticeye 
.a 1-ıııd Ve nıhay t . h.. A 

"'lı 14 •haı • e Y•ne ukume-
l "etly0 r csıyle bir hamlede hallc-

ı.. •n1ta . • 
"' > illet 
tı, 1t'"letc1e' :a'1.lno, plaj, lokanta gi-
·~.ı:t•t "eli.ı;atların ucuzlatılmuı
,._ t, l>aıı ~ ~r. Belediyede bir te-
l~ ~ fl)'•t ~~tı tetkik edelim. İçti
~ l'lı:eıı 1 •teleribin tetkiki vesa
•- 1'ın ' 1 U ~~ııı.~l1ı1 dtt . :ıuyor ve hUktlmetin 
ı... .• , ~I .. e . tüııcest akim kalmak •"11._.. • Çıliy 
''it, '4ll,t, Pil or. Bltl gazinolar, 
ta t ft~•tlar teJlar sınıflara ayrıla-
lt~•lecck. sblt edilecek ve kara

~l\.S Qlttet k 
'-• e ••taııa anun çıkararak Pera. 
·~d:• ~l'ed~n tnaktu fiyatla yapıt. 

t. !lir {or. Belediyede bir te
•zırtak dem, bir tet-
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Gençleri Zührevi 
Hastalıklardan 

Nasıl Korumalı? 

lar hakkında dertleşmek, her de
dikodudan daha faydalıdır. 

Çünkü, kendisini idrak etmif o
lan çocuk, cinsiyetin bütün sırları,. 
nı, f ahfşeler arasında geçirilen teh 
likeli tecrübelerden değil, anasın
dan, babasından, hocasından öğren 
melidir. 

Fizyolojik ihtiyaçlar karşısında 

yanlış yollara düşenlere doğru yo-
lu göstermek için, dünyanın her 
medeni memleketinde, radyolar -
dan, gazetelerden, hatta konserler 
den, ve duvar afişlerinden bile is
tifade edilir. Sırf bu maksatla ya
pılmış filmler de vardir. 

Devam Saatlerini 
Bozmıyahm 
Yazık Olur 

Yazan: V. BIRSON 

Gazetelerde okuyunca adeta yü • 
relim sızladı: 

"Resmi dairelerde çalışma saatleri 
ağustos batından itibaren değiştiri

lecektir. Memurlar sabahları saat 9 
dan 12 ye kadar çalıştıktan sonra 
bir saat tatil yapacaklar ve 13 ten 
16 ya kadar tekrar çalışacaklardır . ., 

Z ührevi hastalıklann, he
nüz mektep çağındaki 

çocuklara da siraye~ etmiye 
başl:ıdığını, teessür ve teessüfle 

görüyor, ve: 
"- Acaba, diyoruz, bu bü 

yük tehlikeyi nasıl önliyebi
liriz? Ve çocuklanmızı bu iğ
renç mikropların şerrinden 
korumak için neler yapmalı
yız?,, 

Zihnimizi, gizli bir dert gibi zor
lıyan bu sualleri, bizden daha sa
lahiyetle cevap verebilel!ek kimse 
lere de tevcih ettik! 

Suallerimize muhatap olanlar :ı
rasında, Hulusi Behçet gibi, Gene
ral Tevfik Sağlam gibi, Operatör 
M. Kemal gibi, Operatör Nadire 
Sadi Fahrettin Kerim, Mazhar Os
man, Nihat Tözge gibi maruf dok
torlar, ve Hüseyin Cahit,, İsmail 
İsa, İrfan Emin gibi kıymetli avu
katlar, ve fikir adamları da var -
dı. 

Bu zevat hemen tamamen ayni 
fikirdedir. Fakat, içlerinden bır kıs 
mı, bazı mazeretler ileri sürerek, 
cevaplarının isimlerile yazı!masını 
arzu etmiyorlar. Bu itibarla, hem, 
bu arzuyu yerine getirmek, hem de 
ayni fikirleri, muhtelif a~ızlardan 
tekrarlamamış olmak için, aldığı
mız cevapları aynen ne~retmiye -
ceğiz. Aşağıdaki satırlar. elımlzde 

bulunan cevapların hülıisası ve ne
ticesidir. 

Z ührevf illetlerin, çocuk sa
yıla bilecek yaşta gençlere 

•"'.ı.~ıhı::Jl.u: IJldH ·ıı~uu.ı;cuı::.ı ~ı::lııa • 

yüllerin erken inkişMf etmekte bu
lunduğunu gösterir. 

Binaenaleyh, her ıeyden evvel, 
bu temayülleri anormal sayılabi -
lecek derecede erken inkişaf etti
ren sebepleri araştırmak lazımdır. 

Bu sebepleri araştırırken, görü
rüz ki: 

1 - Ne ailede, ne 
cukla kafi derecede 
olunamamaktadır. 

evde ço-
meşgul 

2 - Ç~uğu meşgul edebi
lecek Bahalar, mevzular, he
men hemen hiç yoktur. 

Devrin en büyük ruhiyatcıları -
na göre, boş kalan bir dimağa en 
cazip gelen tahayyül, tasavvur ve 
meşgale mevzuu, cinsiyet mevzuu
dur. 

Ve meşgalesiz bırakılan çocuk 
dimağının, insiyak{ olarak bu mev 
zulara inhimaki yüzündendir ki, 
bu duygular; vakitsiz bir ınkişaf 

gösteriyor. Binaenaleyh, çocuklara, 
gençlere, park gezintilerinden, 
aşk maceralarından daha cazip ge
lebilecek meşgaleler yaratmak ıa. 
zımdı r . 

Mesela, kahvelerin kapılarını, 
mektep talebelerinin yüzlerine ka 
patmakla, çok isabetli bir har~ket 
yapmış değiliz. 

Çünkü, vakit geçirici bir meş • 
gale bulmak ihtiyacında olan tale
belerin, kahvelerden daha az mu. 
zir mahallere dadanmıyacakların
dan emin değiliz. 

B ize kalırsa, kahveleri ıslah 
etmek, kahveleri yasak et

mek ten daha müsbet neticeler ve
rebilirdi. 

Biz, A vrupanın birçok medeni 
şehirlerinde olduğu gibi mükem -
mel talebe klüplerl açamayız. Bu, 
bir zaman, ve çok para meselesi • 
dir. Fakat bugUnkil kahvelerd"n 

kik devri ıeçirmek ve kanunu tedri
cen tatbik 0 etmek fikri hlkim oluyor. 

Sanki hilk(imet başka, belediye 
başkadır. Biri inkılapçı, biri inkıta. 

bı durdurmıya memur bir kuvvet. 
Belediye hükumet gibi azimli, ka

rarla, enerjik ve inkılApçı olmı:ısa, 
bütün alınacak radikal tedbirler •· 
kim kalmıya mahk6mdur. 

B~!!!!!!i!!!!!!!!~• e e e 

Zührevi illetlerin çocuk sayllabilecek yaı· 
ta gençlere de bulaıması, yeni nesilde 
cinsi temayüllerin erken inkişaf etmekte 

1 bulunduijunu gösterir. Her şeyden önce, 
1 bu temayülleri anormal saydabilecek de
l recede erken inkiıaf ettiren sebepleri araş-

tırmak ve üzerinde durmak lc2zımdır. 
1 

L_ Yazan: 

ba:iılarına, bir talebe klübünün ne , 
zih çehresini verebilirdik. 

Oralarda dama, bilardo, şatranç 
gibi zekayı, dikkati inkişaf ettiren 
oyunlar, mecmualar, kitaplar, gaze 
teler, hissi, içtimai, terbiyevi mev 
zular etrafında eğlenceli monoloğ
lar söyliyen kültürlü "meddah,, lar 

zuun bu derece ketum tutuluşunu 
da saymak lazımdır. 

Çocuk, cinsi münasebetlerine bi 
raz da, anası, babası, hocası tara
fından giderilmiyen tecessüsleri
ni doyurmak ihtiyacile meyil gös-

"erir. 
Mahiyeti bilinmiycn hadiseler, 

çocuklara değil , büyüklere bile ca 
zip görünüyor. 

Bu itibarla. çocuğun tecessüs sa-

Çünkü, cinsi hislerinin tesiri al
tında kalan yetişkin çocuk, buna 
karşı muaddel tesiri, ancak kafa -
sında yer etmiş esaslı bilgilerle, ve 
sağlam bir ahlakla temin edebilir: 

- Çocuğun yüzü gözii açılır! gt 
bl batıl ve manasız bir endi~yle, o
nun dimağını karanlıkta bırak -
mak, bugünkü acıklı akıbeti hazırlı 
yan mühim amillerd~n biridir. 

Ç ocuğu, hayatın karanlık ve 
uçurumlu yolunda, değnek 

siz bir ama gibi gözü kapalı yilrü
miye mecbur bırakıyoruz. Sonra 
da sükut etmesine hiddetleniyo • 
ruz. . 

Bu telAkkilerimizl değiştirmedi
ğimiz takdirde, gençliği, korkunç 
tehlikelerden bir adım uzaklaştıra 
bilmemiz mümkün değildir. 
Eğer bu sebepler ortadan kaldı

rılırsa. ve zab1tai ahlakiye teşki -
lAtımızın mürakabesi biraz daha şld 
detlendirilirse. gençli~i: zehirli ve 
aç bir yılan gibi her köşe başına 
puııu kuran bu sinsi hastalıklann 
korkunç tahribatından korumuş 

oluruz!. 
Yarın ağlamamak istiyorsak, bu 

gün bu hakikate dudak bükmemek 
mecburiyetindeyiz! 

Vakıa bu, gazetelerin bir istih • 
bar handisi. Fakat ya doğru çıkar
sa?.. Yan yoldan geri mi dönece • 
tiz? Yazık, çok yazık olur. Böyle 
mühim bir memleket meselesinin 
fayda ve mahzurları bu kadar ça· 
buk anlaıılabilir mi? 

Mahzur olarak neler tesbit edil
miıtlr? Neler ileri sürülüyor? Bu· 
nun tafsilatını bilmemekle bera • 
ber ıu ihtimaller akla ıciiyor: 

1 - Mütemadi de olsa 6 saatlik 
müddet zarfında memurlar eskisi ka 
dar iı çıkaramıyorlar. 

2 - Çıkanlan iş miktannda 
belki fark yok. Fakat huna mukabil 
memurlar, çok yoruluyorlar, daya· 
namıyorlar. 

3 - Memurlann ekseriyeti bu 
usulu betenmiyor da değişmesini is 
tiyorlar. 

Mahzurlar bu saydıklarımız ise 
• ki mühimleri ve baıhcalan bunlar 
olmak ıerek • bu ıUzel yoldan bu 
sebeplerle ıeri dönülmez. Bütün 
bunların çareleri vardır. En mühim 
mi zaman meselesi. Zamanla buna 
o kadar alıılacak ki, kabil olsa ayni 
usuliln kııın da tatbiki istenecektir. 
Bu, her yerde böyle olmuıtur. 

Bizde de olacakttr. Bir ıartla: 

bulundurabilirdik. Ve muallimle -
rin mürakabesi altına da sok!Jla • 
bilecek olan bu kabil talebe kah

velerine gençlerin devam etmclerı 
de, zararlı değil, bilakis, birçok ba 
kımlardan faydalı olurdu! 

ikasile cinsi münasebetlere inhi - \
mak göstermesini de tabii saymak lZMIRDE: 

Her yerde ~ldutu ıibi bizde de sa 
at on bir raddelerinde memurlara 

15-20 dakikalık istirahat zamanı ver 
mek Jbımdır. Bu müddet zarfında 
iatlyenler, aandvlç, peynir ekmek 
ve simit ıibi hafif ,eyler yerler, 
çay, kahve içebilirler. 

Bu suretle, cinsi temayüllerine 
kapılmaktan mümkün mertebe u -
zaklaştırılacak olan genc:lerin. di
mağlarını da aydınlatmak lazım

dır. 

icap eder. I 

S onra, gençleri felakete sürük yağmurlar 
!iyen mühim sebeplerin Mahsullere 

birisi de, bu kabil hastalıkların "a-

. yıp,, sayılmasıdır. Bu telakki yüzün Zarar Verdi 
den, hastalığa yakalanan genç, 

Yoksa, bir adamdan, hiç yeme -

yok ki. gençleri, hastalanmak teh· 
likelerinden tamamen uzak bulun
durabilecek değildir. Şu halde. 
gençleri, bu hastalıkların mahiyet
leri hakkında da tenvir etmek la -
zımdır. Bugün, hemen hepimiz, 
genç kızların, genç delikanlıların 

yanlarında, cinsi münasebetler -
den bahsetmeyi ayıp sayarız. 

On beş. hatta yirmi yaşında deli
kanlılar, kızlar vardır ki, çocuk -
ların dünyaya }f>ylf'k tarafından ge 
tirildiklerini sanırlar. 

Gençlerin cinsi temayüllerini tah 
rik eden sebepler arasında, bu mev 

hocasına , hatta ne de arkadaşına 
açabilir. 

Bu da, hastalığın hem tedavisiz 
kalmasile, hem de sirayet edip ya 
yılmasile neticelenir. 

Bu yüzdendir ki, bugün, gençle
rin fizyolojik cinsi yetl§me anla -
nnda, zührevi hastalıklardan bah
sedilme zarureti, bir ihtiyaç ıekli
ne girmiştir. 

Çocuklara, mekteplerde ve aile
de. bu münasebetlerin, bu hasta • 
lıkların mahiyetlerini münasip şe
killerde anlatmak elzemdir. Her 
nevi mahfellerde, bu nevi hastalık-
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Sevmek.için Derse ihtiyaç Var mı? 
S evgi için eençlerin doktora 

\•eya mUrtide ihtiyaçları 

yoktur. Bunu onlara tabiat öğretir. 
Fakat eğer sevı:-iyi bir şişe~·e ko • 
yup satmak miimkün olsaydı, bu 
ilaca ihtiyacı olan milyonlarca in • 
san bulunabilir. Ve az zamanda zen 
ıin olabilirdim. 

Bir ıiln bana keman çalan bir 
artist ıeldi. Sinirleri bozulmuştu. 
Tedaviye ihtiyacı vardı. Sinirleri· 
nl bozan sebehl biliyordu. Karısı 
idi, Bir yıl evvel evlenmiılerdl. Fa 
kat bu kadar az zaman içinde ka• 
rısı ondan soğumuş ve kaçmıya 

başlamıştı. Karısı artık onu beğen· 
miyor, yanında bulunmaktan zevk 
almıyordu. 

Tecssiirünü boşaltmasına müsa· 
ade ettim, sonra sordum: 

- Karınız hanıi çiçeii sever? 
- Bilmiyorum. 
- Karınız hangi renkten hoşla· 

nır? 

- Bilmiyorum. 
· - Karınız hangi yemekten bot 

lanır? 

- Bilmiyorum. 
Htdisa kansına ait ne sordumsı 

bunların hiçbirini bilmiyordu. 
Sonra mevzuu değiştirdim ve o

na kemanından hah.ettim. Banı 

kemanın iyi ses \'ermesi için mu • 
ayyea bir atmosfere, muayyen bir 

derecede rutubete ihtiyacı oldu -
ğunu söyledi. Çalmadan evvel ke
manı hafifçe mtmak icap ettiğini 
ve kemanın asla boyundan uzun 
bir kutuya konmaması lazım gel
diğini anlattı. 

Bunun üzerine kendiıine dedim 
ki: 

- Eve dönünüz, ve kendisine sor 
maksızın, karınızın banıl renkten, 
banıi yemekten, hanıi çiçekten, 
hulasa neden hotlandığını araştırı· 
nız ve bir erkekte ne ıibi meziyet
ler aradığını öğreniniz. Kemanın 
hakkında bildiğin kadar, karın hak 
kında malUmat sahibi ol. Kemanı· 
na gö:.terdiğin itinanın onda bi • 
rini k~rına g<istcr. O vakit her şe 
yin değiştiğini göreeeksin. 

Filhakika sevgi musiki gihidir. 
Musikiye olduğu kadar sevgiye de 
ihtiyacımız vardır. Halbuki musiki 
öğrenmek için seneler sarfeder de, 
sevmesini öğrenmek için bir daki
kamızı sarfa lüzum ıörmeyi~ 
Kemanınızın telleri üzerinde oy 

naınasını bildiiini:ı ıf bi, karınızın 
kalbini teşkil eden teller üzerinde 
çalmasını öj'reniniz. 
Dostum, o vakte kadar hiç sev

giye bu ıözle bakmamıth. Dediği· 
mi yaptı ve karısının sevgisini ka· 
zandı. 

Gönül Doktora 

... . - . . . 
fisi müdilrlüğünce yapılan tetkikle-
re göre, esasen yağmursuzluktan 

müteessir olan tütün mahsulü son 
bir hafta içinde esen poyraz rüzgar
ları yüzünden de zararlar görmüş, 

rekolte 30 bin tona dütmüıtür. Fa
kat kalite yüksektir. 

