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Belediye caddesi : A DA N A 

' 

Südet · Almanları IhtilQf ı, 
/ngiltere, Fransa ve ltalganın 
/ştirakile Tetkik Edilecek 

Ekalliyetler 

ile Beş 

Meselesinin Hallinden Sonra 

Senelik Bir Ademi Tecavüz 
Almanya, 

Misak ı 

Çekoslovakya 

Yapacakmış ! 

Sovyetlerin U :r.ak Şark 

----.:__ 1 

ordu•una menıup bir ıüvari alayı geçit reıminde 

Yerli Mal ı 
l C.yYareler 

--o-

Ahmet Emin YALMAN 

li "j;'"i ve ticari bir teşeb-
~ ..... iia şeklinde Türkiye-

" ....... .,.P.),. .a anıAÖ'iu]~ v~mlm1c: 

iki Kişi Yaralandı 

Hudut Muhafızları Altı 
Askeri Tevkif Ettiler 
Japonlar, HCidiseye Sovyet Askerlerinin 

----r - -:ı-- ----· ..... _.._·ıııwr• .... 

Londra, 23 (Hususi) - Südetler ih 
tiliıfı, yeniden bütün siyasi mahafili 
alakadar eden en mühim mesele ol
muştur. Ingilterenin Prag sefiri, Baş 
vekil doktor Hodza ile iki defa gö -
rüşmüşmüş; Rumanya, Yugoslavya, 
Fransa, Rusya sefirleri de Çekoslo -
vakya Başvekiline mülaki olmuşlar -
dır. Anlaşılan Ingiltcre hükumeti, Sü 
detler ve milliyetler meselesinin a -
zami derecede müsamaha dairesinde 
halli için teşcbhiislcrdc bulunmuş ve 
Fransa da Ingiltcreye bu hususta mü 
zaherct etmiştir. 

Çekoslovakya hük(ımeti tarafın • 
dan hazırlanan milliyetler statüko • 
su partilerden miitcşekkil bir koalis
yon tarafından tetkik olunuyor. 

Ortaya ~ıkan fayialar 

Bugün Berlinde beklenen Alman -
yanın Londra sefiri Von Dirksen'in 
dün Mister Chamberlain 'le yaptığı 

mülakat bir çok şayiaların çıkmasına 
sebep olmuştur. 

Bazı mehalile göre, Von 
»irktJen'de , Bitlerin ymJeri 
Vaydeman'ın Alman barı§Çı
lığı ue Çekoslnrakya mesele- B. Bene' 

Beyne!milel 

Binin barış yoluyla halli hnk· 
landa verdiği malumatı fe· 
yit efmi.ş ve Almanyamn /n
giltere, Fransa re ltalyamn 
iftirakiyle b·u meseleyi halle 
taraf tar olduğunu, ekalliyet
ler meseleBinin hallinden son 
ra Almanyamn Çekoslovak
ya ile be~ senelik bir ndemi 
tc<'al'iiz m uahedesi yapacağı
m bildfrmi~tir. 

Fakat Berlin , bütün bu miitalea -
ıarı hayal mahsulü saymakta ve Al
man sefirinin mezunen hareketinden 
evvel Mister Çcmberlaynı görmesi
ni gayet tabii bir hadise telB.kki et
mektedir. Bcrlin, Südetler meseleı,,i 

hakkında hi\bir plan tasarlamadığı
nı ve takdim etmediğini bildiriyor. 

Polonyalı ekalliyetler 

Prag, 23 (A.A) - Başvekil ile ya· 
kın aiakası bilinen "Slovenski,, gaze 
tcsine göre, Polonyalı ekalliyetler 
tarafından Başvekile verilen sekiz 
maddelik muhtıra muhteviyatının 

(Arkası: Sa-:-fa 10. sOtun 8 da] 

Tedrisat Konf era_o~ı 
------- - -------- .11ldiri ..... r: ....... 

gisi~ se~eki yerli mallar ser
dikkar ola~an vatandaşların 
tinde ~en zıyade bunlar üze
fınıızd ur~caktır. Sınai inkişa
°'lardığ a ileri bir merhaleye 
lardan 

1~~ı anlamak için bun-
ŞQPhe güzel bir ölçü olamaz. 

lllı: def Yok ki Türkiyede tayyare 
fabrika:ı olara~ yapılmıyor. Kayseri 
)apnı1.,. serı halinde tayyareler 

Nevyork, 23 (Hususi) - ja-ı rildiğinc göre, 21 Temmuzda 
ponya iJe Rusya arasında Man- Mançukoluların iki motörlü bir 
çuku hududu üzerindeki stra- sandalı Usuri nehrinde dolaşa
tejik tepenin işgali yüzünden rak Vidnoc kasabası civarında 
başhyan gerginlik, henüz bir hududa tecavüz etmişler ve ' 
neticeye bağlanmamıştır. Bu- Sovyetlerin Fengov adasına al- 1 

gün Moskova yeni bir tecavüz tı asker çıkarmışlardır. Bu as- ' 
hadisesinden bahsetmektedir. kerlcr, 0 civardan geçen bir 

Mareşal, 
Kıtaları 

Teftis Etti , 
--o--

Prof. Af etin t ~,.;.~ .. h· t 
yu~~a a 1 

ı 9.:~~,~~A.ı~u~.~!~- ·~(iyandırdı 
lanmakta olan yedinci bcynclı(ıansı'"{ ~lct, yüksek tedrlsatta latince ve es
tedrisat konferansı son gi>..,..,.. levr:ııle~ kı ~unancadan maada Eti, Sümer, 
celselerini eski lisanların ıır: .. u. erdekı eskı Mısır ve Etrüsk Hsanları gibi 
de okutulması, mckteP.·•d9 ?1ektepler- eski medeniyetlere ait lisanların da 
ve ilk mektep öğret,....1 bı• kı~apların.ın okutulmasını teklif etmiş ve bu rnak 
len maaş mesclele"~ r••enlerıne verı - satıa bir de takrir vcrmistir Bu tak 

) ıt~ır \'e 're tanı· Yapıyor. Eskişehir tay-
Tas Ajansı tarafından bildi- (Arkııın: Sav:fa ıo. sfltu" ıı tf') 

de )ell.id ırhanem!zin çıkardığı işler
dildir. en layYare yapmağa mua-

:P-aıtat 
Rumanyanın Büyük Matemi 

ll'ıtldara bunlar, bir hükumetin milli 
lıtı gö~ası bakımından her fedakar
~İ)~ h alar~k yaptığı işlerdir. Tür-
ıcarı b· Usuaı bir teşebüs sahibinin 

11 ~ taır 11 §eklinde ortaya atılma
"rıınıaa~are yapmak idealile işe 
~llt bir bÇok:. dikatıe karşılarunağa 

Kraliçe Marinin Defin 
Töreni Bugün Yapılıyor 

adısedir. 

O .. ıe . Hükumetimizi Temsil 
ik~1?de durulacak nokta • • 

)'llıiıdeıtidır .. Birincisi iktısadi bün- il Zafer il T orpıdosıle 
~htc . istıdatıarın tayyare gibi 
~bbu.e hır :eknik işini ticari bir te- Bugün Rumanyada Majeste Ru-
ll' haıe feklınde başannağa uygun n:ıa~ya K.ralının a.nn.esi Kraliçe Ma-, 
l'ay" gelmiş olmasıdır. rının defın merasımı yppılıyor. Hü-

'ıtt .rllre en k " ··k k' · · ki lı· 1 affetın· uçu bir hesap hata- umetımız, bu acı ı mer::ısimdc 
~llalı İ§ÇiJ~Yen,. Y~ksek bir tekniğP., Hariciye Vekili Doktor Aras ve Bük 
.; it. Ser ığe ıhtıyaç gösteren bir reş Sefiri Hamdullah Suphi Tannö
aııı.ı.,ll.daşm~ye ~~ teşebbüs sahibi bir ver tarafından temsil edi1ecektir. 
h 11<leıtı .r.: b~gunkü inkişaf seviye- Rüştü Arasla merasimde bulunacak 

ıı.-.._ Urkıycde bö" ı t · · d ·· Z '"""'ılır k ye bir iş artık heye ımız, un saat l l,30 da ~afcr 
dt bir b~' k anaatnc ortaya atılıyor torpidosu ile Rumany::ıya hareket 
~ ~rle~~ senelik bir zaman için- etmiştir. 

ltlı<tır v c is.bat ediyor ki imanı Butün Tiırk milleti, karrleş Ru-
tia lıtırıcı e Yerındedir. men milletinin bu saniyedeki tces-
~1llitı. ı:?kta, memlekette yurt sev- sürünü duymaktadır. Teessürün se
~ tttiğt Usbet istikametlerde inki- bebi, Kraliç~ Marinin Rumen mille 

it korıu~e dair ortaya guzel bir or- tinin hayatındaki resmi mevkii de-
l'fl,.t ~~ş ~bnasıdır. ğil~ir. Kraliçe ~ari, ~en~i mezi.yct-

t 'dQ lçın ıcabınd Icrıyle ve kendı şahsıyetı saycsınde et- a canımızı . 
"'fiı· ••cek bizin. · . b. dünyanın her tarafında kcndıne 
it .. -.,. • 1J ... ıçın ır ana- . . 
~""it er ınUl" . . . mahsus hır saygı ve sevgı yaratmış-
'4t,: lltiQ l/Üz .' ımtıhan dakı tır. Bu kıymette bir şahsiyetin ölü-
O ~Q 'l';ı,.k bı.nle~ce, milyon- mü, yalnız dost Rumanya hesabına 
'rı"lfaiıle,. ~u ımtıhanı şerefle değil, bütün Balknnlar ve butün in-
"'•kQt ~1~· sanlık hesabına bir zıyadır. Rumen 

ttltQi 1Ptillı gururu11 8evkiyle müttefik ve kardeşlerimize karşı 

Edecek Heyet, 

Köste ne eye Gitti 

~. ::~le,. Yaratmıya al • tazivelerirn i7.i ?"enidPn bildi'.l~lz. . 
~lttQ "ı hedefi' .. f lf Bugün Taksımde Sent Trınıte kı
"'"''- ~ k, do~ d ! mueB~sel~r lisesinde Majeste kraliçe Marinln 
1ı1;~tı1tt (/ ugumuz fehrın ruhunun istirahati içın bir ayin yapı 
-~le; iıle"'~kadde3 bir gaye lacaktır. Hük\ımct miimessillerimiz. 

C.t.t-ttısı~ne daha nadir te-I Ruman~ş sefare.t ""-(eneral konso -
· &lna lf), stıtun ı de) : Sıyfa ıô, sOtun 2 de) 

K.. Marinin gençliğincle albay 
ünilormaaile alınmıı rumi 

Bugün de Gazi Emir 
Hava Tesisafmı Gezecek 
İzmir, 23 (TAN muhahlrlnrlen) --ı 

Mareşal Fevzi Cnkmıık, relakntlnd"
ki generallerle beraber bugün Çl'ş

me isUkam('tlnde bazı askeri tesisk-
ri ve kıt.alan teftiş etmiştir. Mareş:ıl . 

sabahleyin deniz tayyare alayını 7.1· 

yarct etmiş, ve bazı tahkimatı göz -
d<.'n geçirmiştir. Aksam, hmirpnlns 
ta bel<.'diycnin Mareşal sercflne verdi 
ği ziyafet cok mükemmel olmu~tur. I 

1 Mareşal, yarın Gazi Emir havıı ti' 
lı ııisııtını ve havıı kıtalarını ziyaret ,,_ 

1 1 
decek, Borno\'adaki kıtal arımı:ıı tef
tiş sırasında ort11okul ve lise talebe- ,. 
!erinin askerlik k11mplarını da ge1ıı..e- ı 
cektlr. ( · 

Miıstahkr.m mevki Jrumandar.ılı~ı 

yarın akGam, ordu e"inde Mr ıre$al 
şerefine bir 7.iyafet verecektir • 

Vatand 
HUZ 

--o 

Şlık 

RU 
" Ulus ., 

Fıkra 
I 

efesi Bir 

eş retti 
Ankara, 23 (Hı.ısusi muhabirirnız-

den) - Buglinkü "Ulus,, • "Vatan -
daşlık huzuru,, başlığı altında iki yıl 
dız imzalı şu fıknyı nesretmiştir: 

"P :ı ekey, şimdi rr. yapsınlar, musc 
vi vatandaşlar Alr, nyadaki Ya. 
hudi alcyhtarlığiyle hissen Vt> 

fikren asla münase~t\eri ol -
madıklannı anlatmak \çın, Me -
doviç oteline abone mi olsunlar" 
Almanlar bizim yakın dost.t•rımız. 
yahudiler de haklarında "ekalltvet .. 
tabirin in bile kullanılmasıl'ıı istemı. 

yen vatandaşlarımızdır. D~rup du .. 
rurken, ne dost Almanya devleini. 
ne de on binlerce vatandaŞı rah 11 -

[Arkası: Sa,.t• ıo. ıOt\arı f de 

uıulne tahsis etmi<: · .. k f · ıı: • bulunuyordu. .ı. -s rı. on erans heyetı umumiyesi ta _ 
Eski lisanfo·' ~ k t 

1 
rafından tasvip edilerek hiik(ımetle-

sinde Türk! • P• b n o u uhhması mesele re tevdi edilecek konferans kararı 
f 'k,.111 ·.ye aşmura ası ve kon- arasına alınmıştır 
crans ı fn · · · f .. . ..er cı reısı pro esor Bayan 
==:;;c:cı (Arkası· Sayfa 10, sOtu" 2 de) 

~~/r Kağıt Sıkıntısı Giderilecek 

_!<ooperatifin Esasları 
Yakında Hazırlanacak 
Iktısat Vekili, Gazetecilerle Görüş· 

tü, "Sus" Vapurunu Gezdi 

Kurumuno:·a gazetec:;erie bircıraa·a 
(Yazısı l O uncu sayjada J 
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1-A~~~~;d;;J 
1 Telefon ve Telgrafla 
: ... -

No.128 Yazan : M. SIFIR 

Şevket veEkremin Tev-
BELEDiYEDE : f.~~~~~~~~~iıı!iiiO• MOTEFERRIK: Ankara da 

Garson Ücreti 

kif Kararı Hazırlanıyor 
G izli .hizmetler gr~pu, carus 

Gazi Köprüsü 
1nşaatı 
llerligor 

1 

Halka Ölü 
Tavuk 

Satıyorlar 

C. ın raporunda ısmi geçen 
Şevket ve Ekrem Beyler hakkın
da malümat edinmiye girişmişti. 
Aldıkları haberler Ekrem Bevin 
Trakya Paşaeli cemiyetinde Sa
kir (Şimdiki lksısat Ve-
kili), Cemil, (eski Dahiliye Vekili), 
Hayrettin, Galip Bahtiyar, ve Rah
mi Beylerle çalıştığını bildiriyor
du. Yüzbaşı Şevket Beyin de Mus
tafa Kemal Paşanın yaveri oldu
ğunu, Paşa Anadoluya g~erken 
kendisini teşkilat yapmak iizere 
İstanbulda bıraktığını ve Şile ci
varında yine millici çetelerle gizli 
münasebeti olduğunu gcrçekliyor
du. 

Grupta yine şüpheler çoğalmış 
ve ümitler uyanm~tı. Yirmi kadar 
hafiye Esat, Şevket, ve Ekrem Bey-
lere gözcü çıkarılmıştı. Kıymetli 
arkadaşım (M. A.) Bey de yapılan 
takibatı ve alınan malıimatı her 
zamanki gibi günü gününe bize bil 
diriyordu. 

Aradan bir hnfta geçti. Bir 
gece (~. A.) pansiyona te

laşla geldi ve: 

- Beni, dikkntle dinle, dedi. Va
ziyet tehlikeli bir şekil aldı. Ca
sus C. in verdiği maliımatı, bazı 
yeni haberler gerçekleştirdi ve 
iş_i ale,•lendirdi. 

- Ne imiş bu vakalar? 

- İstanbul itfniye kumanda'nı 
kaymakam Sükrii Bey, Esat Bey
den aldığı bir emirle alayının teç
hizatından mühim bir kısmını ayır
mış ve bir miktar rephnne ile be
raber Anadoluya gi.indermek üze
re ambaliı.j ynptırıyormu . Arna
vutköyii itfaiye böliiğti kumanda-
-- --!!.--1.. .. l":I -' .. "• ..,.." ...:r L 

lunduğu binada bir çok -;iliıh ~"e 
.... -'lklıyormuş. Bunlar da 

cephar.e ::... ğündcrilccekmiş. Bun
Anadoluya g<n·eceJ<~riyor: 
lan A. tl haber ' l, :aı? 

- Hepsi bu kad~r .. 4l~ldı kesme! 
- Dur cnnım, sozumu ~. '>f! gün 

Nuri Bey namında biri bir kPlr 1 -.ı. 
evvel fneboludnn 1stnnhula ~ .... :l 
miş Bu zat, zabitmiş ve Anknra i- 7 
le İstanbul arac:ında kııriyelik ya
pıyormuş. Nuri Bey evvelki ak
şam Karaköyde Cenyo bir::ıhane

sinde erkanı hnrp Ekrem Beyle 
birleşmiş, uzun mfıddet göriişmiiş. 
Oturdukları masanın yakınından 

ikisini de S. nomında biri dinle -
miş. Bir:kaç güne kadar İneboluya 
gideceğini söz arasında Ekrem Be
ye söylediğini işitmiş. E. Ş. verdiği 
raporunda: 

Kurye zabiti Nuri Bey 

dan itibaren gözcülük yapacak ve 
Kont Kaprininin }~sat Beye geldi 
ğlni Miralay Milincon'e haber ve
recek. O da derhal Esat Beyin o
dasına gelip sık litk birleşmeleri 
hakkında her ikisinden izahat is-
teyecek. 

B un1an dinledikten snra 
sordum: 

- Çok teşekkür ederim karde
şim. Getirdiğin haberlerin hepsi 
mühim ... Yiızbnşı Şevket ve Edir 
neli Ekrem Beylerin tcvkiflerine 
Generalin emir vereceğini zanne
der misin? 

- Hem de kuvvetle... Esnt ve 
Yüzbaşı Ekrem Beylerin fiilen a
Iakalım bulunduğu pek nnlaşıla
madı. Karaağaç baskınını tertip 
ve idare edenlerin onlar olduğu
nu kati olarak yazdılar. Bu yazı-

~Trii vcrcee]ıRennıç-~lipf&"lsif .. f~-
rum. 

- Bu emrin sizi" grupa ,·eri
leccği günü tahmin edebllir mi

• ? 
sın .. 

- Herhalde en geç yarın ak
şama kadar v >rileceğini zannedi-
yorum. 

- Daha evvel verilmesi ihtl-
mali var mı?. 

ve - Sen o ihtimali de gözönüne 
• a '&Jlr.ı olmaz. 

alsan n .. •alde sana uğurlar olsun, 
- o lı ti 

kardeşim. - ( Deııaım var) 

) .. k" ~shamızda çıkan 
:.. •ot: 1 un u m E t B . ._ sa c~·ın 

.l\lerkcz Kumandanı• lıkla "Ya
rcsminin altına yanlı~..... 

1 . ı mıştır. 
ver Blirhan Bey,, la 
Tashih ederiz. 

"Nuri, bir iki gün içinde muhak
kak surette Ekrem Beyin Harbiye 
Nezaretindeki odasına uğrıyacak 
ve İstanbuldan Ankaraya gönderi
lecek gizli evrakı alacaktır.,. di
yor ve Nuri Beyin, Ekrem Beyin 
odası kapısında ve suç iistünde tu

\-;;;NlZ VE LlMAN: 

tulmasını istiyor. 
- E. $. mallım. Bu Ş. de kim o-

Yeni Şirket 
Vapuru 
Tecrübe Edildi 

luyor? Şirketi Hayriycnin kendi tezgah-
- Yeni geldi. E. Ş. in yanında larında yaptığı vapurlardan 76 numa 

stajyer olarak çalışıyor. Vaktile ralı Sarıyerin dün sabah tecrübele
poliste bulunmuş, gözü açık ve ku- ri yapılmıştır. Tecrübede Şirketi Ha~ 
lağı delik bir habise benziyor. Fo- riye müdürleri ile, deniz ticaret mu 
toğrafını birkaç güne kadar geti- dürlüğünün fen heyeti azaları bulun 
ririm. Sonra Karaağaç baskınını muşlar ve alınan netice muva:~akı-
Beykoz inzibat yüzbaşısı Şevket e 

Yetli olduğundan vapurun seyrus -
ve Edirneli Ekrem Beylere mal et 

ferine müsaade edilmiştir. 
tiler. Şimdiye kadar toplanan ha- Sarıy<'r bu sabahtan itibaren sefer 
herler birleştirildi ve başkuman-

Belediyece yapılan kontrollar , ' 
Gazi köprüsü ün inşaatına hız ve- 1

' da, bazı tavukçu diikkanlarında, 
rilmiştir. Şimdiye kadar 187 si 18 1 11 halka ölmüı tavuk satıldığı gö-
metrc, 66 tanesi 16 metre uzunluğun rülmiiştür. Bu çok fena vaziye -
da olmak üzere 253 ayak dökülmüş- tin önün., geçmek için tedbirler 
tür. Unkapanı cihetinin son kazığı alınmııtır. 

da dün kakılmıştır. Bundan sonra ı B ı d. t k d"kk" ı 
1 1 e e ıye, avu çu u an a· 

Unkapaııı cihetinde yapılacak Jş, e- rında tavuklann daha sıhhi bir 
sas kazıkların üzerine 60 santim ka- ı ı şekilde kesilmesi için, yeni bir 
lınlığında içi baş betonarme döşeme talimatname hazırlamaktadır. 
~onmasıdır. Köprüniin bütün ağırlı- Bundan sonra, tavukçu dükkan· 
gını bunlar taşıyncaktır. il larında kesilmiş tavuk bulundu- 1 

Azapkapı cihetindeki kazıklar kıs J rulması yasak edilecektir. Ta • J 

men döki.ilmiiş kısmen de hazırlan - vuklar canlı olarak satılacak, 
maktadır. Azapkapı tarafında, yol, h ı il alk ve muha lchiciler yalnız 
köprüden sonra, cami önünden, bi- canlı tavuk alacaktır. 
raz sola alınmıştır. Yol, burada bir T ki . • . 
k · · d"k . 1 1 

avu ann gayrı sıhhı bır şe 
avıs çız ı ·ten sonra, bır numara ı ı k'ld kl d'ld'V• k d . 

ı ı ı e na c ı ıgı, tavu çu iik-
havuzun arkasından çıkacak, bura - ı ı kA 

1 
d . f 1 

. an arın a pıs ve ena şartlar 
dan geçerek Perapalasın arkasındakı 

1 

• •v 

f ıt 1 'lt' k d d kt' 
1 

ı ı altında muhafaza edıldıgi görül 1 as a yo n ı ısa pey a e ece ır. i l .. • r 

K .. ·· ·· 24 d b d 18 . . mUştur. Hayvanların, ekserıya, oprunun u asın an ının 

t · l G . k 1 1 bakım!'lızlıktan ve bu fena şart-mon a11 yapı mıştır. erı a an ar . . .. . v 

d 'k· · · d b't" .1 k . S k. lar altında pıshkten oldtigü tes-a ı ı ay ıçın e ı ırı ece tır. e ız . . . . . . 
d b d b .. b. b ğl bıt edılınıştır. Hır kısım dükkan-u anın a ırı ırne a anışı ve . 

· · b"t . t' cıların da, bu ölmuş, tavukları 
perçını ı mış ır. v 

B. k d 18 d b k.. .. "h derhal keserek satılıga çıkardık· 
ır aya ·a ar u a opru mı 

1 veri istikametinde konacaktır arı anla'.jılmıştır. 
Ucuz Tarifeler "~~- !!!!!!iii!iiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~- • 

Eğlenme, dinlenme ve yıkanma yer 
lerinin ucuz tarifelerini hazırlayıp 
belediyeye tasdik ettirmeleri için ve 
rilen mühlet bu ay sonunda bitecek
tir. 

Bir Ağuc;tosta şehrin her tarafm
da kontrol yapılacak ve ucuz tarife
leri belediyeye tasdik ettirmemiş o
lan ve bunları halkın görebileceği 

yerine asmıyan müesseseler cezalan 
dırılacaktır. 

intihap Hazırhijı 

MAARiFTE: 

700 Öğretmen 
Kıdem Zammı 
Alacak 
Bu yıl 700 orta tedrisat muallimi 

kıdem zammı alacaktır. Liste hazır
lanmıştır. Ağustos ortalarına doğru 
kendilerine tebliğ edilecektir. Zam 
alacak muallimlerdcn İstanbulda da İntihaµ işlerini kolaylaştırmak, her 
mühim miktarda hoca vardır. kesin mazbut bir adresini daima el-

de bulundurmak maksadile yapıl • Çift Tedrisat 
iş:t• °""akınd"a-~'.nt' ~:t ·- Bu yıl, Bursa, Balıkesir ve İzmir erm • .ır . .ı. ... • • •• 1 d" B .. ·· 

edilmeleri de bitecek v~ sicil büro - tıyaç gosteren yer er ır. utun mem 

1 k ı kt lekette 14 orta okulda çift tedrisat 
arı uru aca ır. 

S. ·ı b'· 1 k d ·a ih tatbik edilecektir. İstanbulda da bi-
ıcı uro arı mer ez e yenı en . •V • • .. •• 

d ı k b. . ·ı· 1;. • ı•v• rı Beyoğlu, dıgerı Üskudar olmak u-
as 0 ıınac:ı ır sıcı ttmır ıgıne .k. k ld 'ft ted · t 

b 
vı k zere ı 1 orta o u a çı rısa ya-

ag anaca tır. 
1 

k 
. pı aca tır. * Şehre daha bol su vcrebılmck 1\11 k k't 1 d 1 d 

. · İ . . * ıe tep ı ap arın a esas ı e-
ıçın ngıltereve ısmarlanan makıne-

1• t k .. 1v.. 1 t• .1 . t ğişiklik yapılması işı gelecek yıla er er os go une ver es ırı mış, ec- . . 
··b 1 · 1 • b 1 t bırakılmıştır. Bu sene valnız eskı ıs ru e erı vapı mıva as anmış ır. . • . 

* S · .. ı ·d • 1 k t 1 tilahların yerlerıne yeni terımler ... on gun er e yapı an on ro -
d h .. . . t konulacaktır. 

a cnuz munyenesını yap ırmıyan --------------~-~._...., __ 
esnnf mevcut olduğu anlaşılmıştır. 

Bunlar hakkındn kanuni takibat ya
pılmak üzere, bir liste ~azırlanmak 
tadır. * Belediye hamallar için bir ör
nek elbise tipi kabul etmiştir. On 
beş gün sonra bütün hamallar bir ör 
nek giyinmiş olac~klardır. 

* Esnaf için 30 yataklı bir has
tahnnc hazırlanmaktadır. Hastahıme 
ay başında açılacaktır. Yeni hasta -
hanede rontgen cihazı da bulunmak

tı dır. 
.,_ \.- Edirneknpı - Eyiip yolu Cüm

huri vet bayramına kadar ikmal e
dile;r !k ve bnyramda yolun açılış res 
mi ya;nılacaktır. 

çi.incü sınıfa ayrılmaktadır. 
Birinci sın1f apartımanların 200, 

ikincilerin bin kadar olduğu anlaşıl
maktadır. 

Apartımanlar sınıflara ayrıldıktan 

sonra kapıcı maaşları da buna tzöre 
tesbit olunacaktır. 