Pamuk lstihsalatı bu sene 80 bin 
balyaya çıkmıştır. Bunun yüzde 90 ı 
akala cinsidir. 
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memelidir. 11 bapna sekizde yetiı • 
mek için blrçoklan 1,5 ta •eya (7) 
de sokafa çıkmak mecburlyetinc1e -
dlr. Bu '·akitte sokağa ~ıkabllmek 

için de bundan daha evvel kahvaltı 
etmiş olmak lbımgelir. Dairede, pay 
doı aaat 14 de olur olmaz da yemek 

yemiye imkan yoktur. En yakın lo
kantaya gidilse bile aradan epeyce 
müddet geçer. Halbuki yemeği ev • 

)erinde yemek istlyenlerln ıofra,•a 

2,5-3 den evvel oturabilmeleri şDphe 
lidir, Memurlardan sonra da bir mUd 
det daha dairede kalmak mecbarf. 
yt>tinde bulunan şefler için mesele 
daha g(lç demektir. 

Ya hiç kahvaltı etmye alışmamış 
Zeytin yağlarımız bilhassa ltalya oJan • kt ekseriyet teşkil etse gerek • 

ya sevkE"dllmektedir. Fiyatla~ 32·5 ne yapsın? Bu tarzdaki ~alışma onlar 

Bu sene incir mahsulünün 36 bin 
ton olacağı anlaşılıyor. Poyraz rüz
garları, incirleri nefisleştirmiştir. U
züm 75 bin tonu bulacaktır ve iri ta
nelidir. Zeytin yağının 22 bin ton
dan aşağı düşmiyeceği umulmakta -
dır. 

kuruşa çıkmıştır. ltalyada tasfıye e- · . id ta b' 1 R 
, ıçın e ır ne'' amazan ve o-

dllen zeytin yağlarımız, muhtelıf am . . . 
b lAjJ 1 lt 1 1 dl d I ru~tur. Farkı su, kahve, cıgara ıçıle-a t.t ar a ve a yan ma ı ye ış 1 .1 • d d' 

n mesın e ır. 
piyasalardr •atılmaktadır. • Ayni Kızı Sevmfıler Fikrimce, mesele iyi tetkik edilir-

Izmir, (TAN) - Scydiköyünde ııe, biitUn tlkiyetlerin ve binaena • 
Mümin. oğlu Mümin ismin~e 15 ya- I leyh mahzurların hülisası "açlık,, 
şında hır gençle Mustafa oglu 16 ya kelimeıile ifade olunabilecektir. Bil 
şında Mümin ayni zamanda bir kızı hassa, bizdeki gibi öile üstü et, seb
sevmişler ve ar~larında _çıkan ka~ - ze, makama, piliv, tatla tarzında 
ga, yaralanma ıle netıcclenmiştır. tam ve k " k i 1 . .. . . . . . . ço _,·eme yem ye a ıımış 
Ikı Mumınler bırlbırlerını çakı ıle o· ol h lk d ··ı1 d an a ımız an o e en sonra •a-
muz ve arkalarından vurmuşlardır. t ü d" d k d h. b' 1 a çe, or e a ar ıç ır şey ye-

Bi r Otomobil Seyahati I meden ve fİkiyet etmeden sabret • 
Izmr, (TAN) - Turing klüp reisi melerini beklememeliyiz. 

ve Iş Bankası müdürü Hakinin riya- ! Eter biz, saat 8 den 14 e kadar 6 
seti alında Avni Meserretçi, doktor saat mütemadi çahıma tarzını, me
Demir Ali ve Ali Haydar Albayra • seleyi iyice tetkik etmtden tatbık 
ğın da dahil olduğu bir heyet beş o- etmiı bulunuvorsak. hahwı d h 

b·ı . . a a o 
tomobille buradan Avrupa otomo ı zaman işlemişiz, demektir. Bundan 
turuna çıkmışlardır. Bunlar do~ru· dolayı ve hatayı diizeltmek lmkan
ca Italyaya gitmişlerdir. oradan Fran ları aramdan b .. 1 1 1 h k ı::ı. . . 1 d 1 .1 u gııze ozma ., 
sa, Isvıçre, Belçıka, Ho an a, ngı • zımg"'lm R'IAk' .1 • .. ü .. .. . · " ez. ı 11 ıs ı l'rı sur len 
tereye, donuçte de Şımal memleket· "mah J h 

1 
k . 

zur., ara çare u ma ıcap e-
leriyle Almanyaya ve Balkan mer • der E ı..il •Uk h .. . · ı · d" k · n ° ~ ma zur sandıgım gı-kezlerıne uğrıyarak zmırc onece b. " 1 k 

1 
• 

l dl ı aç ı ,, se ~aresı kolay. şudur: 
er r. S t b' d · · . . aa on ır en on hırı ~cyrek ge-* Izmır, (TAN) - lktısat Vekıli çeve k d d D . 1 d 
Şakir Kesebirin tetkiklerde bulun- bu.:fe a al r .pay 05

1
· aıre kerde ufaik 

yer erı yapı ıncıya a ar s -
mak üzere ağustos ortalarında bu • mit 1 1 1 .. 1 · ı k d' B ç • yem iÇ , ııucu, limonatacı ... 
raya geleceği soy enı me te ır. u illh ..ıbi t 1 d . . 

1 . . .... &• sa ıcı ann aıre\•e gır. 
takdirde fuarın açı ma merasımın • m 1 1 1 

• 
d d b 1 kt e er ne veya memur arın daire ö-e e u unaca ır. u 

n ne çıkmalarına mftsaade etmeli * İzmir (TAN) - Belediyenin Al Daire önilne rıkmak \'e t k . · . , .. ~ e rar ış 

manyaya sipariş -ettığı trambusler - başına dönmek için epeyce vakit kay 
den dördü gelmiştir.Pek rahat ve kul bolacaJC.. irin hu · • kk 

•• ~ ışı muva aten da-
lanışlı olan bu trambiisler yakında lre koridorlarında ~·aptırmak kahil-
işlemiye başlıyacak, diğer altısı da dir. Fakat memurların oturdukları 
kısa fasılalarla gelecektir. < ... -. s -

10 ~. a.,4a , sütun 6 d:ı) 
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Vatandaşla Mülakat . i H n K A v E i 
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TAYYARECİ HUGS'UN HAYATI Tütün Satış izni 

... -= ::: - -2 -- ::: - -
Niçin Verilmyor ? 
Silivri kazasm!fa Fatih ma • 

hallesindc fırın sokağında 6 nu 1

1 

i 5 
d - -mara a bakkal Nazif yazıyor: - .. 

I= -"Silivridc sekiz ııenedenheri ; : = 
Hugs'un Hayatı Rekorları 

Gibi Fevkaladedir , tütün bayiliği yapıyordum. Ha-

1 

j ... ~ ~ 

1 - ::: 

1 

ziranda inhisarlar umum mü - -
diirliig· Ü emir vermic: Bu kaza - .. 

'4 = ::: 
1 
dahilinde fazla bayi bulundu- : ::: = :: 

Tayyareci Hugs 
devrialem seya
hatine çıkacağı 

gün tıraş olur
ken sevgili Ka
terin Hepburn'a 
telefonla: 

jHaftanın Spor 
Dedikodusu 

ğu için, bir kısmına yeniden ruh : .. 
satname çıkarılmamasını bil • : i : :: 
dirmiş. ! 5 

Diğer mağaur bayilerle bir : ' 

= likte istanbul inhisarlar baş • :: 
-0-- -müdürliiğüne miirac:aat ettik. : -

"-Hayır, Ka
terin, sizi bera· 
her götüremem,, 
diyor. 

Sabık Futbol Ajanlığı 
Müsabakalar Tertip 

Elebilir mi? 
İstanbul Futbol Ajanlığı gazetele

re gönderdiği bir tamimle 938 - 9~9 
lig maçlarının l 1 Eylfılde başlıyaca
ğını ve ayn olarak Milli Küme mü
sabakaları ihdas edilelidcnberi bir 
devre olarak oynatılan bu maçların 

bu sene iki devre olarak yapılacağını 
da ilan etti. 

Bir miifcttiş gelerek tahkikat ı = 
1 yaptı. Neticede eskisi gibi he· ! 

pimize tezkere verilmesi mu • ::; 
, vafık göriildii. Bu emir tebliğ !! ... 
edildiği halde Silivrideki inhi- • 
sar memuru bir türlU benim tez i 

İhtiyarhktan Kor~an 

Genç Kız 
keremi ''ermiye yanıtcmadı. Ö· •: 

'S .. 
Yazan: Mahmut Yesari 

ne siirdiiğü sebep te benim ken- iın111111n11n11111111 r 111 • 4 1111111111111rr11nrı•1 ' 
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Amerlkadan Avrupaya uçuş re
korlarının hepsini birden kıran Ame 
rikan tayyarecisi Howard Hughes'in 
hayatı hakiki bir roman mevzuudur. 

1908 senesinde Los Angeles"te zen 
gin bir babanın evladı olarak dünya 
ya gelmiştir. Daha on iki yaşında 

iken kendi gayreti ve çalışmasiyle 

bir telsiz istasyonu kurmıya muvaf
fak olmuştur. On sekiz yaşında yüz 
milyondan fazla mirasa konmuştur. 
Tabiati itibariyle kazaıunadan para 
sarfelmeyi sevmiyen Howard Hug
hes film yaptınnıya başlamış, onda 
da muvaffak olmuştur. Bir taraftan 
film yaptırırken, diğer taraftan tay
yare surat rekorlarına merak etmiş
tir. 

Los Angeles'ten Nevyork arası ha
va rekorunu kırmıya teşebbüs ettiğı 
-935 senesinde tayyaresiyle kapak
lanmış, mucize kabilinden ölümden 
kurtulmuştur. 

Geçirdiği kazaya rağmen tecrübe
lerinde yılmamış, 1937 senesinin 19 
Kiı.nunusanisinde emeline nail ol
muştur. O gün doğduğu şehrin tayya 
re karargahından Ncvyork'a doğru 

havalanırken teşebbüsünde muvaf
fak olup olamıyacağını soranlara: 

- Ncvyork'a indigım zaman belli 
olacak, şimdiden ne soyliyebilirim. 
Cevabını vermişti. 

Soğuk ve miişkiil bir havada o me 
safe arasındaki rekorun yetişilemi
yecek kadar fcvkaladesini yaparak 

Yeni Spor Kanununun neşrinden 

itibaren hukuki vezaifini yeni miidiı 
riyeti umumiyeye devretmesi icap 
eden eski Spor Kurumuna mensup 
bir ajanın bu şekilde ilan vererek 
klüp murahhaslarını davetle önü
müzdeki sene için yeniden bir fiks
tür tanzimine kalkması güniin en 
mühim spor dedikodusu haline gir
miştir. 

Bütün sporcuların iştirak ettiği bu 
dedikodu muhtelif şekilde tefsir edil 
mektc ve ortaya hiç yoktan bir mın
ta'Jca klüpler ihtilafı doğurmaktadır. 

disine riişvet teklif etmiş olmak 
hğım yolundaki bir iddiadır. 

Halbuki, tamamen uydurma 
olan hu isnat, ciirmiimeşhut 

mahkemrsine intikal etmiş ve 
hakkımda beraet kararı veril • 
miştir. Vaziyet böyle olduğu hal 
de, inhisar memurunun sıtf 

şah~i bir garez eııeri olarak, ! 
hana tc:ı:kere verme~·işi, fıııtan • l 

, hul başmiidiirlilğiinün son em-
rine de aykırıdır. 1 

Tahkikatı yapan milfettiş, H 

porunda ba~·iJik tezkerHİnin ia
dec;inc lüzum gö5terdiği halde 
bu is niçin geciktiriliyor? Buna 
hir tiirJii mana ,·eremiyorum. 
İnhisarlar umum müdürlüğü • 
niin nazarı dikkatini celhetme
nizi ve bu haksızlığın tashihi j. 

cin kıymetli tavassutunuzu ri -

O nu, kuliste tanımıştım; "bl-
let,, lerin en genci, en gü -

zeli ve en canlısıydı. 
Koyu siyah ipek saçları; koyu 

siyah, parlak gözleri, insanı şaşır
tıyordu. İnce, ufak kemikli, toplu 
ve çok biçimli bir vücudü vardı. 

Kıvır kıvır bir genç kızdı. Hop
pa, civelek, işveli değildi; canlıy

~ı. bir yerde duramıyordu. Sağa 
sola koşuyor, sıçrıyor, arkadaşlari
le şakalaŞlyor, kahkahalarla gülü -
yor, yorulmak bilmiyordu. 

Ona bakarken, ihtiyarlığımı unu 
tuyordum. Çünkü, onun canlılığı ve 
hayatından memnun oluşu. insa
na, en bezgin anlarında bile, hayat 
ve neşe aşılıyordu. 

Haber aldığımıza göre başta giden 
klüplerimizden bazıları aralarında 

anlaşarak resmi bir mahiyeti haiz ol
maktan uzak bulunan bu maçlara iş
tirak etmiyecek ve ancak yeniden 
kurulacak olan be<len terbiyesi mü
düriyeti umumiycsi tarafından ter
tip edilebilecek maçlara girecekleri
ni ileri süreceklerdir. 

ı ca ~··• ı ı 

Bazen, provaya geç kalıyor, hiç 
dinlenmeden soluk soluğa esvap 
değiştiriyordu: 

- Sabahleyin denize girdim; 
öyle yüzdüm, öyle yiizdüm ki... A
man, ne yoruldum bilseniz! 

Birinci sınıf kliiplE'rimizin idareci 
!erinden birisi bize bu hususta şunla 

Katerin Hepburn 

O tecrübesini ve rekorunu takip e 
den günlerde Howard Hughes meş
hur Lindberg'in Nevyork - Paris 
rekoruyla beraber bütün uzun me
safeler ve tahammül rekorlarını da 
kırmayı tasarlamıştı. 

Haftalarca çalışarak meydana ge
tirdiği tayyare ile Nevyork"tan uçtu. 
16 saat 55 dakikada Paristeki Bour-
get meydanına indi. 

Bu müddette yaptığı vasati 

352 kilometreyi bulmuştur. 

T ayyarecinin afkı 

sürat 

"--neden terôlyesrmucıu ıye 
mumiyesinin tcŞkil edilmesini bek
lerken klüplcrimizi yakından alaka
dar eden İstanbul lig maçlarının 11 
Eylülde başlıyacağına dair gazeteler 
de bir tebliğ gördük. Bu tebliğin ki
min tarafından verildiğini araştırın
ca resmi hiçbir sıfatı kalmamış olan 
ajanlık olduğunu hayretle öğrendik. 

Bizce Ajanlık ve İstanbul mınta
kasının resmi hiçbir kıymeti kalma
m~tır. Çünkü neşredilen beden ter
biyesi kanununun muvakkat madde
si Türk Spor Kurumunun vezaifi bu 
kanunun neşriyle hitam bulduğunu 
göstermektedir. 

Mevcudiyeti bu suretle ve kanu
nun emriyle hitama ermiş olan hu
susi bir teşekkülün şimdi devlete in
tikal etmiş bir takım işleri kanunun 
neşrinden sonra ifaya kalkması ta
mamen füzulidir. Hatta eğer mali 
akıbetleri de olursa mucibi mcsuli
yettir. 

Bu itibarla bi;ı; hiçbir hüviyeti ol
mıyan mülga Türk Spor Kurumu me 
murlannın davetlerini kanunun sa
rahatinc zıt gördüğümüz için kabul 
etmedik. Şüphesiz kanunu neşreden 
hükumet onun icaplarını da derpiş 
edecektir. 

}erini herkesin fotoğraflardan olsun 
seyretmesine razı olamıyorlardı. 

Bu gizlilikleri yüzünden nikahlan 
nın kıyılıp kıyılmadığı da Amerika
da katiyetle söylenemiyor. 
lki•inin karakterleri 

Ecnebi Müesseselerde 

Çabşan Türkler Halbuki rahat yatağından kalk
mış, saatlerce dinlenmiş insan -

~-- ~"*"""-..... '"' · .. • ..... ,.ı- r ~-~--,'KM' "' Bazan de, Ôır fır ına gıôiirniıse 
zlhnlyetlerlnl hfılrı değiştirmek istemiyor 
lar. Vakıa inkıltıbımızdan sonra bu mil~- giriyordu: 
seseler hOk\ımctln aldığı tedbirler saye· - Aman, bugün provayı erken 
sinde eskiden istihdam etmek istemedi:.:- bitirebilsek! 
Jcrl Turklcre bazı memuriyetler vermiye - Acele bir işin mi var? 
mecbur oldular. Fakat, en çok odacı ve O, kahkahadan kırılıyordu: 

- Prova erken biterse, gezmiye ulak memur alıyorlar. 

yetlere eskisi gibi kendi 
kayırıyorl:ır. 

BOyiik memuri
milletdaşlarını 

İşin ncıklı t:ırafı, penelcrce ~alışan Tlirk 

memurlarının sonunda ufak bir tazminat
la kapı dışarı edilmeleridir. Bütün ömür
lerini bu müı:-s~esderde yıpratmış olan bu 
vatandaşlar ihtiynrlkta sefalet çekiyorla(. 