Meclis Toplanacak 
Şehir imar planının ve bu plana 

bağlı mevzii planların tatbikı için 
Belediyenin yapacağı teşkilata ait 
projeler hazırlanmaktadır. Ağustos 

sonlarına doğru Şehir Meclisinin fev 
kalade bir toplantıya cağırılması ve 
bu projelerin ~kclisten geçirilmesi 
muhtemeldir. * Bostan ve bahçe sahipleri tara
fından satılan sebze fiyatlarile pera
kende olarak verilen sebze fiyatları 
arasında mühim farklar olduğu hak
kında şikayetler yapılmıştır. Beledi
ye bu hususta tetkikler yapmakta
dır. 

Ap~rhmanların Sınıfları 
Beledi ve, apartımanları sınıflara 

ayırmay~ karar vermiştir. 12 ve 12 
daireden fa zla dairesi olan apartı
manlar biriı 1ci, 8 • 12 daireli apartı
manlar iltinc~ ve 8 den az katlılar ü-

GAl.AT SARAY RESiM SERGiSi AÇILDI: 

lcrine bnşlıyacnktır. 
dana gönderildi. Bugün yarın tev 76 numara, Şirketin kendi yaptı- \ 
kifleri için emir geleceğini kuvvet o·· k" tec 
le fimit ediyorum. A. U. ve E. Ş. ğı gemilerin ikincisidir. un u : 

rübelerlnde 12,5 mil sürat temin edıl in verdiği haberler bizim karar-
. miştir. Haddi istiabı 380 dir. 

gahtan Harbiye Nezaretindeki ır Şirketi Hayriye 65 ve 66 numaralı 
tibat memuru Miralay (Mtlincen) t 

. . vapurlarını da beyaza boyatmış ır. 
ne yazıldı. S. yarın sabahtan .~tı- 71 ve 74 ten başka bu iki vapura da 
baren Ekrem Beyin odasını gozli 
yecek ve Nuri Beyi odadan çıkar radyo konulacaktır. . 
ken tutturacaktır. Miralay Esat * Londra gümrüklerinde ~et~ı • 

kat yapmak üzere gümrük ve ınhısar 
Bey ile Kont Kabrini arasındaki lar vekaleti müfettişlerinden Cezmi 
münasebetler ve Kont Kaprininin d" 

İngiltl!reye gidecektir. Müfettiş, un 
Esat Beyı' sık sık ziyaretleri bizim 

sabah Ankaradan gelmiştir. 
kilerin hiç hoşuna gitmiyor. Bu- * Hamidiye mektep gemimiz ~u 
nu zaten biliyorsun. Zabıta komüı . d K d f gidecektır. 

ayın 27 sın e ara en ze 
yonunda görüşülen şeylerin Esat Hamidiye, Karadenbi sahillerinde 
Beye Kont Kaprlni tarafından ha 1 b kayd Düıı Galatasaray resim sergisi açıldı. Sergiden bir köşeyi yukanda tesbit 

gedikli .erbaş okuluna ta e e 

Yerli Mallar 
Sergisi Çok 
Rağbet Buluyor 

Dün yerli ınallar sergisini on bin
lerce kişi gezmiştir. Ziyaretçiler 
arasında birçok ecnebiler de vardı. 

Sanayi birliği sergi münasebetile İz 
mit kağıt fabrikasının kağıdına ba
sılmış bir broşür neşretmiştir. Bir
liğin broşüründe Türkiye "yerli ma
lı., nın ehemmiyetinden ve her se
ne sistemli bir tarzda inkişafından 

bahsedilmektedir. Cam adamın gö
rülmesi için konulan duhuliye sana
yi birliğince indirilmiştir. Halk için 
15, mektepliler için beş kuruş alın
maktadır. 

Dün Selimik beynelmilel fuvan u
mum müdürü ve eski Yunan nazır
larından Bay Achille Calevras ser
giye gelmiş ve bütün pavyonları ala 
ka ile birer birer gezmiştir. Bay Ac
hille kendisile görüşen bir muharri 
rimize : 

"- İlk defa olarak yerli mallar 
serginizi takdirle görüyorum, çok be 
ğendim. Takdirlerim, bilhassa sana
yilej1lle programınızın kısa bir za
manda iyi neticeler vermesindedir. 
Sanayi birliğini de bu yoldaki gay
retinden dolayı tebrik ettim. Sergi
cilik şartlarını iyi tatbik ediyorlar.,, 
Demiştir. Sergiyi gezen ecnebiler de 
en ziyade Nuri Demirağ fabrikası -
nın tayyarelerini uzun uzun tetkik 
etmişlerdir. Etibank, İş Bankası, Sü 
merbank pavyonları içine girilemi -
yecek kadar kalabalık idi. Satış ya
pan müesseseler geç vakite kadar 
müşterisiz kalmamıştır. 

----o~--

POLiSTE: 

Anasına 
Babasına 

Kaldırıhyor 
Ankara, 23 (TAN Muhabir~ 

den) - Şehrimiz belediye eoC 
meni, lokanta, gazino ve pas~ 
~bi yerlerde müıteridcn a 
rarson ücretlernin kaldınlın~ 
karar vermiştir. Bundan başk' J' 
kanta, gazino ve pastnnclcri sı ..d 

lara ayırmış, tarifelerinde esY 

tenzilat yapmıştır. 

Birinci sınıf pastanelerde ~~ 
durma fiyatı 10 kuruşa, ikinC1J' 
nıfiarda 7 ,5 kuruşa, üçüncü sı 
larda da 5 kuruşa indirilmiştit· 

Encümenin bu kararı, önUJ110-: 
deki hafta başından itibaren ~ 
bik edilecektir. 

Demiryollarında Yol~ • 
Nakliyatı Artıyor 1 

Ankara, 23 (Tan Muhabirind~ 
Devlet Demiryollannın yolcu ~ 
yatında mühim bir artma ., _ı .tl l 
Tenzilatlı yolcu tarifeleri, bUl" f 
mühim bir amil olmuştur. l) 

1937 Mayısında Devlet D 

lan hatlarında seyahat eden ~ 
sayısı 1.726.364 kişiyken 1938 ~ 
da 184.200 yolcu fazlasile ıo.9~~~ 
kişidir. Haziran, Temmuz, .Ar"'Ş 
ve Eyliıl aylarında seyahat ed~ 
rin daha fazla artmış olacağına W 
1938 yılında asgari 20 milyon rtıf 
seyahat etmektedr. Bu yolcu • ~ 
na mukabil yapılan tenzilatllll',; 
layısıyle gelir miktan çok aı 1" 
maktadır. Yolcu geliri 1937 yılı ,S f 
yıs ayında 715.054 lira iken 19 
lında ancak 721.692 liradır. 

Nafıa Müdürleri 
Arasında Tayinler 

n ı ,...., ı • • 
Evvelki gün, saat 12,30 da Kazlı

çeşmede 13 yaşında Yaşar isminde 
bir çocuk annesi Mukaddesle babası 
balıkçı Ahmede ve ablasi Saimeye bı 
çak çekmiş, önüne geçmek istiyen 
Mehmet Ali oğlu Hasanı da yarala
mıştır. 

Ankara, 23 (TAN) - Kütahya ~"' 
dördüncü sınıf başmillıendlslcrindeO Tf' 
Gülenoy yetmiş lira maaşla Kütab1' .... ı1 
tıa mOdilrlüğüne, Bayındırlık ~ 
~~~ • ..V.~ ... ~6P.~.~!: !!1;!!~. !<>~1.!11' ~~~d 
gat Narıa müdUrlO'ğünc Kütahya dts~ 
Nafıa mQdQrCl üçüncü sınıl başıt1 C" 
Necmettin Akyol seksen lira rna~ f' 
kırı viltıycU Nalın müdürlüğüne 

Bu 13 yaşındaki Afacanın anası -
na babasına bıçak çekmesinin sebe
bi kendisinin haylaz arkadaşları ile 
oynamaktan menedilmek istenilme
.sidir. 

Annesi Mukaddes böyle yaramaz
lık ettiği takdirde kendisine yeni a
yakkabı almıyacağını, aldığı ayak
kapları da giydirmiyeceğini söyle -
miş, Yaşar da bunun üzerine anne -
sini dövmiye teşebbüs etmiştir. İşe 
ablası ile babası da kanşınca Yaşar 
bu mücadeleden galip çıkabilmek i
çin çareyi bıçağa müracaatta bul -
muş, masa üzerinde duran bıçağı 

kaptığı gibi her üçünün de üzerine 
saldırmıştır. Bu esnada orada bulu
nan Ha.san bu küçiik haylazı önle -
mek, elinden bıçağı almak istemiş, 

fakat Yaşar IIasanı elinden yarala
mıstır. 

Yaşar zabıta tarafından yakalan
mış ve hakkında takibat yapılmıya 

başlanmıştır. 

Kemikleri Kırıldı 
Şoför Adilin idaresindeki Zingal 

Şid:eti orman müdürüne ait 1262 nu 
maralı hususi otomobil ile evvelki 
gün Alpulludan gelir ve Küçükçek -
meceden geçerken Ambarlı köyün -
den İsmail oğlu Karanfilin arabasına 
çarpmış Karanfilin sol ayağı, araba 
da bulunan arkadaşı Faikin de ka-

l burga kemikleri kırılmıstır. Yaralı
lar hastahaneye kaldırılmışlardır. Şo 
för yakalanmış, tahkikata başlan -
mıştır. 

Dün, En Sıcak Gündü 
Diin, bu mevsimin şimdiye kadar 

en sıcak günü idi. Hararet güneşte 

66,4 dereceyi buldu. Gölgede ise 30,4 
derece idi. İnsan durduğu yerde ter 
liyordu. Bilhassa öğle üzeri, sokaklar 
da yürümek iıdeta müşkül bir hal 
almıştı. Dün plajlara gidenler çok
tu. Şehrin belli başlı caddeleri, mey 
darılan, dahi, gündüz ortasında ten· 

dllmlşlerdlr. tft 
Erzurum • Erzincan t1° ~ 
Gelecek Yıla Yetiıtiril1' y 

Ankara, 23 (Tan MuhabiriJld~f 
C ··-1'1\l" Erzincan, demiryoluna unw 

Bayramında kavuşacaktır. ett' 
Her gün vasati sekiz yüz ~!# 

tı.w Rfi döşenen dcmiryolu, bu vili\Yeitl ed' 
1 ekonomik kalkınmasını tern ıJtıC-' 

cek ve transit suretiyle Er rı V 
dan geçen kasaplık hayvanla~ (1 • 

ha çabuk ve bol miktarda ~ ıtal,,< ~t 
Garbi Anadoluya gelmesin\ ~ ıf ~ 
laştıracaktır. Yurdun en bO defi";,r it 
meyva yetişen bu mıntaka51•18yetl' ~· 
yoluna kavuşmakla civar " 1 1ıctt' ~I 
rin de ticari faaliyetini· artırsc tJ". 

Diğer taraftan Erzincan -
6 

1 ~ 
rum hattının Cümhuriyetin 1 e5;/ ıı:ı 
yıldönümüne kadar yetiştiriltrı ı1 "t 

·1 ırıetre v. •tt çalışılmaktadır. 548 kı o t1I rr ~~ 

zunluğundaki Sıvas - Erıu~tt' f itıı; 
miryolu üzerinde 26.900 ırı ,..,.tf 1'1~1 
zunluguw nda 131 tunel buıuııtJl ~ı 

ti 
dır. 4tı 

>'eıı 

1 TAKViM ve H~ ~1 

24 Temmuz 1938 ~1 

PA~A R .&' ~~ r----- Jtııı1°' ~A b~L 
7 inci ay Giln: 31 Jttıf'l'l1· ıs ti tı~ '\i 
Arabi 1357 ı11f'l'lı.ı( ,o 1\' ' 
Cemaı.lyülevvel: 25 'l'e ıSJ' 1 bi 
Güneş: 4.48 - Öğle: l9 

4q ~lıı 
fıtlndi: 16.17 - Aksnm: ,. ~~· 
Yntsı : 21.29 - İmsfık: ~11 lıc;ı 1 

YURTTA HAVA v>-zri ~ ~~ 
a.ıı"~ .. ,,, 

Ycşllköy meteoroloji tstasyonurı f(e:ı.f ~ bı. 
yurtta. ,.-;,., ~ 

nan malilmata göre hava, ıurıurı 
1 
f' ~ ( 

nlz kıyılarının ve orta Anado ı11c'-ıi ~ lll 
sımlarında kısmen bulutlu v~uıııtll.l·ıı' ~ıı. 
ğışlı, Trakya ve Kocaeıınde ,.1111a.ol 1 '4IJ 

nin şimal kısımlarlle cenubi geest1~ ~~ 
bulutlu, diğer bölgelerde açı:rbl· ıf 'J' 

1 
iti 

gArlar Akdeniz. kıyılarında gfi! ıcıı""' ıı, , 
terde şimaU istikametten h9 ~ ~-c, 
miştir. tJtl ~tltt 

Dün fstanbulda havt ~~~ S ttıt~ 1 
rüı.gAr şimalden saniyede 'I ıre '1~ 
la esmiştir. Sant 14 tc baroIIl~n~ 
llmetre !dl. Harnret t'!O çok ugr9t 
gölgede 30,4 ve en az 21.1 san 

b~.:•erlldiğlnden şüphe ediyorlar. etmiş bulunuyoruz. 

•• tr' ~nn~·;.._~d-eciiiiiekitmi(•·~---'-----......,.--~...._------....L.--------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------l:iil&-----------------------~------
kaydedilmiştir. ha bir manzara arzcdiyordu. 



?4. 7 • 938 

B.UGON_I 
9•1tere 
' Mısır 
' · o 

11 .. ~ • rner Rıza DOCRU l 
.._fi tet ..... -.orı 
ltili ~ .... u. ar Muır Baıve· 

İıırilt ehrnet Mahmut Pap-
14yit1 i~l'e ~aşvekili Mister Çem
Ue b e gorilştüğünU ve İn.gilte

"ıısır 
ıtı~ı 

1 
rnuahedesinden doğan 

hpıld : er üıerinde müzakere-
1&1111 Ü 

tdec ği .' nı z.akerelerin de-
.\ıı.ı'4ıl e nı bildiriyordu. 

an bu .. 
. tdiJe muzakerelerde te-
l 'slte ~ rnevz.uların birincisi İn-
0Ye..ı tr ehrinin Kahire ve lsken-

1 '" a l' 
,
1 bııntaJı: ıye ederek Süveyş Ka· 
· İnrilt •ın~da yerleşmelerine a

~esine e~e ıle Mısır ittifak mu
ddttle :re, İngiltere yirmi sene 
~''ek ısırın müdafaasına yar
•ıı""et '\Te bunun için Mtınrda 
111fiddet bulunduracak, Mısır da 
•tır1,ak ı.arfında yeni mildafaa
llıiidaf ' ve memleketi tek ha· 

.._ lelece:~Ya ntuktedir bir vazi-
'"ISıt hr. 
1 daki İn T 

~lltaJı: gı ız askerlerinin Ka-
~tırıld :ııında yerleşmeleri ka
tt •d 

1 
tan sonra bu askerlerin 

'- "'eceğ' <11~lll 1 kışlalarla barakala-
' fak:t ~ısır hüktimeti deruhte 

3'oıı t .. u işin de ancak beş 
llı•lız. 1' ll .. .,.

1 
ırasına mal olacağı 

i ""1 ntiftj llt.ııtı d h • Mısır hüktlmeti, 
Q~u, . a a ucuza mal etmeyi 
rıı.ı,, diğııe de huna imkan hula-

•l' bii~·u~ b~araftan bu sırada bu 
. •la1rı, •r meblağın sarfını da 

de •a rrııı olduğu için mesele 

} "rili:':ıtı. 
laııtı kerlerinin Mısır payi

ltlhired olaıı Kahireyi ve Mısı-
?lıııı iaı.. e1ı &on.ra en bilyük şeh-

" ııı;eııde . 
. e su" rıyeyi tahliye etme-

. ~elett eyi Kanalı mıntakasına 
ı~ı· is tiki· ı· " •ııi .., • ıne kavuşan ve 
I~ "•tarrıak • · · il bir . ıstıyen yenı Mı-

rrıeaeı1ı-ı.et.i nefis, ve bir milli 
l't urrıU.:'dır. Onun için Mısır 
ll', Gerçi ~tai tahliyeye faraf-

. lllgiliı llRün Mısırda bulu
. te§ldı "kerıeri, bir iıgal kuv
~:~•••ta .. etrrıı)'nrlar ve müttefik 
.. e ,.. '"'"' uıısırı Cltaa l lJll ı~uraK e OI• 

. "•ııı he:1.lrlUdafaaınnı yeniden 
deıı e" 

1
Y0 rlar, fakat istiklal 

İçlııd .. ı..~el •Yni askerler Mı-
lld "' Qlf • 

· lllcları d ışgal kuvveti olarak 
fıı ı.. n an 'k' tıı· l'l'[ııı t b 1 ı devir arasın-'ll t e arfi.. t • • • 

. ' •ha)dtu .. e mesı ı~ın tah-
tıııuıııa b ku lizım gelmekte-

t :ll htiytık eraber hu iş için ııarfı 
d, e llafıa 1 ra~anın umumi sıh
)' o)dllJcça ! erıne tahsisi cereya-

~tı •ıtııı, tah)~uv"etlidir. Hatta bu 
~t''•k der 'Ye İşini ileriye hı-

~l ecett k . · 

1 eııll:ıekt . e UV\•etlı olduğu 
ııtilt edır. 

e~ ·ı 
b 11

'"•da ~= 1'1ısır araııındı., bu 
tıtllfJta 1enı ııu~lan hu mesele

tt· 1riıı 1 1'1ısır müdafaasını 
~ ı haıt Ça ışan İ T • 
tat. t kında da üngkı ız askerı 
itL •hırı· rn z.a ereler ya 

~ q•I •n ol 
ııllt oluna unmakta, hariç-
~! 'dilen 

11 
Parnuklulara ka"ı 

et \'e in · ı ~ 
~ lıya 11d gı terede derin 

L. e~ ıran t ·r 
'"lllı lıu ol arı elerin de ha 
'ı:ıd •ltıtaı"k, 0~cağı anlaşılmaktadır. 
"e ~ tııı11:ı ah:: ~okta iki taraf a
lh er 11:ı R•n hüküm sürdü
.. tet' taele ü • 

~'tı 11le va 
1 

zerınde bir tesvi-
•lı 't ı. rı acax...~ . l t •Yıahrrı gıqır. Bılhaıısa 
Ilı "J>h Ut Paş k ttlıı· e vu 8 uvvetli bir 
~l&ıt ı hu ce;~de getirıni~ ve hü-
ti&. da ist·•- eye dayamıc olma-) ""eti •ııı;ra Y 

ttıe b het ın·~ı temin ettiğinden 
~tıl ll1&rrrıa uıakereyi rnuvaffıı-

lııı rnası i · h 
lllarrıakt çın içbir se-

~ •dır, 

'ottı --:===-==========-=== ~ •tri k•t ıı ~ra ı abı için 
b '~ı~, 2a <A. A. 
lı -~'•ı ış olan · .) - İlkokullar i -
ıır ~ll lleticesjg:O~etri kitabı mü 

b tı tıı hu ~ı ıncelerniye rrıe-
~ l'?n· susı ko . 

t tıtı.ı ış "e d rnısyon vazıfe 
.h~llt tı llti kitab erece almıya layık 
-~ e ıı ı kult " 
ııı il tl11 Unflluştur u~ ~urulunun 

'<>tı l'enid · kultur kuru _ 
btıı >.,_l'ıt 8a~i ~? t~tkikler yapıldık 

b tı .. J\rif t ISesı riyaziye oğret 
>'ı: . "'it l' arafınd • (ı~t 1 ı~i "e an yazılan k i-
~~I ~eetllten Ok ~skişehir Mahmu 
ı 1-tı lt~duha Ö~ ~. tatbikat öğret 
~lı,~taıp ta ik~Urek tarafından 
'l.tillc!i tadır. •nciliği kazanmış 

ti~ Olıtrak 
~-~ ;et hası~i~en kitabın bası 

itilec~ <>rıurn ·~'nde derhal baş
~tir. U1.<ieki ders yılına 

lngiliz Kralı, Londrada 1f-;;;·~:~;;·;~i~:~~··ı 
da F evkalide 

Tezahüratla Karşılandı 1 

Kral, Gösterilen Misafirperverliğe Kartı Te
ıekkürlerini Bildirdi, Gazeteler, Seyahat 
Hakkında Uzun Neşriyat Yapıyorlar 

Lond!'a, 23 (Hususi) - İngiltere topraklarına dönüşünden 
itibaıen her yerde, ve her istasyonda, bilhassa Londra istasyo
mı He saray arasında fevkalade nümayişlerle karşılanan Kral 
Fransız Cümhurreisine bir telgraf çekerek Fransız Reisicüm
huruna ve Nazırlarına kendi hakkında gösterilmiş olan dost
luktan ve misafirperverlikten dolayı hararetle teşekkür etmiş
tir. Kral. bu telgrafında demiştir ki: 

"Kraliçe ile ben, zevkimizi ve istirahatimizi temin için gös
terilmiş olan ihtimamları takdir için kelime bulmaktan aciziz,,. ı E vvelce Avusturya silah 

kralı l\landel ile e\•le -
lngiliz gazetelerinin nefriyatı ı p"'" k • f [ nen sinema yıldızı Hed~· Kieslcr 
Ingiltere gazeteleri seyahatin ne- TQR lS er ı Lemar bu sefer İngiliz aktörü 

ticeleri hakkında uzun neşdyrıt yap- V • M ffı : Rcginald Gardincr ile nişanlan 
maktadır. .l enı uva a- ı 

ı 
mıştır. Yukarda ıenç yıldızın 

Taymis gazetesi, bu ziyaretin kral k f ~ lye azanm lş en yeni resmini görüyoruz. ve kraliçe için bir zafer olduğunu ve 
iki millet için bir bahtiyarlık teşkil nk 23 (AA ) B ·· --• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• Salama a, . . - ugun 
etmiş bulunduğunu yazmaktadır. Bu neşredilen resmi tebliğde şöyle deni
gazete, Fransız Başvekili ile harici • lıyor: 

ye nazırının geçenlerde Londrayı zi- Estramadurc'de şimal mıntakasın
yaret etmelerinin Fransa ile Ingilte· da mühim olan ileri hareketimize 
renin Avrupa milletlerini sulha ka • devam ettik ve cephemizi Guadiya
vuşturmaktan ve sulh ve adaleti sağ na nehri üzerinde tesis eyledik ve 
lam bir surette tesis etmekten iba- hatta Orellavala - Viyeja cenubun
ret olan büyük davada mütehassis da bu nehri aştık. 

Stoyadinoviçin Seyaha ti 
Belgrat, 23 (A.A.) - Başvekil 

Stoyadinoviç, Bakar'a gitmek üzere 
otomobille Suşak'tan hareket etmi~ -
tir. 

italyada 
Yahudi 

Düşmanlığı 

Yahudi Ajansı Muhabiri 

Hudut Harici Edildi 
Londra, 23 (Hususi) - Komadan 