Bu müesseseler, memleketimizdeki me
mur1arına hiç olmazııa, bir tekaüt ma:tşı 

bağlayamazlar mı? Türkiyede para kaza
nan bu şirketler kendi memurlarına yap 
tıkları munmclenln aynin! TUrklere de tat 
bika mecbur edılemeıJ<.'r mi? MeselA, ecne 
bl şirketler kanununn veya bankalar ka
nununa muvakkat bir madde il~vl"Si ruff"
tllc bi7.lerin hukukunu da muhafauıya !m
kfın yok mudur?" 

Türkiye Yelken 
Birinciliklerl 

== 

fzmfr, (TAN) - Türkiye yelken 
birinciliklerinin fuar esnasında şeh
rimiz körfezinde yapılması için Su 
Sporlan Federasyonuna müracaat e
dilmiştir. Bu miiracaatin kabul edi
lcce~i ve müsabakaların geçen sene 
olduğu gibi yine burada yapılacağı 
kuvvetle ümit edilmektedir. 

gideceğiz. 

Bir arkadaşının kulağına fısıl -
dıyordu: 

- Bu sabah. Mecidiyeköyiine ka 
dar yürüdük. Bir kır gazinosunda 
danoottik. 

- Gezmiye, nereye gidcccksi • 
niz? 

O, tek ayağı üzerinde bir dans 
figürü yaparak cevap veriyordu: 

- Neresi olursa, yeter ki, giile
lim, eğlenelim. 

O, yaşamayı, J!tÜlmek ve eğlen -
mekte buluyordu. Bir şeye dikkat 
etmi:tim; bu "gülen ve e~lenen,. 
genç kız, başı havalı değildi. Bii -
tün gezmeleri, eğlenmeleri, "nor-
mal., haddini aşmıyordu. Çünkü 
kendisine yapılan iltifatları dinler 
ken, birden ciddileşiveriyordu. Kar 
şısındakiler de ister istemez, ağır 
duruyorlardı. 

Bu, neşeli bir genç kız için, ya -
man bir kuvvetti. 

Sonra, vazüe ile eğlenceyi biri
birine karıştırmıyordu; vazifesi -
nin bittiği yerde eğlence başlıyor
du. 

B ir gün snrdum. 
- Kaç yaşındaı;ın. kızım. 

Koyu siyah parlak gözlerini ka-

Nevyork'a 7 saat 28 dakika 27 sani- Milyonlarına rağmen maceralı ve 

Tayyareci otuz yaşndadr. Milyon
larca servete maliktir. Çok giizcl a
dam sayılır. Fakat epey sağırdır. Pa 
rasını hesaplı sarfeder, hatta hasis 
denecek kadar sıkı ellidir. Pez az ko 
nuşur. Susmayı musikiye dahi ter
cih ettiği olur. 

Atletizm Müsabakaları 
Gayri Federe Klüplerden olan Ru

melihisar Klıibü tarafından tertip e
dilen atletizm müsabakaları Pazar 
günii saat 15 te Bebekte Robert Kol
lej sahasında yapılacaktır. 

pıyarak, çok uzun yılların yorgun 
Juiunu duyuyormuş gibi göğüs ge 
çirdi: 

yede varmıştı. halecanlı iş hayatını seven tayyare-
Ncvyork tayyare istasyonuna in- cinin yegane sevdiği mahllık ~inema 

diği zaman ihtisasını ve muvaffakı- yıldızlarından meŞhur Katherine 
yetinden dolayı memnun olup sual- Hepburn'dur. Howard Hughes sevgi 
lerini de şu mütevazi ve kısa muka- lisini iki sene evvel tanımıştır. Sine 
bele ile karşılamıştı: mada ekseriya korkunç dramlar ve 

- Benim yaptığım bu iş zamanı- hailevi tipler yaratan Katherine 
mızda pek tabiidir. Hepbum ile sevişmiye başladıkları 

Halbuki yaptığı rekor o za31an gündenberi hiç ayrılmamışlardır. 

için hakikaten fevkalade idi. Los An Sinema yıldızı Howard'ın tayyaresi
geles - Nevyork yolunu saatte va- ni yaptırdığı atelyede saatlerce kal
sati 526 kilometre siiratle geçmişti. mayı adet edinmişti. Günün yansın 
Kanunusanide, arkadan ve yandan dan fazlasını beraber geçirdikleri 
şiddetli esen rüzgarla boğuşarak 526 halde beraber resim çıkartmamak 
kilometrelik vasati sürati yedi bu- veya gazete fotoğrafçılarına yakalan 
çuk saat devam ettirmek herkesin ve mamak üzere yemin etmişlerdi. Sev 
her tayyarenin harcı değild>l lgilerinin ilim edildiğine, beraberlik 

Kat herine 

Stüdyoya giderken dikkati celbet
memek i<;in hususi veya kira otomo
bil yerine kamyonu tercih eder. O da 
sevgilisi glbi pek az konuşur. 2 sene· 
dlr tayyarecinin gölgesi gibi onu ta
kip etmektedir. Hiçbir arkadaşına 

kalbini açmamıştır. Tayyarecinin bu 
son seyahatinde beraber olmak iizere 
telefonla yalvarmıştır. Aldığı cevap: 

- Hayır Katherine sizi götüre
mem! olmuştur. 

Barutgücü Kongresi 
16/7/938 Cumartesi günü akdi mu 

karrer olan kongreye iştirak eden ü
yelerin ekseriyeti teşkil edememele
rinden yıllık kongremizin 23/7 /938 
Cumartesi günü saat on altıda Bakır 
köy Halkevi salonunda toplanacağı
nı arz ve bütün üyelerin gelmesi 
rica olunur. 

Ok Atııları 
Kurumumuzca tertip edilen ok a

tışlarının altıncısı 23/7 / 938 Cumar
te>Si saat (15) te Okmeydanında de
vam edileceğinden saygı değer hal
kımıza ve üyelerimize arzı keyfiyet 
olunur. 

- On sekiz yaşındayım. 

Güldüm: 
- Daha çocuksun, yavrum! 
Fakat o, gülmedi: 
- Çocuk muyum? Koskoca kı

zım. 

Anladım ki, o, bu "on sekiz vıl..ı 
da çok görüyor. Yaşından daha 
genç, daha canlı olduğu muhak -
kak. 

Bir gece, genç kadın artistler -
den biri, yaşlı kadın makiyajı yap 
mıştı. Genç "Balerin,, , ağlamaklı 
bir sesle: 
• - Ah, bu makiyaj, size hi~ :va -

raşmadı, dedi. Adeta ihtiyar oldtı· 
nuz! 

Yaşlı kadın makiyajı yapan geııÇ 
artist gülümsedi: 

- Sahne burası. Her kılığa gire
ceksin. 

İnsan, ihtiyarlayınca alıngan O' 

lur. Genç "Balerin., in, "adeta ilt· 
tiyar oldunuz!,, derken acıması, b• 
na, biraz dokunmuştu: 

- Kızım, dedim. Sen de ihtiyıt' 
olacaksın. 

H iç asık görmediğim, dairrı• 
gülen yüzü karardı; koY'1 

siyah parlak gözlerinde şimşe:ıclet 
çaktı; sesi, isyanla titriyordu: 

- Ben ihtiyarlamak istemiyO • 
rum. 

Ben de ihtiyarlamak istemiyor-
dum, boynumu büktüm: 

- Bu, elde değil ki, çocuğuırıl 
Büsbütün isyan eti: 
- İhtiyarlıyacağıma, Allah t:1• 

nımı alsın! 

Ona. ihtiyarlığın mecburi te~· 
külünu anlatamazdım, sustuJJJ· 

nımı alsın! . ıa· 
Genç, güzel. canlı kız, ihtıyar , 

mak istemiyor. Çünkü, ihtiyarlı , 
ğın uyuşukluk, bezginlik ol~ll~1 
nu, hemen her gün, her vesıle 
görüyor. tıs 

Bunu, kimse istemez amma··· 
tiyarlamak, uzun yaşamak oldllr. 
na göre; ihtiyarlamaktan :ıcor , 
mr.k, yaşamaktan korkmak d• 
mek değil mi? 

} nsanlar, öliimden daha ~ 
nrkarlar. S" 

fhtivarlıktan korkma, kızıJll· 
r 1 

korkuya yavaş yavaş alışırsın· ,1' 
Yolunun üstünde rastladığın 

11
ç 

saçlı, beli biikiık kadınlar ?8 • ~bi• 
liklerinde, emin ol ki, senın t•tl 
belki de senden fazla ihtiyarlıl< .. , 

d' O•• korkuyorlardı. Amma şim 1• b• , 
]ar, gençliklerinden daha çok 

yata bağlıdırlar. .. ,,ıe1' 
Yaşlı kadınların genç görun 1'otl' 

isteyişleri, sadece ihtiya.:l~.ktarı ,ı· 
tukları için mi, yoksa, oıuırıe Y 1'' 
]aştıklarını unutmak, yaklaşana • 
kikati görmemek, buna inanı1' 
mak için mi? J<terl-

Her yaşın, kendine göre ze;,şr 
eğlenceleri, neşeleri vardır. tıiltlt" 
mak, bir hünerdir. Sen, bll. tif" 
ri göster. İster genç, ister 1~ 
ol: yalnız, neşeni kaybetırıe· gerı(• 

Vaktinden evvel ekşiyen J<ıcl • 
Jıf'Şeli ihtiyardan daha can 

51 

dır. 

r;;;NDIRMADA_: ı,j 
1 Alaya Sqncak Veri• ,, 

dll}ti 
Bandırma, (TAN) - Burae ~~ 

keri kıtamıza sancak verrrı otÔ 
simi yapılmıştır. Meraslrrı~e JJtl~ 
müfettişi orgeneral Fahrctt 

11
r,l 1~ 

ile korgeneral Sa~it, tü~gen~ıııs~ 
şnr, bir ~ok askerı erkan, biJl1' 
kaymakamı Ragıp Arca, 
halk bulunmuştur. ,.ııc:I~ 

Orgeneral Fahrettin AltaY it re' 
teslim ettikten sonra bir geÇ ~ 
mi yapılmıştır. b'~'', 

Bu münasebetle Bandırırı• 1<~ , 
ba~a bayraklarla süslenrt'IŞ, şı-ıı,;ısf 
man askerimiz candan alkl 
tır. 
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ÇOCUKLARA HiKAYELER: 

Fena Bir Saka 
Size anlatacağım bu vaka ilk genç 

liğinde babamın başına ,gelmiş hakiki 
bir hidisedir. Az kalsın bir faciayla 
bitecek olan bu işi, babam hatırladık 
ça üzüntüye ve sıkıntıya dÜ§mekten 
kendini alamaz. 

"Bir yaz, dört mektep arkadaşı, 

bunlardan biri babam . olınJlk illere, 
deniz kenarında bir köyde tatilleri
ni geçiriyorlardı. Bu dört arkadaşın 
adlan ıuydu: Ali, Samih, Macit, tıı
san .. 

Bu arkadaşlar, bir gün, sahilin kar 
11sında bulunan küçük bir adada tek 
başına yaşıyan garip tabiatli bir ih
tiyan ziyaret etmiye karr verdiler. 
O tarihlerde motörlü vasıtalar pek 
bulunmadığı için ihtiyar bir balık
çının kayığına binerek güzel bir ha
vada adaya geçtiler. Güneşli olan ha 
va, onlar karaya ayak atar atmaz 
değişmişti. Deniz yükselmiş ve gök 
kararmıştı. 

Görmiye gittikleri ihtiyar bu zi
yaretten fevkalade memnun olmuş
tu~ Hayatını güzel koleksiyonlar top 
lamakla geçiren ve hakiki bir sanat
kar ruhlu olan bu ihtiyar onlara re
sim ve vazolardan yapılmış bulunan 
koleksiyonunu göstermişti. 

hıtiyann- bu alaka ve misafirper
verildtğinden memnun kalan dört ar 
kada' bir saat kalmak niyetindey -
ken akşama kadar oturdular. 

Dönmek zamanı gelince ıiddetle 
esen rüzgirın içinde ve bozulan 
denizin üstünde o küçük kayıkla git
mek imkansız görüldüğü için ihti -
yar adamın ısrarı üzerine geceyi 
orada geçirmiye karar vermişlerdi. 

Pek hoş bir surette geçen akşam 
yemeğinden sonra ihtiyar misafirle
rine dönerek dedi ki: 

..... Çocuklar ben yalnız olduğum 
zaman ekseriya ruhları çağırır ko
nuşurum. Fakat şunu da söylemeli
yim ki, şimdiye kadar hiçbir ruh 
benim bu çağırışlarıma cevap ver -
medi. Belki medyum kuvvetim az da 
ondan. Sizinle beraber bu akşam tek 
rar bir tecrübe yapalım. Belki içiniz 
de medyum kuvveti olan bulunur 
da tecrübemiz muvaffakıyet verir. 

1 

leyişten sonra İhsan haykırdı: 
- Canım işte gelmiyorlar! Boşü 

na yoruluyoruz. Galiba tecrübe -
miz kafi değil.. Haydi bu işi hıra -
kalım, ışığı yakalım! 

Sonra babama dönerek medyum 
olarak gözlerl bağlanan Macidin yü
zündeki bağı çözmesini söyledi: 

- Haydi Macit gözlerini aç ve lam 
bayı yak! 

- Peki, lambayı açtım diyen ba 
bam Macidin ·de gözlerini çözdü. 

Halbuki babam lambayı yakıma -
mıtşı. Bunun üzerine: 

- Peki ne diye lambayı yakm1yor 
sunuz? Diye sordu. 

Arkadaşlan cevap verdiler: 
- Amma da yaptın ha .. Lambayı 

yaktık biz .. Macit. 
- Kör oldum! Ben kör oldum! 

Diye haykırmakta devam ediyordu. 
Bu sesten müteessir olan Samih: 
- Yok canım neye kör olasın! 

Görüyorsun lamba yandı; biz şaka 
yapmıştık sana!. Dedi. 

- Size kör oldum diyorum. Hiç 
bir şey görmüyorum; anlamıyor mu 
sun uz? 

Biraz sonra hepsi hakikati anla -
mışlardı. Heyecan ve korkudan ol
sa gerek Macit sahihten kör olmu~ 
tu. Uç arkadaşla ihtiyarın, şakanın 
verdiği bu feci netice üzerine dille
ri tutulmuş gibi söyliyecek bir şey 
bulamadılar. , 

. O geceyi pek fena geçiren dört ki-1 
şi haykırmasının önü alınamıyan za , 
vallı Macidin başı ucunda geçirdi - ! 
ler. 

Zavallı genç çocuğu böyle kıy -
metli bir azasından mahrum eden 
bu korkunç kazada her biri kendi ka 
bahatlerinin derecesini ölçerek za -
vallı Macide bir kelime dahi söyle -
mek cesaretini kendilerinde bulamı
yorlardı. 

Bununla beraber üç ay sonra çok 
usta bir göz doktorunun yaptığı a
meliyat sayesinde Macidin gözleri 
iyi oldu. 

O tarihtenberi gerek babam ve 
gerekse arkadaşları değil bir insana 
bir hayvana bile şaka yapmaktan 
çekinmişlerdi. Ve o vakit duydukla
rı vicdan azabile sıkıntı ;yüzünden 
çektikleri ıztırap akıllarından çık -
mamıştı. 

Başta babam olmak üzere iki ar
kadaş bu teltlifi memnuniyetle ka
bul ettiler. Fakat dördüncüleri Ma
cit her şeyden çabu~ak korkar bir 
tabiatte olduğu için bu tekliften pek 
hoşlanmamıştı. 

Ruhların çağırıldığı bir çatı al -
tında geceyi geçirmek gözünü pek 
korkutuyordu. Bununla beraber ar
kadaşlarının alayları ve· gülüşmele
ri arasında bu teklifi kabul etmiye 
mecbur oldu. 

İşte çocuklar, hazan pek masuma -
ne olarak yapılan bir şaka böyle fe 
na neticeler doğurabilir; bu netice
lerin de tamiri bazı zaman imkan -
sızlaşır. Onun için çocuklar, lüzum
suz yere sakın arkadaşlarınızı aldat 
mıya kalkışmayın! F. B. 

* 

ır KOÇUK YAZICILAR 

• 
MÜSABAKASI 

KllfDk okuyuc.lerınıız: 

TAN - ÇOCUK •izler için bir kUgOlc yazıcılar mDubakaaı açtı. O gUnden· 
beri birçok yese, tllr atehle. Bazslen, yarın için bize çok ıeyler mUJdellyo!'. 
Fakat alz de blllralnlz · ki, bu ynılann hepalnl birden çıkarmamıza im kin 
yok. Sıraya koyduk. Her uyımızda birer lklıer baucaOız. Sonunda da ara· 
lannda mecmuamız yazıcıları tarafından bir seçme yapılacak ve en güzelle· 
rfne hedlyeler verllecektlr. KUçDk yazıcılarımız; TAN - ÇOCUK elzden da· 
ha gUzel yazı ve fllrler bekler- Yalnız yazıların uzun olmamaaına, ve ço. 
cukları, yani •ıerl allkadar eder mevzular eeçmlya dikkat edin eml? 