gelen haberlere göre Almanyad" 
olduğu gibi italyada da ırkçılık 
başgöstermiş ve Yahudiler aley -
hinde, İtalyan ırkının safiyeti le
hinde büyiik bir propaganda baş 
lamıştır. Bu yiizdl'n yapılan ilk ic 
raat, Yahudi ajansının Roma mu-
habirini İtalya dışına kovmak -

tır. İtalyanın salahiyettar muhabi
ri Sinyor Gayda hu münasebetle 
yazdığı makalede İtalyada ırkçılık 
siyasetinin yürüdüğünü \'e ilerle
diğini anlattıktan sonra ırkçılığın 
İtalya milli teşekkülüiinün teme· 
1i olduğunu, Yahudilerin Avrupalı 
olmadıklarını, temessül etmedik • 
terini ve her yerde, her iklimde mi 
safirleri oldukları milletler i~in teh 
Hke teşkil ettiklerini yazmakta • 
dır. 

İtalyada haşlayan bu cereyan Pa 
ris gazeteleri taraCından tenkit e· 
diliyor. 

ltalyan Talebeye 

Tecavüz EdUdi 

3 

•El.i:K 
Şunu Ben 
Yapsam! 

l'azan: B. FELEK 

Bir Bektaşi hikayesi anlattılar. 

Yüzde doksan beş bektaşi fıkraları 

~bi pek hoşa gidecek şey. Belki siz 
de hoşlanırsınız. 

Bir köylü kadın, kucağında altı 

aylık bir çocuk. Üç yaşında bir baş
ka çocuğun da elinden tutarak bir 
dere kenarına gelmiş. Dere her yer
den geçit verir bir dere değil, su bi
le hız.lı akıyor. Kadın derenin kena
nna gelmiş ve geçit yerine yaklaş
mış, bakmış oracıkta bir bektaşi der 
vişi oturuyor, ayaklarını suya sok
muş, serinliyor. Kadın, demiş ki: 

- Baba, şu çocuğu sana bıraka

yım, mukayyet ol. Ben de Ckucağın
dakini göstererek) şunu öbür kıyıl·a 
bırakayım. Dönüp hunu da alırım. 

Bektaşi razı olmuş. Kadın üç ya
şındakini bektaşiye emanet etmiş. 

Kendi de kucağında bebeği He de
reden karşı yaka~·a geçmiş. Küçü
ğü yere bırakmış. Öteki çocuğunu 
almak üz.ere tekrar dereyi geçer
ken, ayağı kaymış, sendelemiş, suya 
düşmüş ve kuvvetli akıntıya kapı· 

hp boğulmuı. 
Şimdi, anasının boğulduğunu EÖ· 

ren üç yaşındaki çocuk ağlamıya 

baılamış. Karşı taraftaki yavru da 
yalnız kaldığı için ağlamıya koyul
muş. 

Bektaşi, biri suyun bir yakasında 
öteki öbür yakasında o ağlıyan iki 
öksüze baktıktan sonra sormuş: 

- Yarabbi, şunu ben yapsam, sen 
ne derdin? olduklarını göstermekte bulunduğu- Sort - Katalonya mıntakasında 

nu yazmaktadır. Eğer bu teşriki me- düşmanın bütün taarruzları püskür 
sai muallak meselelerin muslihane tülmüştür. Iki tabur tamamiyle im
usul ile nisbet dairesinde hallini tes- ha edilmiştir. 

Başvekilin Dalmaçya seyehatin -

den bahseden Samoprava gazetesi, 

bu seyahatin, Dalmaçya sahillerinde
ki iktısadi, kültürel ve içtimai za -
rurtleri bizzat tetkik etmek ve bu 

hil için kullanılacak olursa - ki mu Kastellon cephesinde sağ cenahı- mıntaka ahalisi ile temaslarda bu • 
hakkak surette böyle olacaktır - mız, iki kilometreden fazla bir de- lunmak maksadile yapıldığını yazi -
günün birinde milletlerin daha geniş rinlikte ilerledi. Sağ cenahımız Va - yor. 
mikyasta teşriki mesailerinin bır lansiya vilayetine girerek düşmanı 

merkezi haline Jlelmesi kuvvetle hezimete uğratmış ve düşman 400 t-ebliğde ezcümle şöyle qenilmekte -
den fazla maktul bırakmıştır. 

dir: Gebiyel mıntakasında Paviya ka-
F ran•rz gautelerinJe aki•ler sahasını işgal ettik. "Şark cephesinde düşmanın beş 

muhtemeldir. 

Dublen, 23 (A.A.) - Hali hazırda 
iki Italyan mektep gemisinin şehri 
ziyaret etm_ektc olan bir çok talebe
si, evvelki gece şehir sokaklarında 
gençlerden mürkkep bir takım grup 
ların tecavüziıne maruz kalmışlardır. 
Bu gençler "Habcşistanı aklınıza ge
tiriniz" diye bağırmışlardır. Zabıta, 

Italyanları h imaye etmek ve kendi -

İşlerimiz vardır ki harıl harıl güt
tüğümiiz fikirlere \·e ele verdiğimiz 
öğütlere uymaz. O zaman öğüt din
liyenlerin içine gelen hep bu sual
dir: 

- Şunu ben yapsam , acaba ne 
derdi? ... 

Hatayda Kayıt işleri 
u ... - .. ı c.~.a~..,. .... 

gııtere kral ve kraliçesinin Fransa
daki ikametlerinin son gününe ve 
Londraya muvasalatlanna bir çok 
sahifeler ve fotoğrafiler tahsis et
mişlerdir. Gazeteler, "binlerce Ingili
zin kral ve kraliçenin Londraya av
detlerini rnarseyyezi terennüm et -
mek suretile selamlamış" oldukları
nı büyük harflerle yazıyorlar. 

Le Jur, diyor ki: 

"Hiç kimse, hatta bugün, İngilte
re kral ve kraliçesinin ziyaretleri ne· 
ticesinde Fransız - lngiliz ittifakı-

nın resanet peyda etmesinden cihan 

sulhu ile bizim sulhümi.ız için tevel

lüt edebilecek olan ve etmesi liızım 

gelen menafii takdir ve tahmin ede

bilecek vaziyette değildir. Ancak şu 

şartla ki perçinlenmiş olan itilaf, ö
nümüzdeki aylar içinde durulmaksı

zın, biran bile fasıla verilmeksizin 

askeri ve siyasi sahada inkişaf etti
rilmelidir.,, 

B&n~ünd;-ls \A~k.; '!.2.. 'Hesmı bir 1 Sınaa-gfil.e"ıluŞurmrrmştür~~., .. ; ... c ...... 
1 • • •1 • " , ,.:ıa:~ ,..,...,,o'-a_,-,~:!ı ,..," ........ '1.""'"'.,.,... ll".,tınf'\• V" 

mecouriyetınde kalmıştır. 

Bir Bakışta Düngo. Haberleri 
FRANSA 

Nazırlar Meclisinde 

YUNANiSTAN 

Zelzelenin Tahribatı 
Paris, 23 (A.A.) - Bu sabah nar Atina, 23 (A.A.) - Atina ajansı 

zırlar, Reisicümhur B. Lebrun'ün bildiriyor: 
riyasetinde toplanmışlardır. Orepas mıntakasında sarsıntılar 

B. Dadalye ile B. Bone, Ingiltere bu gecede tekerrür etmişse de hiç 
kral ve kraliçesinin Paristeki ika - zarara sebebiyet vermemiştir. 

metleri esnasında yapılmış olan dip- Hükumet, felaketzedelerin yarclı -
lomatik görüşmeler hakkında mallı- mına koşmuş ve kendilerine yiyecek 
mat ve izahat vermişlerdir. tevzi eylemiştir. Gazetelerin yardım 

B. Bone. harici vaziyeti izah ve toplamak üzere bir komite teşkil c -
tasrih etmiştir. dilmiş olduğu hakkında verdiği ha-

B. Marşando, meclise mali vaziyet ber üzerine, hskumet, bu teşebbüsü 
hakkınad malumat vermiştir. menetmiştir. Zira, hük(ımetin fikri, 

Meclis bundan sonraki içtimaını bizzat' devletin felUketzedelerin ih -
29 temmuz cuma günü Elizc sara - tiyaçlarını karşılıyabilecek vaziyet -
yında aktedecektir. te bulunduğu merkezindedir. 

AMERiKA 
Meksikayı Tehdit 

Vaşington, 23 (A.A.) - Ayan mec 
lisi hariciye encümeni reisi B. Pit
man. şu beyanatta bulunmuştur: 

Antakya, 23 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor; 

Kayıt muamelesi dün her tarafta 
normal bir şekilde cereyan etmiş ve 
her büroda iki yüzden fazla mün -
tehip kaydedilmiştir. Hiçbir hadise 
vukubulmamış1u. 

* Antakya, 23 (A.A.) - Anadolu A-
jansının hususi muhabiri bildiri -

yor: 
Türk dostluğu taraftarı olarak 

Şamda çıkan Eddifaa gazetesi, Tür
kiye lehindeki neşriyatı dolayısile 

bir ay miıddetle tatil müddetindE:n 
sonra "Eddifaa", daha büyük hacim
de yeniden intişara başlamıştır. 

INGILTERE 
Manevralar Bitti 

INGILTERE KRALINA PARISTE YAPILAN iSTiKBAL MERASiMi: 

"Meksika, Amerikalı vatandaşla
ra ait olup istimliık edilmiş bulunan 
arazi meselesinin hakeme havale e -
dilmesi suretinde B. Hull tarafından 
yapılmış olan teklifi kabul etmiye -
cek olur ve yahut Hull doktrini mu 
cibince bu istimlaklere mukabil ta
vizat ver miyccek olursa Amerikanın 
bahşetmiş olduğu iktısadi menafiden 
istifade etmek hakkını kaybedecek -
tir. Diplomatik icraatı taykviye et -
mek için Amerikanın ittihaz edece -
gi bütün tedbirler, iktısadi mahiyet
te olacaktır. Meksikaya karşı har -
be girişecek değildir.,, 

Meksiko, 23 (A.A.) - Meksika pet 
rol ofisi, idare meclisi, petrol sa -
nayiinin müreffeh vaziyeti sebebile 
bu sanayide çalışan ame ücretlerinin 
arttırılmış olduğunu bildirmiştir. 

Arttırılan ücretler miktarının yeku
nu senede 440.670 pezoya balig ol -
maktadır. 

Londra, 23 (A.A.) - Şimal deni7.i 
sahillerinde yaptlmakta olan donan
ma, sahil müdafaası ve hava kuvvt'!t
lerinin müşterek manevraları bugun 
bi•miştir. 

• ngiltere Kralı ve Kraliçesi Pari• •eyahatini bitirerelr Lond raya tiön<iüi.er ve ~üyü::t mera
l .imle luır,..lanJılar. RuimJ e, Krala Pamte yapılan i•tilıbalJen bir intıbaı görüyoruz. 

FiLiSTiN 
13 Yahudi Öldü 

Kudüs, 2:l (A.A.) - Filistinde son 
iki gün zarfında muhtelif suikastler 
neticesinde 13 yahudi ölmüştür. Ay 
rıca bir çok yaralı vardır. Bir Ingi
liz neferi, aldığı yaraların tesiri ıle 
olmüştür. 

RUMANYA 
Bir Tayyare Düştü 
Bükreş, 23 (A.A.) - Varşova -

Bükreş hattında çalışan Polonyanın 
Lot kumpanyasının bir tayyaresi, Ru 
manyanın Kampulung şehrine 80 ki
lometre mesafede Polonya - Ru -
manya hududunda bir dağa çarparak 
parçalanmıştır. Mürettebatından 4 
kişi ile bir Jpon yı.izbaşı telef ol • 
muştur. 

Bu manevralar göstermiştir ki, ~
mal denizi sahlllerine yapılacak her 
hangi bir taarruzu tardedebilecek ve 
deniz, kara ve hava kuvvetleri a!:':ı
sında sıkı bir işbırliği sayesinde org 
lara yaklaşmıya muvaffak olac!lk 
düşman kuvvetlerinin arkası kest.
miyecektir. 

Halifaks, Mı sır Başvekili 

ile Görüıtü 
Londra, 23 (A.A.) - Lord Hali -

faks Mısı.r Başvekili Mahmut Pa~:l 
arasında yapılan mülakat 45 dakika 
sürmüş ve Süveyş kanalı mıntaka
sında İngiliz kışlaları yapılması gö 
rüşülmüştür. 

Her iki tarafta?' da bu mülakat 
neticesinden memnuniyet beyan o
lunmaktadır. 

lnCJİliz Kolumbiyasında 
Büyük YanCJınlar Çıkh 

Seatle (Amerika) 23 (A.A.) - \'cı 
şington ve Aragan vılavPtleriyle İn 
giliz Kolombiyasında çıkan muaz -
zam yangınlar binlercf' kişinin !l<'V 

retine rağmen henüz söndürüleme ·• 
miştir. 
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Bir Kadının Ölümüne 
Sebep Olan Çarpışma 
Kamyonetin Sürati Hakkında 

Fen Memuru izahat Ve,.di 
Geçenlerde Orta.köyde, bir kadının ölümüne, birisinin de ağır 

surette yaralanmurna ıebep olan tof ör Hayrinin muhakemesine 
dün Ağırcez~ mahkeme.inde devam edildi. 

.. Davacı yerinde ölen kadının oğlu ı Reis bundan sonra kazayı yapan 
Suleymanla kızı Şahende bulunu- kamyonetin markasını ve bu sürati 
yorlardı. Mahkeme geçen celsesinde yapabilip yapamıyacağını sordu. Şa 
hadise yerinde keşü yapan belediye bit, 8 silindirli fort olduğunu düz 
seyrisefer fen memuru Yakubun tek yolda bu sürati yapabileceğini söy
rar dinlenmesine karar vermişti. ledi. 
Dün Ya:kup geldi. Reis raporu oku- Reis şahitten sonra sözü suçluya 
duldan sonra kendisine şöyle bir su- verdi. Suçlu: 
al sordu: - Ben Yakubun beyanatını şid-

~ . .. .. ,) 
\~ 

İstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: I ti 

Saat 12.30 PHıkl:ı türk musi1d5~ 

lvadiıı. 13.05 Plı\kl:ı türk ırıUS 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

ı' Muhtelif pllık neşriyatı. 14 so~:.., 
Saat 18.30 Hafif müzik: Te~~ 

\diye bahçesinden naklen. 18.50 
0
, 

l Fatih H31kevi namına. Sırrı t r 
ZAN). 19.20 Nezihe Uyar ve 9 

tarafından türk muslkisi cus:ılt 
vehnlk tüTküsü). 20 Grenviç rıı5: 
den naklen saat ayan Keman J{O 

servatu\•ar Profösörlerlndcn .t\11 

yolanst. 1 - Bctovcn - Sonat ~ 
-Şopcn - Noktflrün. 3 - Rııbill 
mans. 4 - Rnndegger - Piyero • 
5 - A lbenlz - Malagcnya. 6 ,,,.. 
Perpetuum mobile. 20.40 Hıı'~şıı 
20.43 Ömer Rızn Doğrul tarııfıtı 

1
,, 

söylev 21 Sant ayarı: Orkestrn: 

- Raporunuza göre suçlu hadise detle reddederim. Hiç birisi doğru 
zamanında kamyonunu yetmiş, yet- değildir. Ben bir rnütehasıs çağrıla
mi§ beş kilometre süratle koşturu- rak ehli vukuf gibi dinlenmesini is
yormuş. Ayni zamanda da önündeki terim.,, dedi. MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

-\ • } ngiliz Kralının zi~arcti müna - Q ı 
ı 1 scbetile Frnnsada moda Ale - K z ı 

mlndc bilyilk bir hareket oldu. Fran- ı arısına or a 

- Travyatn, fantezi. 2 - Friıtl~~ 
lovv. 3 - I..öfor - Tandr babı. 14 
Klfıslk türk musikisi: Nuri ııaUI 
daşlnrı tarnfından tilrk musikiS~ 
selik faslı: 1 - Peşrev: 2 - eJef 
ma döndllkce bezml meyde nnlcııı 
Mehmedin. 3 - Ş3rkı: Görırıes 
zünil bir gece ey mnhl cenıın, :rd~ 
zimin. 4 - Şarkı: Nim niğabı 'j;I_ 
tin kalbimi nalan eder, Haf~ ~ 
Şarkı: Geçti o gamlı eyyamı dl 
minin 6 - IŞarkı: Nazlım ne ıc•_... 
yOz!in var, Hafız Anhmedin.1 ııtb' 
Seni Candan severim aşkına it O 
rum, Ha!ız AhmeL8 - Y. scırıal~ 
d3m bir al şala bürunsün yil ,p 

tramvayla arasında bulunması la- Reis suçluya evvelce böyle bir 
zım gelen açıklığı muhafaza etme- teklüte bulunup bulunmadığını so
m~ ve solundan geçmek istemiştir. ruyordu. Dinleyiciler içinden bir 
Direksiyonun laçka olduğu da söy- ses yükseldi: 

Fena Hastahk 

Aşdıyan Kadın 
leniyor. Eğer direksiyon laçka olma - Hayır dinlenmedi. 
· dı f'" bu k Beyoğlunda Kumbaracı yokuşun-
say , §O or azalan yapmaz mı Reis bu ses sahibine: 
id·7 "da, Tercüman çıkmazında. 3 numa-

ı .,. - Ne salahiyetle muhakemeye 
Yaku 

ralı evde oturan Ayşe Sırdaş, Ab-
p ŞU cevabı verdl: müdahale ediyorsunuz?.. Susunuz, 

E 
dullah isminde bir gence hastalık 

- ğer direksiyonda laçkalık ol- dedi. Ve şu cevabı aldı: 
"d" l. verdiği iddiasiyle dün, müddeiumu-

masa ı ı, ıAamyonetin direğe çarp- - Ben de mal sahibivim, o salahi 
ih 

., mili~e ızPtirildi Müddeiumumilik 
ması timali yoktu. Gerçi laçka o- yetle karışıyorum. Ayşeyi tabibi adillere muayene et-
lan direksiyonla doğruyolda ve az Mübaşir muhakemeye hariçten ka tirdi. Doktor zührevi hastalıklar has 
süratle i1erlenebilir ve bir kaza da nşılamıyacağını kendisine ihtar ede 
lm fak 

tanesinde muayenesine lüzum gös-
o az, at bu ihidisede direksiyo- rek susturdu. terdi. 
nun bozuk olınası bir aksi tesadüf- Müddeiumumi bu talebin reddini 
t - H.dised k b h t f'" ·· ·· Kadın hcrşeyi inkar ediyor ve: ur. a e a a a şo orun sur- istedi. Mahkeme de bu şekilde karar 
atle gitmiş olmasında ve tramvayla verdi. - Ben hasta deği)im, ben hasta-

arasında muayyen mesafe bırakma- .Muhakeme kararın tefhimi için 27 lık vermedim.,, diyordu. 
masındadır.,. Temmuz saat on bire bırakıldı. Hastanenin vereceği rapora göre, 

'AGffiCEZADA: 

Bir Polisi 
Öldüren 
Azılı ~ır.sız 
Hırsızlık maksadiyle girdiği evde 

polis Hasan Basriyi öldüren Nazım 
ile, hırsızlığı yaparken kE:ndisine 
yardım eden bahriyeli Salimin ve ha 
diseye yalan şehadette bulunan Sa
limin metresi Miikerremin muhake 
melerine dün Ağırcezada devam e
dildi. Müddeiumumi geçen celsede 
iddiasını söylemiş ve Niızım hak
kında ölüm cezası istemişti. Dün üç 
suçlu da müdafaalarını yaptılar. Na 
zım müdafaasını yazılı olarak verdi. 
Reis okudu. Şunlan söylüyordu: 

"Ben mücrim ve katil değilim. 
Ben hırsızlık maksadiyle Hasan Bas 
rinin evine girmiştim. Hasan Basri 
bunu öğrenince bana tabanca kullan 
mıya kalktı. Can endişesiyle bıçağa 
sarıldım. Hasan Basrinin tabanca 
bulunan eline vurmak ve tabancayı 
yere düşürmek istedim. Elim kaydı 
ve bıçak gırtlağına rastlıyarak iste
mediğim şekilde yaralandı ve öldü. 

43 liranın çalındığı iddiası da doğru 
değildir. Eğer çalsaydım, para üs
tümde bulunurdu. Eğer sokağa at
mış olsaydım, orada meydana çıkar 
dı. Benim hırsızlığım da tam teşeb
büs halinden ileriye geçmemiştir. 
Öldürme de müdafaai nefis kaygusu 
le yapılmıştır. Buna göre ceza ke
silmesini isterim.,, 

Bundan sonra suçlu Salimin avu

katı Nail Taner söz aldı ve şulıları 
söyledi: 

iHTiLAS : 

170 Lirayı 
Zimmetine 
(jeçıren Memur 
Zimmete 170 lira geçirdiği için 

tevkü edilen belediyenin Erenköy 
icra memuru ve veznedarı Seyfet
tinin muhakemesine dün Ağırceza
da devam edildi. Seyfettinin dün 
iki muhakemesi vardı. Birisi devam 
ediyordu. İkincisi de yeni idi. Evve
la yeni davaya bakıldı. İddia şu 
idi: 

Seyfettin, İçerenköyünden Nuri
nin oğlu Bürhandnn 42 lira 93 ku
ruş tahsil ettiği halde, kasaya on li
ra noksan yatırmıştır. Suçlu kendisi 
ni müdafaa ederken: 

- Ben bunu bilerek yapmadım. 
Ben bu işin ehli değildim. Bana hem 
icra memurluğu, hem de veznedar
lık verdiler. Esasen ehil olmıyan bir 
adama böyle iki mühim iş verilebi
lir mi idi? .. İşin ağırlığı ve çokluğu 
altında eziliyordum. Yanlışlı'kla 

kaydetmişim.,, dedi. 
Bundan sonra, Erenköy tahsil 

memurlanndan Lebip şahit olarak 
dinlendi. En sonra reis Lebibe suçlu 
hnkkındaki kanaatini sordu ve şu 
cevabı aldı: 

- Ben Seyfettini nnmuslu bir ar 
kadaş tanırım. 170 lira için şerefini 
ayak altına alacağını tahmin etmiyo 
rum. Fakat maaşı azdı. Dört çocuğu, 
karısı ve kayınvaldesi vardı. Sıkın
tı çekiyordu. Kendisine verilen işler 
ağırdı. İcra memurluğu seyyar bir 
vazifedir. Dışarıda gezmek icap e
der. Veznedarlık ise dairede otur
mak ister. Seyfettin bu iki vazifeyi 
birden yapmıştır.,, 

Mahkeme bundan sonra bu dava
nın da diğer dava ile birleştirilme

sine karnr verdi. 

Üç Suçludan 

Biri Kaldı 

tahkikata devam edilecektir. 

Çocuğa Tecavüz 

Eden ihtiyar 
Polis, dün. tuzlu balık satan 75 

~ ~ ;~u°l?.~JhHl" 
ne verdi. 

Polis, Balatta, Loncada 4 numara· 

lı evde oturan Avram isminde bir 

çocuğu da muayene için tabibi adil

lere göndermiştir. Avram davacıdır. 

Dün akşam, Lüna Parkın yanındaki 

apdesthaneyc girmiş, Yasef kendisi

ni takip ediyormuş. O da yavaşça 

apdesthaneyc girmiş ve çocuğun 

gırtlağına yapışarak tecavüz etmiş
tir. 

Tabibi adillerin çocuk hakkında 
verecekleri rapora göre takibat de
vam edecektir. 

Tayfanın Cesedi Bulundu 
Limanımızda, şamandırada bağlı 

İngiliz Bandıralı Damoyan vapuru
nun tayfalarından Polonyalı Andon 
Samoviç, ayın yedisinde denize 
düşmüştü. Dün. cesedi meydana çık 
mıştır. Tabibi adil Enver Karan 
muayene etmiş ve gömülmesine izin 
vermi~tir. 

\'-"'" ' ""'' " .--.'' ........... ......_, ~ 
~ ASKERLiK iŞLERi ~ 
\,......l"-,......"'• ...... '°''°'l"llıı..~ ~ 
Harp Okulu Kampı 

Üsküdar askerlik ~besinden: 
Harp okulunun ikinci sınıfına geçen o -

kurların kampı bu sene 1 ağustos 938 de 
yapılacağından meı.kOr sınıfa geçmiş olup 
ta Üsküdar mıntakasında oturan okurların 
27 temmuz 938 gün akşamına kadar mek -
tepte bulunmaları lAı.ımdır. 

Mevlidi Nebevl 
Merhume Zülfiye Aldıkaçh ruhu

na ittihaf edilmek üzere yannki 25 
temmuz 1938 pazartesi günü Divan
yolunda Firuzağa camiişerifinde öğ
le namazını mi.iteakip mevlidi nebe
vi okunacaktır. Arzu buyuranların 
teşrifleri rica olunur. 

sız Cümhurrcisinin karısından, me- k G• d• k 
rnsJme iştirak eden diğer devlet adam Çarı ıy ırme 
larmın karılarına kndnr bütün kadın • 
l<I~. yeni tu~aletler .yaptırdıl~r. Moda 1 st·ıyen Adam 
muesseselerı bu Vf"Slledcn fstıfnde ede 
rek ortaya yeni modeller attılar. Yu- Polis, müddeiumumiliğe sağ 

Sadullahın.9 - Saz semaisi: J{eJll ııR 
nın. 22.10 Mil7:.lk viriyete: TcptSo 
diye bahçesinden nnklen. 22.50 

3 
sıJ 

ler ve f'rtesi günün programı . .2 
karıdakl resimler Madam Lebrun'un kolu sarılı iyi giyinmiş güzel bir ka-
tuvaletlerinden bazılarıdır: dm getirmiştir. Topkapıda cami so-

1 - Beyu . alyıh krepten yapıl . r K rı: SON. mıştır. 2 _ Pembe ve gümüf lime bir kağında oturduğunu söy ıyen e -
tuvı l et. 3 - Bej ve kıhverengl bir el ziban ismindeki bu kadın, tabibiadil Ankara Radyosu 

blee. 4 - Dıntel elblae. 5 - Krep tu· ler tarafından muayene edilmiş, ko- ÖG L E NEŞRiYAT!: ~ 
Saat 12.30 Karışık pllk n 1,_ıı PH\kla türk musikisi neşriyab 

valet. lu alçıda ve sarılı olduğu için on 
giin sonra tekrar muayenesine lü -
zum gösterilmiştir. 

Nevyork 
Sergisinde 
Tiirk Sitesi 

·-<>--

Türk Pavyonu için 
... __ ..... __ ··-·•-..tı 

Amerika istiklalinin 150 inci yıl

dönümü münasebetile kurulmakta 
bulunan, ve altı ay devam edecek o
lan "Nevyork dünya sergisi,, için ya 
pılan hazırlıklarımız en sıkı devre
sine girmiştir. Bu sergideki "Türk 
pavyonu,, nun tam bir mükemmeli
yete kavuşturulması için, Vekiller 
Heyeti kararile kurulmuş olan Ve -
kaletler arası komisyonu, ve genel 
kurmay mümessili, her fedak!ırlığı 
başarmaktadır. 

Memleketimizin, bu bliyük imti
handan muvaffakıyetle çıkması için. 
aliıkadar bütün daireler, bütün mü 
esseseler, bütün teşekküller durup 
dinlenmeden uğraşıyorlar. 

Sergide. pavyonumuzdan baska, 
bir de "site Türk,, bulundurulacak
tır. 24 temmuz 1939 da, "Türk günü., 
olacaktır. 

Oradaki resmi pavyonumuzun da 
hili dekorasyonu için açılmış bulu -
nan müsabakanın neticesi bugünler 
de anlaşlacnktr. Bu büyük miisaba -
kaya, memleketin bütün maruf sa
natkarları girmişlerdir. Bu itibarla, 
kazanacak eserin. bize iftihar vere
cek bir mükemmeliyette olacağı mu 
hakkaktır. 

Resmi pavyonumuz için. kültür ta 
rihimizi. milli zevk ve sanatimizi te
barüz ettiren çok güzel eserler ha
zırlanmıştır. Memleketimizin ge -
rek tarih, gerek tabiat bakımından 

cazibesini gösterecek "türistik,, ilan 
lar da yapılmıştır 

"Site Türk,, ün kurulacağı mev
ki muazzam sergi sahasının en işlek 
yerinde, ve tam ortasınd:ıdır. Bu sa 
ha, evvelce Amerikalılar tarafından 

kiraya verilmişti. Fakat Amerikalı -
lar, sırf memleketimize bir cemile ol 
mak üzere, bu sahayı müstecirlerin 
den geri alarak bize vermişlerdir. 

Bu kısımda, halıcılığ ımız, çinicili 

haberleri. 

Bayan Keziban, bir muharririmi
ze başından geçeni şöyle anlatmış -
tır: 

AKŞAM NEŞR iYAT!: 

Saat: 18.30 Karışık plak n~ 
TüTk musikiı;i ve halk Ş<Jrkılll~ 
der}. 20 Snat ayarı ve arnpça ıı f.' 
Türk musikisi ve halk şarkıll';ıtfl 
tin}. 21 Şan plAkları. 21.15 S ~,S 