• 
Küçük Yaramaz 

Engin pek yaramazdı. Günlerlnl 

bahçede yeffl çimenler, güzel bö -

cekler, yavru kuşlar arkasında ge

çirir. onlan kovalamakfu sevinç du

yardı. AJ}nesl Engine lruşlpn, bö -

ceklerl öldürmenin pek fena bir ş~y 

olduğunu söylemişti. Engin annesi

nin bu sözlerini dinlerken ilzillilr. 

fakat yine bahçede güzel bir kelebek, 

yuvada bir yavru kuş görünce da

yanamaz biraz önceki sözü unutur 

hemen zavallıların petfnden koşar

dı. Onu ele geçirince hırpalar bir 

çoklannm ölümüne bile sebep olur

du. Evleri güzel bir bahçe ortasın -

O kul ve Öğretmen 
Okul benim biricik bir yuvamdır 

Beni ona ıeıtan hep hocamdır 

Ben hocamı hiç bir teY için Uzmem 

Deralerlme ç•lıımamazlık etmem 

* Ben arkadaılarımı ord• buldum 

Onl•rla bir hakiki k.,deı oldum 

Ben nereye gıtaem nerede durum 

Yuv•mı ararım onauz olamam 

* Ben hocamı hlg bir teY için Uzmem 
Okul kaçaklarını aalA sevmem • 
Beni okul ve hocam yUkultecek 
lstlkbAle onlar erlftlrecek 
Kaaım Pata Orta Okuldan 127 N: lu 

T.,ık Mengll 

daydL Büyük ftsklyell havuzun et- &--------------
rafını renkli «ili fidanları örtmüş

tll. Bu güzel bahçe baharda göz a
lıcı Yetlllikleri, bayıltıcı kokulu çi
çekleri ile pek hoşa ılderdi... En -

Sin bu ıüze1 ıünlerde çimenler ara 

sında ~oşup oynamadan durabilir 

mfydi?. Pek sevdilf kuıların tatlı cı

vıltıları ile bah~ye fırladı. Yazın 
bu sevinç dolu ıününde etrafı sey
rederken biraz ötede iri bir kelebe
lin daldan dala konduğunu gördü. 
Onu yakalamak hevesi ile peşine 
düştü. Şimdi Engin bilyük bir se
vinçle kelebelin arkasından koşu -

yordu. Nihayet böcek ha\'Uzun ke

narında san bir ıüle kondu. 
Çocuk ve böcek pek yorulmuş -

lardı. Terler içinde kalan yaramaz 
ileri atıldı. G6zlerl etrafını gönnii
yordu. Ayafı bir tap çarptı ve ha 
vuza yuvarlandı. Çok korkmuştıı. 

Annesi bağırarak kottu, yaramazı kur 
tardı. Faki.. bap tqa çarpmış yü
zü alkana boyanmıştı. Engin bir kaç 
gün haıta yattı. Artık bir daha ku~ 
lara böceklere dokunmıyacaktı. Çün 
kü bu ceza ona bir de.rs olmuştu. 

Kastamonu Kültür Direktörü kızı 

G. Alıcıoğlu 

• T E N K 1 T 
Küçüm yaramaz: - Hiklıye - Okul öğretmen: - Siir•' -

. . .. . Şiir mektep \'e öğretmeni e\·l kıı-
G. Ahcıoğlunun yazdığı bu kuçük f dar seven küçilk talebenin güzel 

hlkftye hiç te fena değil. Aferin kü- duy.guları olmak itibarile hiç te fena 
çük yazıcıya! değil. 

Tatlı tatlı anlııtışı, insanın hoşu- kü ilki 
1 

ğu .. ı d 
lanılmış· ç er n ço şıır a-

na gidiyor. Cümleleri düzgün; türk- ha ziyade tercih ediyorlar. Bunu zc 

1 
Kafiyeleri dUzgUn ve yerinde kul 

çesinde hemen hiç hata yok. Eğer hi len yüzlerce yazıdan anlıyoruz. De 
kAyeyi tekbaşına kimsenin yardımı ol mek onlar zor ve güç işleri ııevi-

maksızın yazmışsa tebrlke şayan. yorlnr. Ç{inkü şiir yazmak nesirde•_ı 

daha yorucu ve ,&üçtür. 
Tank Mengünün elimizde blrkıı ç 

yazısı var. Bunlara bakarak onun 
ne göredir. Çoğu iyi ahlaklı olma • ı iyi bir yazıcı olacağını söyllyebili -
nın iyiliğini biliyor; ve yaramaz söz riz. LAkln her işte olduğu gib~ bun 
dinlemezler! ıe\'mlyorlar. da da yılmamak, sebat etmek \ e kı

rılmamak lAzım. En mOhlm mesele 
Bu bize yetişen çocuklarımızın PY de, iyi lisan öğrenip ba$ka mllleUe-

Küçük yazıcılanmızın çoğunun seç 

tikleri me\'zular ıüzel \'e kendileri-

nl zamanda çok dilrilst ve temiz oh- ı rln zengin edebiyatını tetkik etmek-
caklarım müjdeliyor. tir. 

-,,----. 

ÇOCUKLARA FIKRALAR ı 

Kendilerini 
Medhedenler ! 

Sizin yaşınızda olan küçük yeğe -
nim geçen gün bana şunu anlattı: 

Sınıfiannda bir çocuk varmış; bu 
çocuğun bildiği bir tek şey kendini 
methetmek, övmekmiş.. Çocuk, ha
yatta yapacağım hiçbir şey yok, di
yor: İsterse her işte birinci gelece
ğini söylüyormu1- Fakat babası zen 
gin olduğu için kendini yorıruya 

lü~um görmüyor; il.ih .. 

Bu soğuk sözlerinden dolayı bü
tün arkadaşları onu seviınsiz ve u
kala bulmıya başlamışlar. 

Küçük yeğenim bunu bana _anlat

tıktan sonra böylelerinin niçin ken

dilerini methettiklerini sordu. Ben 

de yalnız ona değil hepinize bunun 

sebebini anlatmıya karar verdim: 

"Dünyada kendilerini böyle öven 

insanlar ne yazık, ki, pek çoktur ço

cuklar.. Bence bu gi·bilere kızılma

malı; bilakis onlara acımalı. 

Kendilerini bol bol metheden in

sanlar, akıl, bilgi ve kabiliyet bakı

mından diğerlerinden daha aşağı -
dır. Bu bilgisizliklerini budalalıkla-
nnı örtmek için başvurdukları ça
re kendilerini kuru kuruya övmek
tir. 

Görülmemiş Bir 
Hayvan 

Panda deni -

lncı1er 

len bu cana -
var kedi ile ayı
nın karışmum

dan oluyor. Bu -
na pek az yerde 
rastlan makta -
dır; esasen bu 
hayvan pek na -ı Resimde gördüğünüz inci istirid
dir olarak bulu - y~si .. ~~ ~-evi deniz hayvanlannın en 
nuyor. buyugudur. Kutru hemen 50 santi _ 

'metre kadardır. 
Bu hayvanın sathı, bir sapın üs

tünde bulunan küçük inci taneleri -
le kaplıdır. 

Çöldeki Vapur 

Bu vapur şimdi bir çölün ortasın
da durmaktad\r. 
Burası va'ktile gölmüş.. Bir ara -

ıKah\.aha~ 
Alullılıkla Doğruluk 

Baba - Oğ -
lum hayatta iki 
şeye malik ol -
dun mu rahat e
dersin; bu ild 
şey şudur: Dol 
ruluk ve akıllı • 
lık .• 

~ 
~ - DotnıJuja bir misal aijyle 

bana, baba! 
Baba -- Meseli; verilen sözü tut

mak .. 
Can - Peki akıllıhğa da bir mi

sal ver! 
Baba - HiÇ kimseye b.ir şey içm 

söz vermemek! 

• 
Mahkemede 

Hakim - Ka
rının iddiasına 

göre ona eziyet 
ve işkence edi -
yor muşsun öy
le mi? 

Maznun -Val 
lahi yalan Bay Hakim! Ben.. 

Hakim - Telaş etme canım; ka -
nnı nasıl korkutuyorsun; bunun ili'• 
rını bana da ölret! 

1~ gölün suları çekilmiş ve vapur A la .... I. 1( d 
kumun üstünde kalmış. n ı•r •• 

Ju insanlar hiçbir zaman böyle gü- ~ ~ Bu hidise Kaliforniyanın ~odok _ Nası] ee> • 

Halbuki, bilgili, zeki ve iyi huy-
.. 

lünç sözler söylemezler; ve ken • Avustralya adasının yerlileri has - denilen bir yerinde olmuş. Oralılar cuklarınııı İngi-
dilerinden, bilgilerinden, akıllann - talanan çocuklarını iyi etmek için şu bir hatıra olmak üzere bu gemiyi lizceyi ıöküyor--
dan bahsetmezler. Bilikis daima al- · garip tedavi usulüne başvuruyorlar: yerinde bırakmışlar.. lar mı artık? 
ak gönüllü, sessiz dururlar. Hastalanan çocuğu bir yere yatır~- B-LL Denizt - Eh, olduk-

ç . . . .. b" yorlar. Sonra mukaddes tanılan hır una ça .. "hayır" la-B · tarafta kendılerını oven ı- w 

erı _ .. . . . . . _ kaplumbağanın kabugu~a çamur dol "teşekkür ede -
çareler gulunç bır me\kıe dil~ek durup bunu çocuğun .karnına koyu- _ rim,, deme8ini ölrendileı. 
ten de kurtulamazlar. Fakat 'rıcdan- yorlar. _ Oh oh, talliniz varmıf sizin. Be 
lı ve akıllı olanlar onlarla alay et- Görüyorsunuz ya çocuklar, mede- nimkiler bunun türkçesini bile öp 
meyi vicdanlarına yakıştıramazlar; niyetin hali girmediği yerlerde ne - nemediler daha ..• 
zaten o adamlar bu hallerile ki - ler var? 

fi derecede gülünç oluyorlar. 

Bu gibilere karşı yapılacak en iyi 

hareket, sözlerine ehemmiyet ver -

memek, ve onları makul yola götür -
mektir. 

Bütün anlattıklarına karşı lakayıt 

ve inanmamış görünürseniz onlar bir 
' 

daha bu sözleri tekrarlamıya kendi-

lerinde pek cesaret bulmazlar. 

* Garip Bir Yengeç 

Ben eminim .ki, içinizde böyle so- .. . 
v . • ı Resmini gördüğünüz yengeç gayet muşlerdır. 
uk ve budala uklar kat'ı en . . . . 

g çoc yy kurnaz bır hayvandır. Ufak bır teh- Şımdi buradan geçen gemıler ki-
yoktur. Şayet böylelerine rastlarsa- like sezdiği ve yahut rahatsız edildi lometrelerce gittikleri halde denizin 
nız mümkün olduğu kadar çocuklar, ği zaman Sincap sesini andıran bir üstünde bu ölü balıklara rastlıyorlar. 
onları iyi ve makul olmıya davet sesle haykırıp etrafındakileri korku Bu yüzden buraya balık denizi deni-
edin! tuyormuş. yormuş. 

• 
BapHMJIC• lilyonnuı 

İhtiyar kadın - Oğlum, torunla
rım için bir masal kitabı almak isti
yorum. 

Kitapçı - Peki efendim, hangi ki 
tabı istiyorsunuz? 

muş .. ,, 

• 
Mallimatlt Baba 

Macidin gösterdiği bu korku diğer 
arkadaşlarının aklına, ona karşı bir 
oyun oynamayı getirdi. Aralannda 
bir karar verip ihtiyara da fikirleri
"ni açarak. onu da böyle masum bir 
latifeye ortak ettiler. 

ALPLE BABASI • Gemi Batırmcl Oyunu 

Bir öjrebnen 
bir talebesinin 
babasına fU mek 
tubu yazar: 

11Bayım, çocu
ğunuzda miyop
lop temayül 

var. Şimdiden düzeltmezseniz ileri
de çok fena ~caktır,, 

Bu oyunun neticesi pek eğlenceli 
olmamış bilakis acı bir sonla bitmiş
ti. 

Davet olunan ruhlar bu sefer de 
gelmemişlerdi. Yarım saatlik bir bek 

© @ 

~ 

Ertesi gün 1faba öğretmene pı ce
vabı verdi: 

"Bay öğretmen, alakanıza teteJc -
kür ederim. Ojluma lAzımgelen ce
zayı verdim. Bir daha yaparsa bana 
mablmat vermenizi rica ederim ••• 



TAN 9 

ZIYA ŞAKIR 

abancalar Dört Çarşaflı 
~ Kadına Çevrili•ıerdi 

\laYete 
tıa b· t l"lazaran, sarayın kar-
li ır n ·ı· 

. <t Y~e ~1 ız gemisi gelip de-
~Uıı ~f ış. Bu geminin geldi

ıı 'e end· . 
t oı 1nıızi kaçırmıya me-

a . anıar d b' 
~t~ ,_ a, ır takriple sara-

ıq e~ıerrn · 1 ~eltııu ış. Gece yarısı bek 
11erıe ş. Bu sırada gemiden 
e t. sara"a b' . 

vır d ., ır ışaret verilecek 
,1ı1:... e sandal .. d ·ı k . ~<{Qel\ . gon erı ece mış. 
taya gi i§aret verilir verilmez, 
'lacıı.. tenler efendimizi alıp u-

l'ıhtıın in . 
a bekli a .. eceklermış. 0-
)'a gU Yen nobetçilerden biri-
e eq.,,, 

2~11ikle veyahut cebren 
. '"eıderın. 
~ ış. Ondan sonra e-

~ ı.,,.,,.,.sandala bindirerek tr.~ 
() «>-•ııs· ' 

SaJtaUı ıne geçireceklermiş. 
telerıe zat, o geceyi bu müza
et'tes· 

8~rayda geçirdikten son
~ı 8ün, Yine Kemalettin E
'ş_ saraylıları arasında, çıkıp 

&ltı.at * ~ ~ahnıut Paşa, Efendi-
~de ...,.. taraftarlarından idL 

~· .l\.ell:ı 1 . ltıe d a ettın Efendinin da 
. betıee !~aın ederdi. Bu mü-
1~ lte~dis~ndiınizin firar mese
. hareıte~ne açmışlar. Yapıla-

altıa,., ' hanedan azasının • , \>a • 
~ l~lar. ıiYete onu da hazır-
~alı:at 0 
h Suıt atalık bir meseleden 

~ ll~aYı 8: li~ıt Damat Mah
\~ZJ'ikten ~ike başlamış. O da 

l giderek: llıiuiınak için Hün-

ı.Jı~n~ıe 
• 8'b.L~ıııı.t;ı(lu~Macalfınıza asıl 
~~ UI; hak o asıü.fi.c., ~ a.ıun-
~ a büyült a_nı kaçıracaklar. Ba-
~~. .... ışler açacaklar. 

.... ıeseley· 
Jı ış. ı Sultan Hamide 
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• 1§ah ~ 
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alt etrneı· · 

at güst . ısın. Eğer böylece 
•at~ iti~rırsen artık senin sa
tı d -ııat ed · 

tı a ~er· enrn, ve her ar 
e~~ llle getiririm. . 

lJall1at tf 
Y\. 81.ıtic ahınut Paşa, derhal 
Q13.et~ hizinıe faaliyete geçmiş. 
~~~ SaraYı sarayın kapıeına, 
ta getire ndan Yedi sekiz tü -, ı:.. rek y 1 • 
ıı ~?}) er eştırmiş. Bun 

tıı, gelen tar a.il'es· da, l(e ~atı vermiş. 
'ille Sık lllalettın efendinin 
~ t~bb~ı~ devam ederek, ka 

llı .. usu .. 
~~ <>gr . nun ne zaman ola 

~ı ~ etlınış. 
ll~ll sara 

'1-~~ lUfek ~n kapısına memur 
tı~ d ııtll1iş{11er, büyük bir kur 
!'~~ 11'>'tattnı, er. Son derece uya -
1~. h~~<I.. akıa beraber at1ya gi 
!'' <J "a :ın·· e~ • 
~ t~ SIJ.retıe us.ama.ha göstermiş 
~~ liret f1rar müteşebbisle 

dıı. b·~i.ill h"'errnişler. 
tq ıı- irinde 
~1 llrab.a sarayın kapısın-

bı d()r durınu t · 
11 ~. ~ t ltadın . Ş: çınden çar-
~l'ııı ~ltıaletr ınmış. Bunlardan 

ı !Jıı dal\ iın· ın Efendinin saray 
~. sar ış. 
"ili. aylı k 
....._ . , apıcılara doğru iler 

~ \t 1 ~l)l .a t!e ~ 
ı:ı dııt adınefend · · · 
~~· · ıyı zıyare-

~4! ış. 

~':Çiler 
~~q al> h • 

1~tt-Ji~itil\i:.Y·i 13~YUrunuz. Şu o-
l:ı~: Çerıye haber gön-

~ tıiltt ı~ıer. 
ı ~U ~~ar~flı:yı 
~ O(fa kapının yanında. 

Ya alrrıışlar. Sonra, 

Hep birden odaya dalarak 
çevirdiler : 

- Açın bakalım yüzlerinizi. 

hep birden odaya dalarak tabanca
ları bunların üzerine çevirmişler: 

- Açın bakalım yüzlerinizL 
Diye bağırmışlar. 
Çarşaflılar şaşırmışlar. Kaçmak 

için kapıya atılmışlar. Fakat der
hal hepsi de yakalanarak kıskıv -
rak bağlanmışlar. Doğruca Beşik -
taş sarayına sevkolunmuşlar . 

Damat Mahmut Paşa, evvela 
bunlan bizzat isticvaptan geçir -
miş. Sonra, Abdülhamide koşa -
rak meseleyi haber vermiş. Bunun 
üzerine Hünkar da: 

- Aferin, enişte .. Artık sadaka 
tine tamamile emniyet ettim. 

'B':'Yıinem yalan; bilmem, ger--
çek .. Günahi, söyliyenlerin 

boynunda kalsın. Bu meseleden hah 
seden eski kalfalardan bazıları, 

Mahmut Paşa hakkında iyi söyle
mezlerdi. Onu, adeta iki yüzlülük 
le ittiham ederlerdi. Hatta; 

- Ef endim:izin kaçmıya hiçbir 
niyeti yoktu. Zaten tabiati, böyle ı 
şiddetli hareketlere müsait değil
di. Fakat Damat Mahmut Paşa ne 
yaptı, yaptı. Bir manevra çevirdi. 
Abdülhamide yaranmak için bu me 
seleyi bizzat tertip etti. 

Derlerdi. 

Bu adamların saray kapısında 
yakalanması (1) şu neticeleri ver
di: . 

1 - O günden itibaren artık sa
rayın hariçle olan irtibatı büsbü -
tün kesildi. Vazife sahibi olanlar -
dan maadasının saraya girip çık -
malan şiddetle menedildi. 

2 - Saraya bir tahkik heyeti 
gönderildi. Bazılan, şiddetli bir is
ticvaptan geçirildi. 

3 - Nakşüend kalfamn Yuna
nistana firar ettiği işitildi. Kalfa, 
yalnız gitmemişti. Tımara çıkar -
ken, büyük kadınefendinin iznile 
kendisine bakmak için yanına al
dığı (Naciye) isminde son derece
de güzel küçük bir kızı da bu ma
ceraya sürüklemişti. Bu kz, ken • 
disinin (acemi) si idi. 

G ör~l~yor ya?·: ~er hadise, 
hızım aleyhımızde netice

leniyordu. Efendimize taraftar -
lık edenler, ona iyilik yapalım der 
ken,bilakis kötülük ediyorlar ... 
Her harekette, sarayın daha fazla 
tazyik altına girmesine sehP.hivPt 
veriyor !ardı. 

(1) Saray kapısında yakalananlar, şun 
lardır: 

1 - (Prodos) Mason locasının (Üsta
dı Muhterem) 1, Yunanlı (Kleanti İskal 
yeri). 

2 - İngiliz konsoloshancsinin tercü
ınaru İstavridis. 

3 - (Prodos) Mason locasının (Nazırı 
evvel) i, Lehli (Adnm Mihalovski). 

Bu üç z;ıt, Beşiktaş sarayında birkaç 
gün alakcınulup üıticvap edildikten son
ra, üçü de hudut h<ıricinP. tebit edilmiş
tir. (Nakşifend Kalfa) da artık tstanbul 
da bannamıyacağı.nı anlamış; Klıt!anti İs 
kalyerinin emri ve Masonların yardımı 
ile Yunanistana firar etmiştir. 

tabancaları bunların üzerine 

Artık vaziyet o dereceye gel -
mişti ki, sarayın vazife sahibi me
murlarına bile emirler verilmiş; 

- Hiçbir sebeple, Hakanı sabık 
ile karşı karşıya gelıniyeceksiniz. 
Kalfalardan hiçbiri ile bir tek keli 
me söyleş.miyeceksiniz. 

Diye tenbih edilmişti. 
Bu vaziyette, (Ali Suavi vakası) 

na kadar bövlece devam etmişti. 
(Devamı var ) 

NEDEN 
Tabiatin en büyük sırlarından bi 

ri de bu haksızlığıdır: Erkek pim -
pon bir ihtiyar olduğu vakit bile 
çocuk babası olabildiği halde kadın 
henüz sadece olgun fakat dinç bir 
yaşta iken, hem de çocuk büyütme 
sini tam da iyi öğrenmiş bulundu
ğu bir zamanda tabiat onu anne ol 
mak hakkından mahrum eder ... 

Vakıa, bunun da istisnaları var • 
dır. Seksen yaşında anne olmuş hil 
yük annelere misaller vardır. Fa -
kat o kadar az ki, kaideye halel 
getirmez. 

Bu haksızlık neden? Asıl sebebi 
ni istediğiniz gibi izah ediniz. Ka
dın vücudü nazik olduğu için tabiat 
o vücudü çok yormamak iııtemiş, 

diyiniz. Yahut yaşJanmış, bir anne
nin karnında büyüyen çocuk cılız 
olacağından tabiat insan çocukları· 
nın gürbüz oJmalarnıı istemiş, diye 
düşününüz. Bayanları biraz kızdll'
mayı severseniz, tabiat erkeklere 
bir kadını eskitip birini daha al -
mak hakkını vermek için işi böyle 
kurmuş, diye şakalaşırsınıa ..• Ne 
deseniz olur, çünkü işin iç yüzünü 
kimse bilmez. 

Şimdiki halde bilinen şey bu işin 

sadece mekanizması, yani annelik 
hormonunun nasıl kesildiğidir. Bu 
kadar bilgi azdır. Diye dudak kıvır 

mayınız. Tabiatte bir hadisenin me 
kanizınasını öğrenmek pek ehem • 
ıniyetli bir bilgidir. İnsan onu öğ
rendikten sonra, dah a yukarıya çık 
manın yolunu, istediği gibi hadise· 
yi yeniden kurmak yahut bozmak 
çaresini de bulur. Bu işte bekle· 
nilen şey de hadiseyi bozmak, ya· 
ni kadınlan sonbahar mevsiminin 
acılığından kurtarmaktır. Şimdilik 
bildiğimiz kadarı bize bu umudu 
verir. 

Kadınlann kadınhktan kesilme· 
sini hekimler yakın vakte kadar yu 
murtalıkların yorulmasına yahut si
nirlerin gev~emesine atfederler
di. Boş 181 değil ama eksik söz. Ka 
dın yumurtalığı o yaşta küçülür, 

._I _E _K_· O_N_O_M_i_I 
ODADA:· 

Borsa Seçimi 
Pazartesi Günü 
Yapllacak 
Ticaret odasınca seçilen zahire bor 

sası intihap heyeti, dün sabah oda
da bir toplantı yapmıştır. Heyet, 25 
temmuz pazartesi günü saat 11 ile 
13 arasında borsa idare heyeti azalık 
lan için seçim yapılmasına karar 
vermiştir. Bu karar dört gazete ile 
ilan edilecektir. 

Ticaret Odasındaki 
Toplantr 

lzmir fuarı İstanbul komitesi dün 
ticaret odasında bir içtima yapmış -
tır. Komite şehrimizden İzmir fua -
rına iştirak edecek ticaret odamızın 
Izmire göndereceği mallar hakkında 
görüşmelerini bitirmiştir. Hazırla -
nan esaslara göre bu sene fuara her 
bakımdan daha zengin nümuneler 
gönderileceği anlaşılmaktadır. 

Takas Komisyonu 
Kararları 

Takas komisyonu dün saat 13 bu -
çukta ofis dairesinde toplanmıştır. 

Komisyon yeni takas muamelelerini 
tetkik ederek bitirilmesi için karar
lar vermiştir. Hafta içinde tamam -
lanmış olan yeni takas muameleleri 
de imzalanmıştır. 

Yapak Standardı Proiesi 
Yapak standardı için hazırlanan 

ön proje ticaret odasında tüccarların 

umumi toplantısında tetkik edilme

ye başlanmıştır. On projenin, heyeti 

umumiyesi kabul edilerek maddele

rin ayrı ayrı müzakerelerine girişil
miştir. Bugün bu meselede bitirile -
rek imza edilecektir. 

KESİLİR? 
işe yaramaz olur. Bunun sebebi 
yine bir hormon eksikliğidir. Ge -
çen gün de yazmıştım, kadınlık ve 
annelik hormonlarının çıkması ka 
fatasınn içindeki küçücük ipofiz 
guddesinin emrine bağlıdır. Bu gud 
denin ön taraftaki kı!';mı kadınla

rın iki türlü hormonunu harekete 
getirm'ek için ayrıca iki türlü hor 
mon çıkarır. Bunların adını söy
leyip zihninizi karı~tırınıyacağım. 
Yalnız biliniz ki, kadın kesilecek ya 
şa gelince ipofiz guddesi - o küçü
cük maymun diyeceğim geliyor -
elinde hir takvim varmış gibi an
nelik hormonunu hareket ettirecek 
hormonu çıkarmaz olur ve za
vallı kadın artık tekrar anne ola
bilmek hakkından mahrum kalır .. 

Ya öteki hormon?. Annelik hor 
monu kesilince yalnız kadınlık hor 
monu, başka tabirle aşk ihtiyacı 

veren hormon ne olur. diye sora -
caksınız tabii. O hormon. kesilmek 
yaşında, ilk zamanlarda artar. ar
tar. Bazılarında haltettirecck ka
dar ifrata varır. Kırk beşinden son 
ra bir delikanlı ile kaçan kadınları 
duyarsanız o yaşta folikiilin hor
monunun artmasını hatırınıza ge
tiriniz ... 

Fakat bu taşkınlık çok sürmez. 
Aşktn gayesi çocuk yetiştirmek, 
nesli devam ettirmek olduğundan, 
folikülin hormonu yalnız başına 

kalınca, liitein hormonu çıkmaz o
lunca yalnız kt>ndisinin bir işe yara 
mıyacağım anlar ve sonbahar mev 
siminin bildiğiniz rahatsızlıklarını 
verdikten sonra o da yavaş yavaş a· 
zalır ve en sonunda büsbütün kay
bolur. 

Bununla beraber, hormon kay -
bolunca aşk- ihtiyacı kalmaz san -
mamalısınız. Kadın o yaşa gelince 
sevilmek ihtiyacını daha ziyade 
hisseder. O zaman kocasının vazi
fe~i pek hüyilktiir. Tnbiatin kur· 
duğu haksızlıktan eşini teselli et -
mek ona düşer. Bunun için do en 
iyi yol gençlik, yeni evHlik zama
nının hatıralarını tazelemektir. 

r ... Gôt:iiUK .... i 
1 : • zrr.~~?,,,~!.~kuruş-! t tan 265 bin kilo yumuşak ve beş bin 

kilo sünter buğdayı ile 5,20 kuruştan 
162 bin kilo sert buğdııy satmıştır. 

Tüccar namına gelen 72 bin kilo yu
muşak buğday 5,30 - 6,35 kuruş ara-

' sında satılmıştır. Gelibolu sertlcrin
den 12 bin kilo 5110 kuru§tan veril-
miştir. 

• •• 
Trakya kuşyemlerlnden fob olarak 

çuvallı 22 bin kiloluk bir parti 6,26 
kuruştan. 12 bin kiloluk bir parti 
çavdar kilosu 4,20 kuruştan satılmış
tır . 

* 1 
1 

Karabiganın kunı baklalarından 

i 
fob olarak dökme 200 bln kiloluk bü 
yük bir parti 4,22 kuruştan ihracat 
için satılmıştır. hınit mıntakasının 
keten tohumlarından çuvallı olarak 

ı on bin kiloluk bir parti kilosu 9,20 
ı kuruştan verilmiştir. 

............................. 
GEMLİKTE: 

Bu Yll Zeytin 
Mahsulü 
Çok Verimli 
Gemlik, (TAN) - Zeytin mevsi -

minin son günlerine girilmiştir. Bu 

sene zeytin mahsulü başka yıllarda
kine kıyas edilemiyecek kadar bere
ketli olmuş ve halkm yüzlinü gül· 
dürmüştür. Depolardaki zeytin ve 

yağlardan maada bu sene başka 

memleketlere 43902 kilo, memleke
timiz dahiline 1.316.764 kilo zeytin; 
yabancı meleketlere 9895 kilo, mem 
leketimiz içine de 1.457.830 kilo zey 
tin yağı gönderilmiştir. 

Şimdi, kazamızın ehemmiyetli ge 
lirlerinden olan koza mevsimine gi
rilmiş bulunuyor. Burada, ipekböce
ği beslemiyen bir ev yok gibidir. Bu 
sene 25 gram tohumdan vasati ola -

İÇ PİYASALAR: 

Bu Yllın Fındık 
Rekoltesi 
Noksan Olacak 
Bu senenin yeni mahsul fındıkları 

noksandır. Tikbahar donlarının tesi
rile fındık ağaçları zarar görmüştür. 
Yapılan tahminlere göre, geçen se
ne 400-450 bin kantar olan mahsul 
bu sene ancak 170-200 bin kantar 
kadardır. Bu miktarlara mahsulün 
idrakine kadar kuruyup bozulabile -
cekler de dahildir. Ilk piyasa açılı
şında kilosu 65 kuruştan verilen fın 
dıklar gün geçtikçe daha yükselecek 
tir. !kinci parti 66 kuruştan satılmış 
tır. Bu senenin fındık piyasası yüz 
kuruşu geçeceği söyleniyor. Alman -
ya için yeniden bir miktar iç fm -
dık satılmıştır. 

Yapağı ve Tiftik Satışları 
Son yapak ve tütik satışıarında 

fiyatlarda biraz yükselme olmuştur. 
Anadolu kirli yapaklarından on bin 
kilo 43 kuruştan verilmiştir. Konya 
tiftiklerinden 700 kilo 105 kuruştan. 
2531 kilo 100 kuruştan, işlenmiş o
larak 7133 kilo 108 kuruştan, 10 bin 
kilo 113 kuruştan, 3 bin kilo tabak 
malı 83 kuruştan satılmıştır. 

Hayvan Borsasında 
Sat.şiar 

Hayvan borsasında son satılan 
kasaplık hayvanlar, 516 beyaz kara 

man 853 dağlıç, 66 kıvırcık, 12 kara 
yaka ile 2046 kuzudur. Büyük baş 
hayvanlar ise, 47 öküz, 47 inek, 14 
dana, 25 manda ile 27 malaktan iba -
rettir. Canlı hayvan fiyatlarında pek 
az tenezzül olmuştur. 

Halde Toptan Satışlar 
Istanbul halinde toptan satılan yaş 

meyva ve sebze fiyatları şunlardır: 
Bamya (kilosu) 9-11, sakızkaba

ğı 3-3.50, dolmalık biber 9-11, siv 
ri biber, 5-8, kır domatesi, 8-10, 
sırık domatesi 10-12, çalı fasulyesi 
6 11, ayşekadın 11- 16, fasulye yeşil 
12-13, semizotu 1.50-2, sogan 3-

rak elli kilo koza alınmıştır. Şim - 4., sarmısak 4--5. 
diye kadar yüz bin kilo koza istih - Asmakabağı (adedi) 3-10, patll -

.. ... ·s- -.-. - .. -ua.""'"-ı.b.L .lJ.al- ....,_~ .,_':f "' "''"""'' __ .,,_ - -, ... , _ .... 

kın hevesini artırdığı için bu yıl 
yeniden yüz binleri geçen dut fida -
nı dikilmiştir. !pek ve tohum kon
trolörü Ahmet Tangilin fenni mesa
isi dört senedenberi ipekçiliğe ve 
bilhassa ipekböceği tohumu yetiştir 
meğe rağbeti ziyadeleştirmiştir. Ge
çen yıl olduğu gibi bu sene de ipek
böceği tohumlarından mühim bir 
kısmı Irana gönderileceği için ona gö 
re hazırlıkta bulunulmaktadır. 

r
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ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Aııısterdam 
Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 