- Bayım, beni görüyorsunuz. El
bisem, ayakkabılarım sizin üstünüz
de elbette bir tesir bırakmıştır. Be
nim gibi bir kadm, Boyabadın bir kö 
yüne gider de ayaklarına ç-arık, sır
tına dört etekli alaca entari giyer 
mi? lşte nasılsa gcinlümü kaptırıp ta 
beraber ynşamıya mecbur olduğum 
Boyabadın Boyalı köyünden Tirya
ldvn&hı Ahm~t hana bunu teklif e
na bekar olarak tanıtmıştı. Evlenme 

· erıJ"' Orkestrası:l - Fetres Erınn s 
ede Leuchlkö!crchens Hochzcit# 
Gung"l Z<>phyr - I.üftc 4 - sı 
cbesbotschnft 5 - Strauc:s oıe 
22 A1ans haberleri ve SON. 
SENFONİI,ER: 

teklifinde bulundu. Ben de kabul et
tim. Bir giin nasılsa elime geçen nü 
fus kağıdından onun evli olduğunu 
öğrenince aldatıldığıma kanaat ge -
tirdim ve ayrılmak istedim. Geçen 
sene ayrılma kararı verince o bana 
biçakla hiicum etti. Fakat salladı -
ğı yatağan hedefini şaşırarak kendi 
bacağına saplandı. Ben Topknpıda 
bir ev tuttum. lzimi kaybetmek iste 
dim. Fnknt o dün gece heni yine bul
du, eve girdi. Hemen kolumdan ya
kalıyarak yatırdı. Ve kolumu aynk
larilc çamur çiğner gibi çiğnedi. Kü 
tür kütür kırdı. Doktorlar kolumu n 
hem kırıldığını hem de çıktığını söy 
lcdilrr. Zorla güzellik olur mu? Ben 
Boyabadın Boyalı köylinde çarık 

giyebilir miyim? 

ğimiz, kakmacıhğımız, tesbihçiliği -
miz ve bu gibi diğer sanatlerimiz 
kıymetli elisi mamuHitımız tanıtı -
lncak, ve satılacaktır. 

Yine bu kısımdn hazırlanacak o-
lan gazinoda. münhasıran Türk ye
mekleri, ve Türk içkileri bulunduru 
lacaktır. Bu gazinonun mutbahı için. 
Tiirkiyenin en müktadir ahçıları an 
gaje edilmiştir. 

Sergirlc. maden nümunelerimiz de 
teşhir edilecek, ve Etibank tarafın
dan, bu hususta lazımgelen mallı -
matı alakadarlara verecek bir de bii 
ro kurulacaktır. 

Sergimizin mükemmel olması için 
Kültiir Bakanlığımızla tarih kur u • 
mumuz da hiçbir yardımı esirgeme
mektedir. 

Amerika sergisinde, tarih kurumu 
muzun Dolmahahçedeki muvaffak e

serinden de azami istifade edilecek 
tir. 

İktısat Vekaleti, memleketin bii -
tün valilerini, bu mühim sergi işin 

de hizmete davet etmiştir. 

11.45 Rerlln kısa dalgnsı: 5erı~ 
ser (16.15 Ayni konser tcıcrıı~ 
23.15 BGkreş Senfonik plfı!C J~...,.. . 

ı.ıu rıcrun ımm u•.ııı;aı;ı. 

ri (8.15 devbıhı) (0.15 rıtl'l 93 
Moznrttan Ü\'crtOr musikisi) f' 
konqer 11.50 Paris MondiYll1 ıl 
Pllık 10.35 Pllık 12 Pnrls l'A~ 
ser nakli ı ı Berlin kısa dıı11,ııt ile Avusturya musikisi 13 ı' 
13 Hafif rnusiki (14.15 de\:~.25 
rls Mondiyal: Konser nnıdı de' 
Slblccanu orkestrnsı (14.30 1<11 
Peşte kısa dalgası: Mncıır.~:ı~ı!' 
peret musikisi 17.15 nerıın ıı 
Askeri bando 17 .45 Neşeli .ı111ş. 
rls Mondlyal Konser nakli 19 
kı~a dalgası: Akşam konseri 1< d 

Rıırlyo orkestrası 20 Berlln nıc1' 
Orkestra ve Sopran 20.25 9 {\J-' 
11 neşriyat 21.10 Bükreş ~~çı11ıı" 
konseri 22.20 Bükreş fla!I g1'= 

OPERAL AR, OPEKETL ~ 
21.10 Peste açıkta veril~ 

silin nakli 
ODA MUSİKİSİ: . µ\Jt1 

15.30 Bcrlfn kısa dalgası· 
DANS MUSİKİSi: dt~ 

19.17 Bilkreş (plakla) 20 
VaTşova. 

YENi NEŞRiYAT: 

KANDl0 ııi1' 
Voltcrin bu şaheserinin şlıtl 

dilimize tercüme edlırncın1{0şııJI'• 
kiitUph:ıncıniz için bir bOŞ şrtl 

d ne Kitape\•I son zamnnlar 8 rlS 
duğu Ankara Kiltophancsl 5~c e 
teşem sanat abidesini de ~~ıte 
la neşir m<'saisinde çok Y rtif 
nıUs oldu. Eseri genç mub:.c tt 
Fehmi Daldaı; muvaffakıYe 
miştlr. Jı'ltı 

Volter bu eserinde ı,elb~rctı 
felsefesini yere vurmnk ga~rı Jı' 
kA oyunlnrı yapmış ıvc eSe ırıe· 
rını yedi sene muharebeıer.ıtlırıt 
:ıelesine, Engizisyon meıalı ,1ııe 
yet Paraguayın amansız Jcıı tıP 
tırdıkton ve birkaç korktınCcerıt' 
sefaletlerlc boğuşturduktan tıııf'ı 
de birleştirilmiş Ye onlara. 0 
faklyetin sırrını bir tilrkdtl\ ıcl ...ı 

· fe "" lemlştlr. İnsan irndcstnın ede" 
vet olamıyocağını da ısbnt or",. ~ 
tiiıı gcnçleriınize tavsivc c l(CS' 
Timur Devrinde S•f' 

Semerkand'CI 1ç1~.1 

- Hakkında ölüm cezası istenilen 
suçlu Nazımın manen ve maddeten 
hilafı hakikat beyanatta bulunması 
müsteb'ittir. Hakikatte kendisi tara 
fından pencereden atılmış bir para 
mevcut olmadığı tahakkuk etmekte
dir. Farzı muhal olarak Nazım böyle 
bir parayı pencereden atmış olsaydı, 
bu para ya bir paket halinde veya bir 
zarf içinde bulunmadığı için, karan
lıkta yere dökülürken dağılacaktı. 

Bu itibarla Salimin bu parayı alama 
ması lazım gelirdi. Veyahut ta bu 
parayı toplamak için meşgul olur
ken, kendisinin orada görülmesi la
zım gelirdi. Halbuki kendisi orada 
yoktu bu itibarla Nazımın suç orta
ğı değildir. Beraet karan verilmesi
ni isterim.,, 

Mahkeme karann verilmesi için 
:muhakemeyi 17 Ağustosa bıraktı. 

İhtilas yaptıkları ve zimmetlerine 
para geçirdikleri iddia edilen beledi 
ye tahsil memurlarından Hasan oğ
lu İsmail, Sabri oğlu Arif ve Necati 
nin muhakemelerine dün Ağırceza
da devam edildi. 

Hadise üç sene evvel olmuştu. 

Suçluların üçü de tevkif edilmişler
di. Bunlardan Necati tevkifhanede 
ölmüş, İsmail de akli bir hastalığa 
tutulduğu için Bakırköy hastanesine 
kaldırılmıştır. Mahkeme, geçen cel-

sede, Necatinin nüfus dairesinden ö
lüm kaydının, İsmailin de hastane
den getirilmesini kararlaştırmıştı. 

Dün İsmail jandarmaların nezaretin 
de Bakırköy hastanesinden getiril
mişti. Yalnız Necatinin ölüm kaydı 

gelmemişti. Bu kaydın getirtilmesi 
için muhakeme, başka bir güne bı

rakıldı. 

En güzel dıvar k69ıtlarını 

DEKORASYON 
Mağazasında bulabilirsiniz 

Lütfen bir kere görünüz. 
Beyoğlu, istikla l ·caddesi. 

Tlmur nezdinde İspanY9 ert'~i 
den Klaviyon bu ııeyııhatnll rıı'' 
devrinde tilrk Aleminin sz:ı~ 
ve türk medeniyetinin iJı uııt 
bir mÜŞ3hlt i:özllc tnsvlr ~tf.lt 

Kanaııt Kitabevinin n~ıılfl f 
Ankara Kütüphanesi seri' efet 1 

1 
sayılarını. teşkil eden bU j tıırr' .1 

Eserin Ömer Rıza Doğ~rt'lf'" 1 
cüme edilmiş olmıısı etı t<il , .... _____________________________ maktadır. Birinci cildi teS 

rn çıkmıştır. 
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T'AN 
Gündelik Gazete 

'~~· 
.. "' hıdıfl: Haberd., flklrd., her• 

>'dı te 
lı.trıı 11 llllr_ dDrDat, .. mimi olmak. 

gazet"ı olmıya c;alıımaktır. 
'l' ABONE BEDELİ 

l•oo ilrkı1e Ecnebt 
7so Kr, ı Sene 2800 Kr, 
400 kr, e Ay ısoo Kr, 
150 ltr, 3 Ay . 800 Kr, 

'rıııeu ıtr, ı Ay aoo Kr, 
lll.ıya11 e?araaı PoKta ittihadına dahil ol
dır. _..:trıllekeUer tçln 30, ıe, 9, 3,5 Ura 
lirıneıt 

2
:e bedeli peşindir: Adres dettş

lara 10 ku?U§tur. Cevap içln mektup 
kuruşluk pul tıAvesJ lAzundır. 

1 
CONON MESELELERi 

~ozan Zaferi 
;':"

11
: M. Zekeriya SERTEL 

w. tan ınuab d · · b" ük" ı··ğ·· .. 11 e esının uy u u-
•ıılaın k . . . 

tdeıı ~ 8 ıçın, ona temel teşkıl 
talter~ ud~nya Mütarekesinin mü
tö Ve ıınza edildiği evi gezip 

"ıııelidir 
1'11 e" . 

"- lı:u .. ' ~udanyada deniz kenann-
bilye ~~k hır köşktür. Mütenzi mo
d1"'rl 

1 
e döşenmiş küçük odalann 

lılııı h~l'l~da Türk tarihinin en mü
tlfil •dıselerini tesbit eden fotoğ-

er va 
den, r. Uzun mahrumiyetler-

setin ·· d te gi: ınuca elelerden, seneler-
.. ren y • Otad ıpratıcı bır harpten sonra 

l il zaferin t' . • 1 
eıı nı.. ne ıcesını a mıya ge-
k Utevaz' r·· k k . •daıı 1 ur umandanı ıle ar 
liı ... 1• ~ıı Yanında dünya emperya-.,, nın tA 
'•kat .. a Mudanyaya, muzaffer, 
tıııln ntutevazi Türk kumandanla
eltıı>er 'Ya~ına kadar gelmiş dün)~a 
' Yalızın'ın· .. ·1· l ••han ın mumessı ı o an 
lliıinı~\ ~unıandanları goruyoruz. 
l'iııde 1 

erln yüzlerinde, kıyafetle
tıı İtleJet.in İstiklal Harbinin yoru
clltlar t 'ar: Çehreler yorgun, vil
ların .~nı &ldasını almamış insan-
h \1\icud·· · llsit v u gıbi zayıf, kıyafetler 

l'ab e sade. 
11 •ncı k 
Ilı, Yii umandanlara bakıyorsu 

bir tnı tleri, kıyafetleri, duruşları 
ilan L .. P•rato:run mümessilinde ara

lJ\lt{i 
kırmızı n vasıfları cimi. Suratlar 
tiııde. ' kıyafetler şık, duruşlar 

İtte h 
tenıau et ~!nıet, servet ve kuvvet 
tlt>""sıt· tııtıeıini zanneden bu em
ıl' ll.l.aff~;'k ltıiime.'lııilleri. oran bu 
1leri~ et· llnıandanın ayağına ken

httı İçin 1
kte edilecek şartları ka-

.~ll sah~:lnı~~ bulunuyor. 
'l'~rk İstik • dunya emperyalizminin 
tdışİdir V lal Savaşı önünde secde 
'l'Urkii ' e Avrupa o günden sonra 
&il • Ve l'ij ki • • • .. 

Vı insa r yeyı kendısıne mu-
Yetini d 

11 
olarak tanımak mecburi

l.oıa "Ynıuıtur. 
f°'- n nıu h 011;e11 A a edesi Mudanyada diz 
iti.... Vrupa eın ı· . . T"' 

J., k perya ızmının ur 
ht •rtısınd 'l' t "eaUt a matlup oluşunun 

Ur1t htıaskl~dır, Onun için bugün 
tıı al ta lh' · · '&nutı r ının en ıereflı ve 
12 1( lnaz günüdür. 

~ 
)' eYva ın 

0tuz. enıleketi olarak geçini-
lfarj 

~1l'pltlı;:.Yaş nıeyva sevketmek için 
l'tız a, tedb· . ır almıya çalışıyo-

li'ak 
)'o at bir t" 1 

l'tız. ~i • ur il nıuvaff ak olamı-
bu çın? 

ltıllt 11 ~ısırd 
•~ • Anıe .k an Yeni gelen bir dos-
~vıt rı anı • r etu~· n oraya yaş mey\'8 
ol'ıl. gını ani tt 
~l 1Yan111 • a ı. Amerika, Kali-

' 
§, ç\i...ıık ~efıs kokulu, tasnif edil-

•ra •u Suz u 
llı 011 iki k g zel elmalarını Mı-
lll l h1l elına uruşa teslim ediyormuş. 

htılanıl Yı lstanbulda kırk kuru
() h Yoruz. 

~._ •ide hl 
11, hltlı.cı ~vaff aılc o1amayı~ımı-'lltt ltıtk ın:e bi :ıneydanda: Dahil
~, Çte ıııu ;:ıı.• Yediğim.iz elmaya 

1'leh>, f rı bulamayız. Dahil
b llıtçoJt neden pahalıdır? 
)tt .. Bebeplert >, "' 1Yatı var: Evve1l ma-
~ "c~tı Pahalıdır. Çilnkil nakli-•r, el'f Yiikse • 
tı~ ı. teılcıila ktır. Meyva mu-
>o" 1 folttur Ahnıız olmadığı için 
ikı c1llar fa '1 rada geçinen komis-

)t.. z adır. T 1 d . 
~f) "'°Uşa ar a a kılosu 
le ~. h•rl :ınaı olan m('yva veya 
ttış teHnciy:ek 1'evkedilecek gilmrü-lt: htıluyor. adar :ınaliyeti kırk ku

r,ç ._,tlar i · 
A:t1rıenıiıe ~ınde Yaı mey\•a ih

ı-... ~,.~hl rtıkln var mıdır. 
~ita dflraya: Ka'J forniya ıneyva
~lli ltopın~ her. tarafına ağaç
il~~ rnerv' aibı sevkediyorlar. 
)'ili '-ı •aırı asını sofranıza koy
ltııl 11to~ı..:n ~Unun bahçenizden 

İt 'l'llede 1 bır :ıneyva olmadı
'-'e ltenı f lrtezslniz. 
" ~leaı ~. heın d "lllıı1 dlr, )' e o~anlzesyon 

ı arzı. katı alnız hUsnüniyet ve 
ı değildir. 

fE5)Da il=' 
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TAN 

ôçgı~um 
Ne ô~~ay<dln 

Va1Pa1r<dlnm? 
Erkek evlat kız evlada 

da benzemez. Bir er
keğin terbiye ve tahsili, kı
zınkine nazaran daha mü
himdir. Sonra erkeğin tah
sil ve terbiyesinde umumi 
konuşmak ve umumi hü
kümler vermek doğru değil-

dir, çünkü meslek tayini, 