Prag 
Madrid 
Varşova 

Budapeşte 

Bük re§ 
Belgrad 
Yokohama 

Stokholm 
Moskova 

6 .20 
126.1125 

3.48 
6.635 

28.855 
fl9.27 
50.6225 

21.3175 
l.135 
1.53 
4.355 
fl.20 

23.62 
24.80 

0.9321\ 
2.8575 

36.195 

31.965 
23.6725 

ESHAM ve TAHViLAT 

Türk borcu 1 vrıneli 
Türk Borcu I Peşin 
Türk Borcu 111 peşin 

Merkez Bank 

19.275 
19,20 
19.275 

108.- ~ 

..1 

1-1,50, hıyar 0.25-1.25. 
Pancar (demeti) 1.50-2 maydanoz 

0.40-0,60 dereotu, 0,50-0, 75, 
Osmanpaşa elması (kilosu) 12-15, 

çekirkedsiz üzüm 7-10, türbe eriği 
5-8 mürdüm eriği 6-7, kayısı 15-
30, fındık 6-10, zerdali 8-12, şef -
tali 10-17, vişne 8-16, armut akçe 
20-25, mustabey armudu 6-12, ta 
ze incir 6-8. 

Ecnebi limon 100 adedi 300-450, 
karpuz yenidünya baş 20-25, orta 
10-12, ufak 3-6, kavun topatan baş 
10-15 orta 7-9, ufak 3-5. 

lktı sat Vekili Uyuşturucu 
Maddeler inhisarında 

Iktısat Vekilimiz Bay Şakir Kese 
bir, dün uyuşturucu maddeler inhi
sarına uğramıştır. Bay Vekil bilhas
sa toprak mahsulleri ofisi için hazır 

1 lanan proje üzerinde etütler yapmış 
tır. 

Hamza Osman Arman vekile teş
kilat hakkında izahat vermiı-tir. Pro 
jenin Ankarada esaslı bir surette tet 
kiki yapılacağından vekilin Ankara
ya avdetini müteakip ofis ·umum mü 
dürü de Ankaraya gidecektir. 

ESK1ŞEH1RDE : 

Su Verilecek 
Eskişehir (TAN) -;- Belediye, evle 

rinde eskiden sıcak su tesisatı bulu -
nanlara, bu tesisattan istifade ede -
rek Kaplanlı suyundan vermeyi ka 
rarlaştırmıştır. * Eskişehir (TAN) - Sivrihisarll 
yakın bazı köylerde bu sene mahsul 
vaziyeti iyi değildir. 

------
NEVROZlN: 

.· . . . '.; . . i •. ~. ' i~. 

Baş, dif, nezle, grip, ·romatizma, Nevralji, kınklık ve bütün 
ağrdarm!ZI derhal keser. lcabmda günde üç kaşe alınabilir. ------
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Gazetecilikte 
ideal Rekabet 

( BCl§ı l incide) 

En fena imtihan da bizim 
neşrigatımız neticesinde 

bir Türk mahkemesi tarafın

dan verilen karan 11anlıf bir te
kilde yaymak suretiyle göaterU
miştir. Bu noktadaki tarafgir
lik bize karşı değil, Türk adU
yesine karşıdır. 

JJI ahkeme, bizim yol.suzluklar 
münasebetiyle yazdığımız yazı
lar hakkında esaslı tetkiklerde 
bulunmuş, bunların ıahsi bir 
husumetin mahsulü ol.madığı

na, umumi. menfaat endi.fesiyle 
yazıldığına ve muhtelif daireler 
tarafından yapılan tahkikat ve 
takibatın ortaya konulan yol
suzluk iddialarını teyit ettiğine 
kaU olmuş ve beraetimize karar 
vermiştir. Ancak bir ıaJısın ma
zide de ayni f iüleri işlediğini 
gösteren neşriyat gibi tamami
le fer'i kalem bir noktada haka
ret un.suru görmüş, bu neşriyat 
ta umumi menfaat endi.fesiyle 
yapıldığı için cezayı hem hafü
letmiş, hem de tecil etmi.ftir. Di
ğer taraftan bize karşı yapılan 
tezı1fri sabit görmüş ve Türki
yede haysiyet masuniyetine te
cavüz eclcnlere cezalarını ver
mi.§ ı·e bunları tecil etmemiştir. 

Çok dikkate değer bir hadi
sedir ki aylarca velvele 

uyandıran bir davanın aslı esa
sı hakkında beraet kararı veril
mesi hiçbir gazetenin serlevha
larında görülmemiştir. Hatta 
gazetelerden biri mahkemenin 
karnrını: .. Tan Başmuharriri 
dört ay hapse mahkum oldu,, 
şeklinde neşretmiş l'e mahke
menin esas hakkında beraet ka
rarı verdiğini tamamiyle mes
kut geçmiştir. 

Bu suretle halkta ve harici alemde 
.fU kanaat h~ıl ~ilmi§tir: Türkjye-- ., --.,-- .... --~-_,,._.b __ 
te mahkum edilir. 

Bir Türk Cümhuriyet mahkemesi
nin esas hakkında parlak bir beraet 
karan verdiği bir meselede işi mem
lekete ve harice karşı mahkumiyet 
diye aksettirmek, şahsi gareze gaze
tecilik vazifesini !eda etmek ve re
jim prensipleri ve adliyemizin dü
rüst hareket tarzı aleyhine hem da
lhilde, hem de hnriçtc menfi bir pro
paganda yapm?k demektir. 

Bir gazetenin bir şahıs ve bir ha
dise hakkında kanaati ne olursa ol
sun, halka ait olan havadis sütunla
rına tasarruf etmiye ve hadiseleri 
tahrif edilmiş veya yanlış bir şekil
de aksettirmiye hakkı yoktur. Haki
kati olduğu gibi öğrenmek ve hük
münü vermek okuyucunun hakkıdır. 
Gazete, kendi düşüncelerini aksetti
ren makale sütunlarında hadiseleri 
istediği gibi tefsir etmekte serbest
tir. 

Q rtaya koyduğumuz bu prensip-
le kendimiz amil oluyor mu

yuz? Amil olmıya elimizden geldiği 
kadar çalıştığımızı daima ispat et
tik. Bir, iki gün evvel İstanbul Vali-

si hakkında temyizin dördüncü ceza 
dairesi beraet karan verdi. Bu kara
n aynen yazdıktan başka gazetenin 
en başında büyük serlevhalarla be
raet kararını ilan ettik. Hatta birçok 
okuyucularımız, havadis sütunlan
mızda hadiseleri olduğu gibi akset
tirdiğimizden ve tarafgirlik göster
medigimizden dolayı bizi tebrik et
tıler. 

B ütün bu mese)e şurava da-
yanıyor: Gazeteler, hal

kın menfaatini nrıyan idealist 
neşir vasıtaları mıdır, yoksa sa
hiplerinin şahsi garez ve men
faatlerine ilet edilebilecek tica
ri teşebbüsler midir? 

Biz gazetenin ancak Jdealist 
bir kuvYet diye varlık hakkı ol
duğuna kailiz. Bazı arkadaıla
rımızın bu işte geçirdiği imti
hanı işte bu kanaat bakımından 
derin bir teessürle karşılıyo
ruz. 

AluMt Emin YALMAN 

TAN 23 - 7 - 1938 

Japonya Sovyet- Ankara Polis Mektebi Cam Adam Ne Şekilde Yer& Mallar Sergisi 

Galatasarayda Açıldı 
(Ba,ı l incide) 

Devam Saati-" 
Bozn11yalun 
Ym1k Olur 

leri Tehditten ·Mezunlarına Dün Alfln Adam Oluyor 7 
Vaz Geçti Diplomaları Verildi 

(Bap 1 i-nclde) 
sunuz. Hepinizi tebrik ederim. Fakat 
bu muvaffakıyet gayretinizin sonu 

(Btlf' l incide) 

şambr nuarlan andıran karanlık bir 
pavyona soktular. 

sayın Başvekilimiz, bize bu sarayı 
vait buyurmuşlardır. Bu vait, bizi, )•' (BCl§t l incide) 

vinof haritalar göstererek ve kati de
lail irae ederek tepenin Sovyet top
rağı olduğunu isbat etmiş, Sovyetle
rin Sovyet hududunda statükoyu mü 
dafaadan başka birşey düşünmedikle 
rini anlatarak hudutlarda tam bir sü 
kunet hüküm sürmekte olduğunu, sü 
itunetin ancak Japon - Mançu kuvvet 
leri tarafından ihlal olunabileceğini 
ve o zaman mesuliyetin bunlara raci 
olacağını anlatmıştır, Japon sefiri bu 
beyanattan memnun olmamış ve Ja
ponyanın icabında kuvvete müracaat 
edeceğini söylemiştir. 

Litvinof bu beyanatı hayretle kar
şılamış ve Japon talebinin kabul e
dilmiyeceğini, kuvvet istimaline ge
lnce bazı devletlerin mutavaat eyle
dikleri bu gibi tehditleri ve korkut
maları eğer büyük elçi iyi bir dip
lomatik vasıta gibi telakki ediyorsa, 
bu vasıtayı Moskovada muvaffakıy~t 
le tatbik edemiyeccğini de anlamış ol 
ması icap edeceğini anlatmıştır. 

Nihayet Litvinof Japon sefirinin 
noktai nazarını şu hususa celbetmiş
tir: 

19 Temmuzda lfıalettnyin bir Ja
pon çetesi, Tokyodaki Sovyct büyük 
elçiliğine girmiş ve tnhrikiımiz be
yannameler atmıştır. Sovyet büyük 
elçiliği civarında vazife görmekte o
lan büyük mikdarda polis kuvvetleri 
bu harekette lakayıt kalmıştır. 

Tokyonun tekzibi 
Londra, 22 (Hususi) - Bugün Tok 

yo Japonya Moskova sefirinin kuv
vet istimali ile tehditte bulunduğu
bu harekete laknyıt kalmiştir. 

Tokyoda Harbiye Nezaretinin bir 
mümessili şu sözleri söylemiştir: 
"- Biz Sovyetlerle harp etmek is

temiyoruz. Bugün Çinde meşgulüz, 
Fakat Mançuko - Sovyet hududun
da her türlü ihtimale karşı koyabile
cek kuvvetimiz vardır. Siyasi miiza
kereler henüz bitmemiştir. Esasen ec 
nebi kaynaklardan çıkan haberler 
hadiseyi izam etmiştir.,, 

Çin • Japon harp vaziyeti 
Hankovdan verilen malumata göre 

-- • ... • 4 1 ·- -t'-'-:'"ı. ........... 
küın sürme!ktedir. Japon narp gemı-
leri Poya_!lg limanına girmek istemiş 
lerse de Çin sahil bataryaları ve ha
va kuvvetleri tarafından tardedilmiş 
lerdir. Çin hava kuvvetleri faaliyet
lerine devam ediyorlar. Yangtze cep 
besinde, Japonların Kiukiang civa
rındaki yeni limanı bombardımanla
rından başka bir değişiklik olmamış 
tır. Çin kuvvetleri Şantung vilayetin 
de bir çok kasabalar işgal etmişler
dir. Bu muvaffakıyet, Çin sulhü ko
ruma kıt'alarile müsellah Çin köylü
lerinin sıkı bir teşriki mesaisi netice 
sinde elde edilmiştir. Şark cephesin 
de, Çin kuvvetleri Nankini tehdide 
devam ediyorlar. 

Hankov, 22 {A.A) - Şekiayi Ajan 
sı - Japon kuvvetleri gerisinde faa 
liyette bulunan Çin çeteleri Honan 
vilayetinde Taikang ile Şenling ve 
Şantung vilayetinde Kuyeh ile Ting
tao'yu istirdat etmişlerdir. Diğer 

kuvvetler, ayın 17 sinde Tientsin'nin 
30 km. ilerisindeki Paoti ve •Ning
hao'yu işgal etmişlerdir. 

lzmlrde Mektep ihtiyacı 
lzmir, 22 (Tan muhabirinden) -

Bu sene lzmir ilk okulları mezunla
n 2700 dür. Orta okul ihtiyacı bir -
denbire kendini göstermitşir. Şimdi
den tedbirler alınmağa başlanmış
tır. Maarif Vekiileti Göztepede muh
telit bir orta okul açmağa karar ver 
miştir. 

Akala Pamuğu 
Yetiıtiriliyor 

İzmir, 22 (TAN muhabirinden) -
Egede pamukçuluğun ıstıfası işiyle 
hiikumet yakından meşgul olmakta
dır. Pamuk istihsali her sene artıyor. 
Önümüzdeki sene İzmir müstahsille 
rine Akala pamuğu tevzi edilecek, iıç 
sene sonra Egede yalnız Akala pa
muğu ziraati yapılacak, yerli pamuk 
ziraati ortadan kalkacak, Ege Akala 
mıntakası olacaktır. 

Çocuk Öldü 
Fatihte Kemalpaşa mahallesinde 

oturan Hatice ile 6 yaşındaki oğlu 

Yaşar evlerinin civarındaki arsada 
kuzu otlatırlarken Yaşar arsada bu
lunan 7 metre derinliğindeki çukura 
düşmüş, çıkarıldığı zaman yapma
mı§, ölmüştür. 

ve hududu değildir. 
"Cümhuriyete böyle bir enstitüyü 

Çünkü cam adamın, duyduğumuz 
tecessüsle alakayla mütenasip bir 
f evkalidellli yoktu. 

temin yoluyla polise karşı besledi- Odanın elektrikleri söndürülünce, 
ği muhabbet ve alakasını gösteren cam adamın, içlerinde elektrik ya -
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri sayın Şükrü Kayaya ve hüku
metin zabıtaya karşı muavenetini 
temin eden sayın Başbakanımıza mes 
leğin kalpten gelen teşekkürlerini 

arzedcrken her şeyin kurucusu ve 
Türk zabıtasının da yaratıcısı Büyük 
Şef Atatürkc Türk zabıtasının min
net ve şükranını ve derin sadaka
tini ant içerek arzederim.,, 

Salonda bulunan bütün polisler 
"ant içeriz" diye hep bir ağızdan ba
ğırmışlardır. Talebelerden biri bu 
nutka cevap vermiş, müteakiben Bay 
Şükrü Kaya hulasasaını verdiğimiz 
şu nutku söylemiştir: 
"- Sayın generaller, aziz arka -

daşlar, 

"Mektebin müdürü ve genç tale -
benin polis hakkındaki güzel sözle
rini dikkatle ve zevkle dinledim. 
Bunlara ilave edilecek büyük bir şey 
kalmadığını tahmin ediyorum. Fa -
kat, zabıta kuvvetlerinin en son me
sul amiri olmak sıfatile bunlara mü
saadenizle, ben de bir kaç söz ilave 
edcyimBir memleketin emniyeti mev 
zuu bahsolurken evvelemirde ve 
ön safta akla ordusu gelmek lazım -
dır. Bir memleketin hudutlarını ve 
haklarını koruyan ordusudur. Dışta 
sulhün, içte sükunun ilk ve son ko • 
ruyucusudur. Türk ordusunun va -
zifesini nasıl ve ne kadar iyi yaptı -
ğını cihan bilir ve icabında ne kadar 
iyi yaapcağına da milletçe sonsuz em 
niyetimiz vardır. 

Yüksek kudretli ve yüksek kıy
metli ordumuzu her vakit ve her 

nan suni uzuvları birer birer seyir
cilere gösteriliyor, ve o sırada, pla -
ğa alınmı§ bir ses izahat veriyor: 
"- Işte, hazim denilen hadisenin 

başladığı yer: "mide!" deyince, ya 
çok cahil, ya çok gafil bir hocaya 
muhatap olduğunuzı da anlıyorsu -
nuz! 

Cam adam, Dresden ünivesitesi 
profesörlerinden birisi tarafından 

yapılmış. 17 bin liraya mal olmuş. 
Dünyada eşi yokmuş. (50) bin liraya 
sigortalı imiş. Istanbula hususi va
gonla gelmiş. Maiyetinde yedi tane 

uşak (!) varmış. Ve Dresdenli pro -
fesör, dünyayı bir Fas prensi gibi ma 
iyetinde yarım düzine yamakla, hu
susi vagonla dolaşan bu cam adamı 
vücude getirmek için yedi sene uğ -
raşmış! 

Bütün bunlar bana, bir pirinç ta
nesi üzerine "Yasin" yazmak kadar 
faydasız marifetleri başarmak uğ -
runda yıllar israf eden insanların, 

yalnız Şarkta değil, garpta da bulun 
duğunu gösterdi! 

O kadar! 

Fakat karanlık odadan feraha çı

kınca, hayret verici bir hakikatle kar 
şılaştım: 

Meğer, cam - adamı görmek isti
yenler, tam yirmi bir kuruşluk bi
rer bilet almak mecburiyetinde imiş 
ler! 

Bu paranın yalnız bir kuruşu Hi
lıiliahmere aitmiş. Buna mukabil, H! 
laliahmer, bu meşherin kapılarını, şe 
refli bayraklarile baştan başa donat 
rnış! vesile iJc hürmetle ve minnetle ya 

detmek, onu övmek ve onunla ö- Görüyorsunuz ya? geniş propagan 
vlinmck hi:ı:im için hem şerefli bir da hemen herkeste, cam adamı gör
vazi(c ve hem de zevkli bir şeref- mek merakını uyandırdı: Ve şimdi, 
. halk, bu boşuboşuna uyandırılmış a-

tır. 

Türk polisi bugüne kadar meslek 
ve insanlık şan ve şerefini muhafaza 

tıW'!l.1~. ~!!.!"!~n dfiig,.. luı_!yeW 

Esasen unutulmamak lazımgelir kl 
Türk milleti vakur, ciddi, sakin, na
zik ve ağır başlı bir camiadır. Bu ca
mianın bnriz vasıflarından biri de şe
refine, haysiyetine ve izzeti nef~ine 
bağlı olması, şahsi ve milli şerefini 
ve gururunu şuurla ve hassasiyetle 
taşımasıdır. Kendisinin yapılacak ta
arruzlara derhal ve şiddetle cevap 
vermesi bu duygularının, bu hisleri
nin bir aksülamelidir. Türk polisi ev 
velfı, Türk olmak itibarile bizatihi bu 

lfıkanın, merakın ceremesini çeke -
cek! Eminim ki bir çok fakir gafil -
ler, çanı adamın suni kursağını gör

tn\~~s8'8:tm~'tmff P!"dt9'o.E' 
benim kadar sukutu hayale uğramı~ 
olarak çıJ<acaklar. Ve yazık ki onla
rın duyacakları haklı iğbirarm bir 
nebzesin~ de, Hiliıliahmerin emniyet 
veren bayrakları olacak! 

Ve eğer isimlerini bilmediğim a
lakadarlar, Yerli Mallar sergisinin 

ticari maksatlara alet edilmesini ön
lemezlerse, "Cam Adam" oradan 
tez günde "afün" olup çıkacak! 

Seyirci 

bu husustaki temel)nimizi tekrarla- mua bapnda yemeleruae. 
mak ihtiyacından müstağni bırakı- rine kat'iyyen ceva:& .
yor! dir. İf batında ciıaraya 1'11' 

Sözlerimi bitirmeden evvel lJlÜj - edilmiyecck zamanlarda 1 
deliyebilirim ki, bugünkü sergide, • 
on sene evvelki sergide olmıyan bir Bu benim aklıma gel•~ -1JI 
çok eşya vardır. Bu arada, yerli tay- usul. Belki daha iyisini bıl 
yarelerimizi, yerli kağıtarımızı, yer Söylerler ve tatbik edilir· .. ....ı 
li camlarımızı, iftihar veren birer' madı, uymadı" diyip şu ıı--. 
misal olarak sayabiliriz. yarısından diinmek kararı;_ 

"On sene sonraki sergide ise, daha den evvel bu işe bizden • 
büyük tayyareler, motörler, traktör- mış olanların neler yaptıi1" 
ler, makineler göreceğimizden emi • etmek faydalıdır. 
niz! insan oğlu, bütün zahiri 

"Çünkü hızımızı, dünyanın en bü rağmen her yerde birdi.r. ~il" 
yük inkılapçısı Atatürkün işaretin • atleri meselesinde tatbık 
den almaktayız!" de, hemen hemen her yer:;ı 

Bu nutka cevap verirken, sergi ter 1 - Ulak şehirlerde, Y 
1 

tibi gibi milli bir harekete, mektep lnran kolayca evlerine gid ' 
binasını tahsis eden kültÜr Bakanlı- yiyebilecekleri yerlerde, il' 
ğını, ve lise idaresini şükranla anan istirahat zamana saat 11 
Iktısat Vekili Şakir Kesebir: kadardır. tf'. 
"- Hükumet, dedi, Başvekilimin z - Büyük şehirlerde, 

geçen seneki vaadini bu sene tabak tekrar dönmek imkanı .. 
kuk ettirmek azmindedir. dan sabah erken i~e b - ~ 

"Bu azmin, Istanbulu, yakında, aradaki 15 dakikalık yeJll 
güzel ve daimi bir sergi binasına ka- rahat zamanı milstesna, f t 
vuşturacağt şüphesizdir. saat çalışılıyor. Sabah sa'_., 

"Bu sergilerin her sene teşhir et- öğleden sonra saat bire ~ 
tikleri eserler, memleketimizin sa - şan yerler de gördflın. ..-_ 
neyi sahasındaki terakki ve inkişa • Başka memleketlerde 
fını gösteren birer nümune sayıla - lerdenberi tatbik edilen •• 
bilir. memnun eden bir usulflll 

"Bu yolda devamımızın, memle - na ve mahzurlu netice ~ 
kete getirdiği refah ve inkişafı ya - bil değildir. Zaman ve • ,ı~ 
kından takip etmek hususundaki az- lesi.Biz de, diğer milletle!-._ ... 
mimiz katidir. 8 yerine beşte, altıda ka~ 

Bu sergileri, on yıldır muvaffakı- sekiz, dokuz yerine ~' 
yetle hazırlıyan milli sanayi birliğini dörtte eve gelmeye, e'Vi f/1. 
tebrik eden Şakir Kcsebir: çocuğumuzla veya kIUbildl 

fazla uğraşmaya vakit bll "- Şimdi, dedi, hepinizi, kıymet
li neticeler kazanacağını umduğum 
bu sergiyi açmaya ve görmeye da -
vct ederim!" 

* Bu nutkun, alkışlar arasında niha 
yctlcnişinden sonra, mektep binası -

nın kapısındaki kırmızı beyaz şeridi 

keserek sergiye giren Iktısat Veki -
lini, bir çok mebuslar, matbuat, be -
ledtye erkanı, ve halk takip etti. 
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nünde "\lzun müddet durdu, sanayi 
birliği umumi katibi Halit Güleryü

zün verdiği izahatı dikkatle dinledi. 

Bay Halit Güleryiiz, Kayseri ku
maşlarını beğenen Şnkir Kesebire: 
"- Bu kumaşlar, dedi, bugün çok 

rağ~ttedir. En yüksek aileler, ça 
maşırlarını bu kumaşlardan yaptırı -
yorlar!" 

Kayseri kumaşlarının, garptan 

gönderilen rakiplerine muzafferiye -
tini müjdeliyen bu sözler, Şakir Ke-

Kaldı ki, bu usuliin tJ 
beklenilen içtimai, sıhhi, 
faydalar da göze çarpnı•~ 
nktır. Gazetelerde gördiir· ı 
dis, "artık dcinülmesi inıkiJll 
kati bir karar, değilse buA 
timai memleket mesel 
çok derinre incelenmesiııl 
lardan rica etmek ihtiyac:ıJll 

Heyecanlt Bir 

Hadisesi CereY 
(BtJI' t 

evsafın hepsine sahiptir. Sonra da timi• için, milletimz için refah ve 
·· scbirin yüzünde okunan neşeyi biraz 

mesleki terbiyesi icabile bu milli ve saadet amili bildiğimiz Büyük On-

Fakat tam dalgakıranıJl 
dikleri zaman, Ali cebindeSI 

talı çakı çıkarmış ve K• 
ederek paralarını istemi~ 
buna aldırış etmemiş ve~·"' 
denizin ortasında boğuP

fitri vasıflarını ilimle, tallın ve terbi derin tefekkür ve icra usullerini daha artırmıştı: 
l ed "- Çok gu""zcl!" dedi!. ye ile arttırmış o malan icap er. kendimize örnek yaparsak, vazife-

Bu millete liyik bir polis olmak lerimizde bizim için muvaffakıye( 
kolay bir dava değildir. Milletin daima mukadderdir. (Sürekli alkış-
si:r.in için yaptığı bütün fedakar- lar) 

hklar sizi kendisine liyik bir va- Mezın olanların iıimleri 
ziyete ıetirmek içindir. Milletin Derece itibarile başkomlserlerin isimle-
bu emeğini ve ümidini boşa çıkar- rinl bildiriyorum: 
mıyacağınıza emniyetimiz vardır. Bohrl Bllgen, Bahaettln Urol, Tevfik Be 
Düşmanla yapılan bir savaşta ka- len, Hulôai Şentürk, Ali, Akil, Ali Saim, 

nını dökmek ve canını vermek çok Etem, Muuıffer, Feyzi, Hamdi, Halil, Ke
şerefli bir vazifedir. Fakat sulh za- mal, Nazmi, Şerif, Nurettin; Tevfik, Müm-

1 
t87., şevket, Sadık, İsmail Hnkkı, 

O sırada, burada bulunan Atina 
sefirimiz Ruşen Eşref te gelmiş, lk

tısat Vekilile birlikte sergiyi dolaş -

maya başlamıştı. Diğer bir yavyonda 

Şakir Kesebir ona: 

"- Bakınız ... dedi.. Şekerden ya -
pılmış bir Anadolu haritası .. Ne gü-

zel değil mi? .. " 

Ruşen Eşref gülerek cevap verdi: 

"- Evet .. Anadolu kadar tatlı bir 
manında vatandaş arın huzur ve em- Derece itibarile orta kurs mezunları şun 
niyetini temin etmek için yapılacak ıardır: harita .. ,, 

Naci Sadullah kan ve can fedakarlığının şerefi de İsmail; Osman, CelAl; Nevzat; Avni; Ncc
bundan aşağı değildir. Bir polis için mettin, Cemal; Muhtar; Muammer; Zeki; 
bazan vatandaşların huzur ve istira- Kemal; İhsan, Bchzat, Vasıf, Ata, Hakkı, 

. .. . Mehmet, SalAhattin, Mehmet Bozkurt, Sü-
hatı uğurunda onların ırzını, hurrı- leyman, Necdet, Muharrem, Turgut, sn-
yetini, ~~~ını, malını .. ~orumak yo-l 1eyman, Abdülbaki, Mustafa; __ Fevzi, Taltıt; 
lunda kotu huylu, kotu ruhlu bed- Ahmet, Seraccttln, Salim, Sulcyman, Tu

baht adamlarla uğraşmak, savaş rnn, Ali, Galip, Ahmet, Yaşar, Sami, Sey
meydanında çarpışmak kadar feda- fettin, Hakkı, Hnmdi, Mustafa, Lütfullah, 

• . Turan; Mustafa; Ziya, Ahmet Demirel, Yu-
karlık ister. Bazı kere karanlık hır sut, Osman, Ccltıl, Hakkı, Yılmaz, Musta-
sokağın loş bir köşesi bir polis için fa, Yaşar, Salim; Avni; Nurettin; Sırrı Ab

bir muharebe meydanı mahiyetini a- dülıanl, Zülfikar, şe~ket, Ziya Çetin, H~y
lır. Orada polis tek başına da olsa, ı dar, Vehbi, Ahmet Özel, LUtfi, Süleyman 

_ .. . Sadık, Nurettin Pınarcık, Faik; Sait, Nuri 
butun muzır ve menfı elemanlara , Ali Kayıran, Remzi, Arif, Şevket, Nacı: 
karşı Türk kanunlarını tatbikle mü- Necdet, Asım, Halll, Dursun, KAzım, Emin, 
kelleftir. Hatta canı bahasına da olsa, Mehmet, Hikmet, Hasan, Sıtkı, Şerif, Mus
polis tarihimizde böyle vazüe başın- tafa, İhsan, Seyit, Mahir, Zekl, Asım Ha
da şehit düşen meslekdaşlanmızın ta~, Mehmet Acar , Ahmet Atak, Salirr. 

Güler, Recep, Yusuf. 
sayısı çok, destanlan pek uzundur. Derece itibarile ilk kurs mezunlan ~n-
Onları burada hürmetle yadetmek is- lardır: 
terim. Sallh, Hadi, Xemal, Saim, Yaşar Rıza, 

"Büyük Kurtaneı Atatürk mem Nbım, Rıza, Sabri, Tacettin, Sait, Mahir, 
leketi istiladan ve milleti esaretten Ahmet Polat, İdris, Ahmet, Latif; Ali Ka-

rabay; Adnan; Galip, Rıza, Kemalettin, Nu 
kurtardıtı, kurtarmaya başladığı rı, Hüseyin Demiröz, Hil!ıevln Ali Kara-

mışlardır. 

Bu sırada yüzmek 
korkmuf ve istimdad• 1,ı 
Denizden yükselen acı ~~ 
sahilde yüzlerce halk ~ı 
diseyi haber alan poli.sle:ı,,,.., 
yığa athyarak vaka ye l'..ı 
etmişlerdir. Az sonra da 4' 
dalda tek başına, KadriYl_, 
bulmuşlar, ikisini de alat 
götürmüşlerdir. 

Ali merkezde hldiseyi 
miş, bilakis Kadrinin k 
sallut etmiye kalkıştığı~ 
tir. Tahkikat devam etııı 

günlerin iptidasından sonuna ka- mnn, AlAettin, Sıtkı, Adil, Şah~p, Mustafa 
dar ve devam eden inkıllbın her Tüzün, LCıtfi, Ali UyHl, Hasan, Vehbi, Rı
saflıasında kanunla hareket etti. za, Asım, Abdullah, İsmail, Hüseyin Ergü
V .. k ler, Mehmet, Sadettin, Sadık, ŞUkrü, Abdul 

e reJı~~ anun~ tem~l. yaptı. Her l Iah, Zeyn•l, Sami, Hfüıeyln Akalın, Ziya, 
hareketını, her ıpretanı memleke Mllnir, ~Ah. 

edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 
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_ıek:ksil~_~·~ ... li SiZi MES 'UD EDER? 9 10 

Cinai 

Kalın makine kağıdı 
İnce makine kağıdı 
Müsveddelik kiğıt No. 5 
Çizgili kağıt No. 2 
Çizgili kağıt No. e 
Karenaj klğıt. 
Büyük karbon kAğıt. 
Küçük karbon kağıt 
Sünger kağıdı 

Battal san zarf 

Mikdan 

4000 top 
5000 ,. 
3000 " 
2500 " 

750 ,. 
. 650 .. 
1000 kutu 
2500 " 

20000 tabaka 

600 kilo 

Muhammen 
beheri 

Lira K.S. 

1.18.90 
66.-

49.99 
2.15.60 
1.25 
2.70.49 
1.83.-

84.-

30000 adet "100 adedi ·' 

Bedeli 
tutarı 

Lira K. 

4756.-
3300.-

1499.70 
5390.-
937.50 
1758.18 
1830.-
2100.-
300.-

390.-

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

356.70 
247.-
112.47 
404.25 

71.81 
131.86 
137.25 
157.50 

22.50 

29.25 

A.eksiltme 4/8/938 10.
A. eksiltme n 10.15 

.. .. 
K. Zarf 4/8/938 
A.eksiltme 

" ., . " 
A.eksiltme 5/8/938 

" Pazarlık 

10.30 
ıı.-
11.15 
11.30 
10.-
10.15 
10.30 

-
" 5/8/938 11.-

10 .. 1.30.-
10.-l 

2 
a 

' 6 

San zarf No. 7 

Siyah kurşun kalem 
Renkli Kurşun Kalem 
İyi cins renkli kalem 
Ağaç kalem sapı 

100,000 

20000 
10,000 

6000 
1000 

,, (100 adedi) -
72.-

.. 0.97 

" 
00.04.20 

.. 8.90 

" ı.. 
8.-

720 54.-

14.55 
31.50 
40.-

• 
Pazarlık 

• 
" 

Pazarlık 

" 
6/8/938 
6/ 8/ 938 

" 
tt 

e 
? 

Sabit mürekkep i kiloluk 
İsta.mpa mürekkebi 

1500 şişe 24.79 

194.-
420.-

534.-
80.-

371.85 
6.-

27.88 A.eksiltme 
Pazarlık 

,, 

10.-
10.15 
10.30 
10,45 
11.-
11.15 
10.-
10.15 
10.30 

1000 ,, 3.75 ,, 
a Büyük el defteri 2000 adet 21.95 

37.50 
439.-
200.-
237.50 

2.81 
32.92 
15.-
17.81 

A.eksiltme 8/ 8/ 938 

9 lt. 
' () ----ı....J., 

'-DAN ' 8AGA 

Küçük el defteri 
Mukavva kaplı el defteri 
"100 yaprak" 
İmza kurutma defteri "20 . 
yapraklı" 

5000 ,, 
1000 " 
800 ,, 

4.- Pazarlık ,, 
23.75 it ,, 

93.50 '148,:_ 56.10 A.eksiltme ,, 10.45 

ı _ c 
a ...... l> enıı taytalan. 2 - !tiyat ederek. 
t~ 3'ltı,:~;- birdenbire. 4 - Kokulu bir 
lııt, kar ın aksi. 5 - Halle dilinde çar
lti..:.~·"". a, nida. 6 - Bir hece yol 7 - Söz· 
• ~'""1.t, bi • ' ~1lt hali çare, 8 - Birıeyin hayal veya 

Büyük tel raptiye 
Küçük tel raptiye 
Toplu iğne 
İstampa No. 2 
Cetvel tahtası 

1500 kutu 3.25 97.50 7.31 Pazarlık " 
11.-

1500 ,, 
4000 " 

10.50 31.50 A.eksiltme " 
11.15 

500 Adet 17.50 
420.-
87.50 
59.50 

6.56 Pazarlık " 11.30 

9 
...._ \rit:!~ iörünUşü, Suriyede bir şehi.r. 500 ,, 11.90 

1,000 ,, 00.01.50 
4.46 ,, 

" 
11.45 

1.12 Pazarlık 9/ 8/ 938 10.-Küçük Sünger 15.-r llıaltııllldür ' · çok bir sebze. ıo - Pullu.,,Lı 
't . , bır ınillet. 

IJ !'\ A. 
4000 yumalı 00.05.75 Sicim 50 gramlık 2.30 17.25 " tt 10.15 

1 RDAN AŞAGI 5000 adet 5.50 Mürekkep lastiği "Pirelli" 275.- 20.- ,, " 
10.30 

~ - Itese 500 " 
17.-Kağıt kıskacı 85.- 7.22 " 

,, 10.45 
~ ...._ İsıtarak n bir tleU yapan aanatkh!ar. 
) e, lohUJ?ıla · 3 - Afrikada büyük bir ül
ıı:t. 5 _ S tnahs.uı :u-ası. 4 - Çal, niha-

500 adet 00.24.-Zımba Makinesi 120.- 9.- .. 11.-,, ,, 

•lr, bir h etfaf hır cısim, orada uzum ye
~ın l'rıes:e. 6. - Bir hece, şair Ziya Pa

":. İrat Ya Ur hır eseri. 7 - Nota, kabile. 
il, oPüci.ilt Pı nıalzemesinden. 9 - Bir ç3l

~adoluda bir şehir. 

Tüy süpürge 250 adet 00.24.- 60.- 4.50 ,, ,., 11.15 
Yazı takımı tip 3 100 ,, 6.-.- 600.- 45.- Açık eksiltme ,, 11.30 
Yazı takımı tip 4 150 ,, 1.-.- 150.- 11.25 Pazarlık · ,, 11.45 
Musannif 30000 ,, 3.99. 5 1198.50 89.88 A.eksiltme 10-8-938 10.-
Klasör aooo ,, 46.95 1408.50 105.63 ,, ,, 10.15 

~ 
Sumen Tip 4 300 ,, 55.- 165.- 12.37 Pazarlık ,, 10.30 
Çakı 600 ,, 12.50 75.- 5.62 ,, ., 10.45 

~elcirgeler Danddı 
$ ı}ı Vt • ":I 

ielen Çe~· ('l' AN) - Bulut halinde 
larnarnı~ı ırgeler bir günden fazla ka 
ğı.ltnışlar~t, ti.izgarlarm tesirile da
~e J~ika~l'. !\unların çoğu Çekme -
~ı ...... ·- ı- etinde uçup gitmiş, pek a-

I. - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak yukarıda cins ve mikdarları yazılı 37 kalem kır

tasiye levazımı hizalarında gösterildiği üzere ayrı ayrı pazarlık, açık eksiltme ve kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiıtmeler yukarıda yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komis

yonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

"'ll,lot - · - · ---
V - Pazarlık ve acık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin % 7,5 lliivenme paralarıvle birlikte eksiltme 

·r~ ·~J ..... ............. 6 ....................... ~"""' Av• .. ....,,y.,.uı ı:;c•ı.ııeu:11, .l\.?tlJi:lıı 7.arı i!K:.ııı.me:n~ ıştıra.K etmeK ısteyenıerın 
hpttkı · Maaınaf k v,bamızda 
be arı taıu-·b " r ci\1atd . ı. at az olmakla bera-t ak, >ıyan ehemmiyetlidir. 

de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile % 7 ,5 güvenme parası makbuzunu veya banka mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarıda yazılı eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar adı 
geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (4616) 

EKSiRI KOMOJEN 
Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini 

önler, kepekleri giderir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoj'lu - İstanbul 

Pey akçesi Semti Mahallesi Sokaiı No. Cin.al 

Lira Kr. 

115 84 Kadıköy Ca.ferağa Ruşen 3 klgir 
evin 

~~d • tamamı 
~ ~atı a cınst ~e ınevkll gosterilen eıvin satılmak üzere arttırması 10 
'~l§tır. İhalesi 1/8/938 Puartesl günü saat ondadır. İstekllle
~ \Takıfl.ar Müdürlüğüne gelmeleri. (4743) 
'ik=:-~------=-...;.... ________________ _ 

~1; '-~!~ D~niı Ticaret Mektebi Müdürlüğünden : 
eı~· CaYesı ~~ Lıse ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve paraaız

~~lltten tuccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. Mektebe 
ltııı 'l'.1:e~;r~ Yiyim, giyim vesaire mektep tarafından temin edilir. 
~ ~tehi b' ebın yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların orta 
~111tı §ar~tirzniş ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan büyük olma

l' ...._ \r tır. 
al!ıı."t azılrna i..t . . C N 1 . kt b -i " l!di} • '1• ıçın Pazartesi, Çarşamba, uma gun erı me e e mu-

1 -...... 1 rnelıdir. 
~~iıı stekuıe . 
.\ e. rın Mektep Müdüriyetine karşı yazacakları istidaname-

~ ........ liuYiyet .. 
C!' A.şı ka~ cuzdanlannı 

~ ....._ l'.1: 5ıtlarını 
llleı-ı_ ek tep d · 1 ah b "~i. ıp oma asıl veya tasdikli suretlerini vey ut tasdikna-

~ ....._ llolis e 
l' ....._ 'leı.u ç. tnusaddak iyi hfil kağıtlannı. 

l' ...._ erınin . ahlı 
~Ptet 6 )< 9 e , ız adres ve tatbik imzalannı. 
~ t'tlleri 1• b adında altı adet kartonsuz fotoğraflarınL 

111 -...... )>" azımdır 
lııı.~ a.?lltna i . · 
6 erıei Sıhh· şı 22 Ağustos 1938 Pazartesi günilne kadardır. !stekliler 

~tııh' ~azıa tıye için o gün saat sekizde bizzat mektepte bulunmalıdırlar. 
llhe afsilat al ak · · · "d .. d ·1· ratıa m ıstıyenlere aynca matbu bılgı en gon erı ır. 

Posta pulu irsali lazınıclır. "3987,, 

Nafıa· Vekaletinden: 
Yüksek Mühendis ve Fen Memurlarına 

Yüksek mühendis ve fen mekteplerinden mezun olup ta kanunen mü
kellef bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel her ne suret
le olursa olsun vazifelerini terketmiş olanlarla bu hizmetlerini yapmak 
için şimdiye kadar müracaat etmemiş veya bu husustaki davete icabet 
etmemiş yahut Vekaletçe istenilen tazminatı vermemiş veya ikametgah 
ları meçhul kalmış olan yüksek mühendis ve fen memurları 3467 sayılı 
kanunun muvakkat maddesi hükmüne tevfikan 1 Ağustos 938 den itiba
ren üç ay içinde yani teşrinievvel 938 gayesine kadar Nafia Veklletine 
müracaatla kanuni mükellefiyetlerini ifa etmeleri lüzumu aksi takdirde 
mezkruo 3467 sayılı kanun bükümleri haklannda tatbik edileceğinden 
al&.kadarlann bilhassa 4 üncü 5 inci ve 6 ncı maddelerdeki müeyyideler 
üzerine nazarı dikkatleri celbolunur. (2452) (4509) 

- -- 1 • 

İ stanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Mülkiyeti satılmak üzere kapalı ııarf usullyle arttırmaya çıkanları 
Uzunköprüde Vakfa ait altı taşlı su değirmenine talip çıkmadığından 

satışın pazarlıkla yapılmasına karar verilmiştir. Şartnamesini okumak ve 
fazla malfunat almak istiyenlerln Edirne ve Uzunköprü Vakıflar İdare-
sine müracaatlan ilAn olunur. ( 4641) 

Müstf.baka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktı

sat ve Ticaret okullanndan veyahut Hukuk Fakültesinden veya bunların 
yabancı memleketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

3. -Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylı'.il 1938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. 
C. Ziraat Bankalannda yazı ile yap1lacak ve kazananlar Teşrinievvel için 
de sözlü bir imtihana t!bi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerliklerini yap
mak üzere ayrılan müfettiş namzetleri askerlikten avdetlerine kadar ma
aşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik biı stajdan sonra müfettişlik imtihanına 
tabi tutulacaklar ve kazamrlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettiri
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurlan da tekaüt
lük hakkım haizdirler." 

5. - İmtihan programı ile sair ıartlan gösteren matbualar Ankara, İs
tanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesikalann asıllarım veya noterden tasdikU 
suretlerini bir mektupla Ankarada Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat et-
melidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikalaı:ın en geç 24-8-1938 tarihin
de Teftiş Heyeti Reisliğine gelmiş olması :n')eşruttur. (2397) (4402) 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 

PUDRA KULLANIR. 
Fena renkte bir pudra, yüzU

nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu
nuzdan daha fazla yaşlı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 
pudra intihap etmenin yegane 
çaresi, yüzünüzün bir tarafında 
bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmek
tir. Bu tecrübeyi 'hemen bugün 
size, parasız olarak verilecek 
yeni ve cazip renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) 
tabir edilen en son ve modern 
bir makine vasıtasile karıştırıl
mıştır. Sihramiz bir göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
intihap eder. 

Tene ııavet uvvuT\ hu vPn; 
pua.ra sayesinde artııt makyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 
dairesinde "Krema köpüğü" ile 
karıştırılm1ştlr. Btı sayede pud-

1: 
PARASIZ 

Bu ıihramiz yeni 
Cild renkleri u 

. tecrübe edilebilir. 
1 

ranın saatlerce sabit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cil
din yağlı tabii ifrazatını mas
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ve 
binnetice buruşukluklarm zu. 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile kanştırılmış 

meşhur Tokalon pudrasını kulw 
!anınız ve birkaç gün zarfında 
teninizde yapacağl cazip tekem
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğiniz

de lfıtfen Istanbulda 622 No. 
nMtA lmtıı~n ::ınrP~ine <To1c::ı
lon pudrası 8) rumuz\le vaki 
olacak talebde size memnuniyet
le, muhtelif renklerde nümune
lik altı ufak paket pudra gön
dereceğiz . ......................................... 

--·----~-----------------, 
İŞÇİ YATAKHANELERi INŞASI 

Ereğli Kömürleri lıletmesinden : 
Zonguldakda yekdiğerinden ayn üç mevkide keşif bedeli 

mecmuu 350.000 lirayı geçen cem'an 1.500 kiti istiap edecek 
vüsatta İfçİ yatakhaneleriyle dut ve yemekhane in"a ettirile--

cektir.Bu intaata aid tartname, plan ve projeler 20 Temmuz 
938 den itibaren Zonguldakta İfletmemiz Umum Müdürlü
ğünden alınabilir. Taliplerin İtletme idaresine en az 200.000 
liralık bir in,aat yaptddarma dair vesaik ibraz ve ayni zaman-
da teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu niıbetinde mu
vakkat teminat akçeıi veya mektubu tevdi etmeleri tarthr. 

ltbu intaata aid tekliflerin kapalı zarf içinde olarak 5 Ağus
tos 938 Cuma günü saat 12 ye kadar işletmenin Zonguldaktaki 
Umum Müdürlüğüne tevdi edilmit bulunması lazımdır. ........... ,~ ......................... . 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzincan sol sahil bataklıklarının kurutma 
işlerile Kirlevik şelale suyunun tahliye kanalı ve bu kanal üzerindeki şilt
ler inşaatı, Keşif bedelı 155,000 liradır. 

2 - Eksiltme 3/ 8/ 1938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 12 de 
Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık iş
kri gı>nel şartnamesi, fennl şartname ve projeleri 7 lira 75 kuruş mukabi
Hnde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklil€rin 9000 lirulık muvakkat teminat vermesi, 50 bin liralık Nafia 
Su işlerini veya buna muadil Na!ia işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle 
bitirdiği ve bu kabil Nafia işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 -- İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2289) (4353) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Safınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrükler için 5 tane çelik dosya dolabının 9/8/938 Salı günü 
saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 1400 lira ve ilk teminatı 105 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni 

vesikalarile birl~te Galata Eski İthalat Gümrüğü binasındaki komisyo
na gelmeleri. • 4723,. 
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~-Annem, hakiki bir t·ngidaire, soguk hava dolabı, aldığından ben 

bana her vakit gayet lezzetli dondurma, pasla ve çerezler hazırlar. 

Bunları zevkle yediğimi gördükçe ne kadar sevinir. 

ıı;;Jl°UI' U~---TCl~&A:a; ;a.;o&a ~ ~~---... ft'OJ----........., -·--- & 
eağmız dondurma, pasla ve saireyi çocu
ğunuz Çok büyük bir zevk ve işıiha ile yi
yecektir. Çocuğunuzun sevdiği tatlı ve sai-
1reyi kendi elinizle hazırlayıp ,bunların ne 

6
ile •yapıldığına emin oluşun uz sizin _için 
ne büyüle bir huzur teşkil eder. 

' .. > -
,Bir- Frigidaire ·ile""" çocuklarınızı ne derece 
sevindireceğinizi ve sizin ne derece hu
zura sahip olacağınızı düşününüz. 
~ 

. Bundan_m~ada, misafirleri_:._ağırlamak hu-

VIRILINETS , 
Dr. Richard Weiss Berlin 

Ademi iktidar, 
Bel gevşekliği, 
Dermansızhk 

Umumi beden 
zafiyetleri 

1 

için rakibıiz bir müıtahzardır. 

Her eczanede bulunur. 
Umumi depoıu: No. 88 
lıtanbul, Ankara Cad. 

TÜRKiYE ECZANESi 

Sahtbı ve • umumi neşnyatı ıdareeden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze. 
tecilik ve Neşriyat Türk Ltmftet $ir-keti Basıldıı?ı ver TAN Matbaası 

. " . -· ' . -L i-.! ----•l! 
bir yardımcıdır. 
Frigidaire'den çıkan yıyecek ıa.bagınrn ve
ya içkinin en sıcak zamanlarda bile arzeı
ıiği tazelik ve lezzet hiçbir şey ile kabili 
kıyas değildir. 
Yalnız · GENERAL MOTORS ıara11naan ımaı 
edilen FRIGIDAIRE hem aileniz efradının 
sıhhatini muhafaza eder, hem de, ev büt
çeniz t üzerine hakiki 
b i r t a s a r r u f temin 
eder. 

• 

~ .......................................... ~ 
Bir tecrübe kafidir. 

BASUR MEMELERİNİ 

~EKTA PATI 
1 L E T E D A V I E D 1 N 1 Z. ........................................... 

.............................................. 
Ticaret ve Zahire Bors~sı intihabatı 

iNTiHAP HEY'ETINDEN: 
Ticaret ve Zahire Borsası hey' eti idareıinin yeniden intiha

batı 25 Temmuz 938 tarihine müsadif Pazarteıi günü aaat on 
birden on üçe kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz 
olanların Borsa İdare hey'eti salonuna gelerek reyleriai isti
mal etmeleri ilan olunur. , .............................................. 

A 

Doktoru 

Di·yor ki: 

Her sabah kalkınca, her CJece yatarken ve her 
yemekten sonra diılerinizi "RADYOLIN 11 le 

fırçalamayı unutmayınız. 

Zira 
An~ak bu saye~e. onların sağ- ı Ancak bu sayede dişteriıal; 

lamlıgını, zarafetını ve parlak- uzun ömlir, kendinize tanı 

lı~n1 temin edt'hilirsiniz. sıhhat temin ed!.bilirs~4 

H LKAT! -· & 

Daima Kanunlarına Sadıktır. 
Yaratan kuvvet, her İnsana sıhhat ve saadet içinde ya,alll~ 

hakkını vermi,tir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarıaı' 
aykırı hareketin cezası ölümdür. 

Yurtta•! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün ur 
viyetini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzeriıtl 
derhal faaliyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, i•tahsJf' 
lık, kansızlık, kuvvetsizlik, tenbellik, korkaklık mı hi11ediYo'" 
aun? Bunlar uzviyetin imdat itaretidir. Çabuk yetİf ve h.ı" 
~ -•--

lçmiye bati~. FOSF ARSOL tababetin esasını tetkil eden bl
tün doktorlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların •" 
yet fenni bir aurette tetrikinden yapılmıt emıabiz bir ıcudr" 
fUrubudur . 

Kanı tazeler ve çoğ~ltır, iştihayı açar, hafıza ve zekayı yii1'• 
~Plttr. Sinirleri, adeleleri 'l&ğlamlafhrır. Azim ve faaliyeti yatc: 
ıeltir. Ve bütün kudr,.tleri uzviyette toplıyarak ömrü tabi~~ 
bütün ne~lerle geçirtir. FOSF ARSOL günef gibidir. Girdıf 
yere sağlık dinçlik, ve gençlik saçar, her eczanede buluıaut• 

On binlerce kiti. 
memnuniyetle 

MAZON kullanıyor 
ve tavsiye' e<liyorlar. 

KABIZLIGI 
defeder, HAZMI dü
zeltir. MiDE ve BAR
ŞAKLARI botaltır. 
Vücude fer ahlık ve
f'ir HAZIMSIZLIK ve 

. EKŞILICI giderir. 
Ahnmaıı gayet latif 
tesiri tabii kolay, za
rarsız ve kat'idir. 

Hafiflik - Rahatı~ 
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ZA YI - Istanbul Vilayetl d#, 

yet Müdürlüğünden aımıŞ 01 "il, 
ikamet tezkeresini kaybetti~· rl. 
sini çıkaracağımdan eskisi~ 
mü kalmamıştır JAKOB J 