hayatta takip edilecek isti
kametin tesbiti çocuğun ta
biatinc, kabiliyetine ve liya
katine göre değişir. 
Oğlumu mektebe başlatmadan. 

evvel yabancı mürebbiyelerin eli
ne vermezdim. Küçüklükte alınan 
intibalar bütün hayat müddetince 
devam eder. Çocuk, sevmeyi, be
yenmeyi, eşya ve hadiselere kıy
met vermeyi, hayat hakkındaki öl
çüleri bu yaşta muhitinden aldı

ğı .intibalara göre öğrenir. O çağda 
çocuğun dimağı ve karakteri dol
durulmamış bir plak gibidir. Bu 
plak her söylediğiniz şarkıyı aynen 
zaptetmiye müstaittir. Bu sebeple 
onu ilk çağlarında dilini bilmediği, 
terbiyece tamamen yabancı bir ka-

dının eline vermek yanlıştır. Çocu
ğun zevki, dili, görüşü sizinkinden 
ayrılır. Muhitine ve ailesine karşı 
yabancı kalır ve bu yabancılık 

bütün hayatına tesir eder. 

Eskiden yabancı mürebbiyeler 
elinde büyümüş zengin çocukları 
na bakınız. Bu hükmümde aldanma 

<WUro.ı • .a""P.".P.k!\.irU:z ••• Ccu::ıık. ilk.Jn
den, kendi ana, babasından alma
lıdır. 

Beş yaşına kadar çocuğuma yaban 
cı bi:r dil öğretmiye de kalkmaz
dım. Çünkü beş yaşına kadar çocu
ğun lehçesi 1000 - 1500 kelimeyi 
geçmez. l 000 kelime öğrenmek için 
çocuğun kafasını yormak günah
tır. Bu 1000 kelimeyi ilerde çok 
daha az bir zamanda öğrenebilir. 
Beş yaşına kadar oğlumu müm
kün olduğu kadar serbest, neşeli, 
temiz ve güzel bir muhit içinde ye 
tiştirmiye çalışırdım. Kızımı ol
duğu gibi, oğlumu da apartımanın 
dar ve kasvetli odalarına hapset
mezdim. 

yedi y~şında çocuğumu hüku 
met ılk mekteplerinden bi

rine verirdim. Hükumet ilk mek-
tepleri tam Türkiyedir, ve Tür
kün kendi mektebidir. Burada zen 
gin ve fakir çocuğu diz dize otu
rur. Kardeşlik ve müsavat, bera
ber çalışma bu muhit içinde öğ
renilir. Sınıfta, hayatını kazan-
mak için sokaklarda hamallık e
den çocukların bulunması hayatı 
öğretmek bakımından bir fayda
dır. Çocuk hayatı olduğu gibi gör
meli, insanları bütün kusur ve me-

ziyetlerile tanımalı ve yaşıyacağı 
muhiti tanımalıdır. 

Hususi mektepler, serlerde ye
tişen çiçekler gibi, hayattan uzak 
yetişmek istiyen çocuklar içindir. 
Hususi mekteplerde hususi bir mu 
bit vardır. Orada Türkiyeyi ve ha
yatı olduğu gibi bulmak mümkün 
değildir. Zaten tahsil itibarile de 
hükumet ilk mektepleri hususi 
mekteplerin ilk kısımlarından iyi
dir. 

Erkek çocuk için yabancı bir 
ikinci dil bir lüks değil, bir 

ihtiyaçtır. İster tüccar, ister me
mur, ister serbest meslek mensu
bu olsun, yükselebilmek, mesle
ğinde inkişaf edebilmek için ya
bancı bir dile ihtiyaç vardır. Gene; 
yaşta yabancı dil öğrenmek güç
tür. Hele lisana hakim olmak im
kansız gibidir. Fakat çocuklukta 
öğrenilen yabancı dil unutulmaz 
ve ana dili kadar tabii gelir. 

Onun için ilk mektebe başlama-

Yazan: ~~~~ı 

GÖNÜL DOKTORU ] ] 

Beş yaşına kadar oğlumu, mümkün olduğu kadar serbest, 
neşeli ve nezih bir muhit içinde yetiştirmiye çalışırdım 

o- v ·-·· o 

retmek üzere dersler verdirirdim. 
Yalnız bu derslerin onu yoracak 

kadar sıkı olmamasını temine ça
lışırdım, mektebe devam ederken 
de bir taraftan da bu yabancı ders-
lere devam etmesini isterdim. Bu 

suretle farkına varmadan bir ya

bancı dil sahibi olmasını temin e
derdim. 

orta mektebi de bitirdikter. 
sonra oğlumu bir yabancı 

mektebe verirdim, Artık lisamnı 
öğrenmiştir. Milli karakterini yap 
mıştır. Şimdi mesleği ve istikbali 
için hazırlanma devri başlamıştır. 
Bu mektebin çocuğumun öğren-

diği yabancı lisan üzerine tedri
sat yapan mektep olması tabiidir. 
Bununla beraber çocuğumun ta-
kip etmek istediği meslek bakı

mından da bu yabancı mektebi 
seçmenin ehemmiyeti vardır. Ya-

----- - ---r- -....... _ .,, .. - ............... a.-

çin veya hayata girmek için bir 
basamaktır. Bu basamağı ona gö
re seçmek zaruridir. Oğlunuz bir 

muallim olmak istiyorsa onu her 
halde Almanyada okutamazsınız. 

Bir gazeteci veya edip olarak ye
tişmek istiyorsa onu Rusyaya gön
deremezsiniz. Bir ressam, bir sa
natkar olacaksa İngiltere veya A
merikaya yollamakta fayda yok
tur. Onun için bu yabancı mekte-
bi seçerken dikkat etmek lazım
dır. 

Çocuğum lise tahsilini yapar 
ken mesleğini seçmesini tav 

siye ederdim. Bu çağda gencin ha
yali geniştir. Ufkunda bir çok ihti-

maller belirmiştir. Bunlardan bi
rini seçmekte onu serbest bırakma 
lıdır. Yalnız kendisini tenvir ve i
kaz ile iktifa etmeliyiz. Hiç
bir meslek hakkında onu tesir al-

~ ! ~ A\~f!\~[Q) &lM 
~l ~~~iiiiiiiiiiiiiii~~~· • 

Denizden Hoşlanan 
Tahtakuruları 

E akl doktorların rivayetine 

glire, yedi tahta kuruıunu diri 

diri yutan adamda romatizma olmU 
mıf. Bu gUzcl kokulu hayvancıklar 

yalnız romatizmaya dejjll, yılan aokma 
sına da bire blrmlf. Bana ıorarsanı:: 

romatizmayı ve yılan ıokma11n1, dl· 
rl diri tahtakuruau yutmaktan ehven 
bulurum, 

Yine• benim gibi tahtakuruıu aev • 
mlyen bir mDhterem aaylav bana yaz 
,dıaı bir mektupta limanda l91lyen bazı 
vapurlarda tahtakuruıu olduOunu ve 

bu huıuata mUracaat ettlOI memurla• 

rın da bu ha141ratın vUcudünden ıtkl· 

yıtçl olduklarını, fakat bunların im • 

hası için henUz idarece lliç g!Snderll· 

mıdlOlnl a!Syledlklerlnl yazıyor. Ben • 

ce bu, pfılacak ıey dealldlr. Tahta • 
kurusunun da yazın denizden hoııa • 
nanları olıblllr. Bunl11rın bir k11mı dıa 
tUrlU tUrlU, her çegit ve lezzette kanı 

olan ve dalma deiilıen yolcuların har· 

~.,....,..,....~ 

~ YAZAN: ~ 

~ Burhan Felek ' 
~,,..,,, ,,.,....,, """"",,..._,~ 
man oldujju vapurlara Uteblllrler. E • 
!lor vapurlara tıllt yapılmasını bekler 
aek aabah olur. Bence bu mübarekle 
rl evlere taıımamak için evden içeri 

girerken üzerlerlmlze temizce bir fllit 

pUıkUrttUrmellylz. Yokll mübarekler 

bir kere OftUler mi canımızı tilerinden 

kurtarmak güç olur. 

* 
Deniz meraklıaı bir arkadatım ya• 

zıyor: 

"Mesainin saat fklde bitmesi fırsatın 
dan istifade ederek Kalamış koyunda 
ufak bir sandalla deniz ve g(lneş ban 
yosu yapmayı düşündüm. Ele geçen 

tında bırakacak şekilde mütalea 

yürütmemeliyiz. Bir mesleği aev· 

mesini veya ondan nefret etmesini 
mucip olacak telkinler çocu)'u iste-

mediği veya muvaffak olamıyaca

ğı bir mesleğe sürükliyebilir. 

Her meslek iyidir. Yeter ki, oğ

lunuzun kabiliyet ve istidadı o is

tikamette olsun. Para getirmiyor, 

diye çocuğu muharrirlikten soğut

mak, ressam ve heykeltraş olma

mıya teşvik etmek, belki de bir 

dehanın doğmasına mani olmaktır. 

Çocuğu bırakınız, mesleğini kendi 
tayin etsin. Yalnız siz bu mesleği 

temin için ona lazım olan tahsili 
temin ediniz, bu yeter. 

.. -
Universite tahsilint, mesleği-

nin icabına ve vaziyetimin 
müsaadesine göre, Türkiyede ve-

ya yapancı bir memlekette yaptı

rırdım. Param varsa ikincisini ter

cih ederdim. Tahsilini bitirdikten 

sonra oğlumu karşıma alır ona der 

dim ki: 

- Oğlum, seni hayatın eşıgıne 
kadar getirdim. Dalgalarla, fırtına 
larla, tehlikelerle dolu bu karan-
lık denizde batmamanı temin için 
elimden geleni yaptım. Şimdi ar
tık seni talihinle ve hayatla haş
haşa bırakıyorum . Sıkıntıya düş

tüğün zaman gel sana yol göster
mek borcumdur. Fakat bana gü
venme. Hayatta kendini yalnız 
farzet. Mücadeleni ona göre yap. 
Muvaffak olursan bu muvaffakı
yet senin eserin olsun. Artık elin-
den tutulup gezdirecek çağda de
ğilsin. Bugünden itibaren istikla... 
line sahipsin. Evimde de muvak
katen misnfirsin. Bu misafereti ne 
kadar az zamanda nihayete erdi
ri:rsen o kadar memnun edersin. 

Bunu söyledikten sonra onu ha
yatın içine bırakıverirdim. 

Çarpışsın, didinsin, yorulsun ve 
tC'rlesin. Hayatı tecrübe ederek ve 
yaşıyarak öğrensin. Ona itimat, 
cesaret. nefsine güvenme ancak 
bu suretle telkin edilebilir. 

Oğullarımızı 20 yaşından sonra 
sırtımızda tti.feylt yaşıyan birer 
'Zararıı manıuK nalınde nıraıtma-

malıyız. 

1 BALIKESlRDE : 

Şoförsüz Otomobil 
Oç Kiıiyi Ezdi 

Balıkesir, (TAN) - Burada garip 

bir otomobil kazası olmuştur. Kara
oğlan mahallesinde oturan şoför is

met. eski belediye meydanındaki tak 
si mahalline otomobilini bırakıp git 
miştir. Bir müddet sonra otomobil 
kendi kendine hareket etmiş, urgan

cı Abdullaha çarpıp onu yere devir -
miş, Kayabey mahallesinden ·mutaf 

Halilin on yaşındaki oğlu Omerle 

beş yaşlarındaki oğlu Mehmedin de 

ayaklarını ezmiştir. Bundan sonra 
Abdullahın dükkanına çarpıp dur -
muştur. 

beş on kuruşla ufak bir tekne yapdtrt 
tım. Ve denl7.e attım. Fakat teknele
rin ufak ta olsa plAka resmine tAbl ol
duğunu söylediler. Ben de seyrüsefere 
müracatlt ederek işin merasimini bitir 
mek istedim. Bakınız benden neler is
tediler: 

1 - Sıhhiye müdilrlilf(lnde mufas
sal muayene ve rapor. 

2 - Deniz ticaret müdürUlf(lnde eh
liyetname \'C sandalcı imtihanı. 

3 - Askeri makamlara kayıt mua
melesi. 

4 - Polisten lk:ımetgllh veslk:ısı. 

Bunl:ırln h:ıft:ıl :ırcn uğrastım. Tablt 
kCılfetll oldu. LAkln bnşlamııı olduğu

muz için bltlrmlye azmettim. Amma doğ 
rusu tekneyi yaptırdığıma ve yaptıra
cağıma bin kere pişman oldum. 

Halbuki deniz sporlarının ilerleme
si herkesin denizi sevmesi için hfikQ -
met deniz sporlarını mütemadiyen tP.$
vlk ediyor. Yapanlara yardımlar edi
yor. 

Biz ise böyle bir yardımı bekleme -
den kendi isteğimizle deniz sporu yap· 
mak istiyoruz. Bu söyledi.tim f'(lçlilk • 
lede karııılaşıyoruz. Bunun tkisinJ na
sıl . telif etmeli? 

Okuyucumun tlklyetl h•kıız deilll. 
ilkin neyllyeylm ki; denize girmek için 
bunları yapm•k gerek lmlf. 

Bektatlnln dedlOI gibi bak be11 glrl· 
yor muyum f 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Lozan anlaşmasının yıldönümü, 

bayram günleri arasına giren günle
rin en kutlusudur. Milli İstiklali 
kurtarmak için dövüşenlerin dök
tüğü kan, bu istiklali elde etmek 
için bütün zeka ve dehasını kulla
nan Başkumandanın ve onunla ayni 
yolda yürüyen inkılapçıların feda
karlıklan, bizlere hür bir vatan, ec· 
nebi istila ve tazyikinden kurtul
muı müstakil bir vatan kazandır
mııtır. Lozan anlaşması, bir fiil ola
rak, bir realite olarak kazanılanı, 

galiplere kabul ettiren, onları milli 
irade ve kudretimizin önünde bo· 
yun erdiren bir tescil muamelesi
dir. 

Lozan anlaımasının kıymetlerini 

diltündüjiimüz zaman kafamızda şu 
noktalar, birer yakut ribi parla
maktadır: 

1 - İstila ordusunun çekilmesi. 
2 - Kapitülasyonların ilgası. 

3 - Sevr muahedesinin yırtıl
ması. 

4 - Ekalliyetler meselesinin 
halli. 

5 - İktısadi ve siyasi istiklalini 
kazanmış Türkiye. 

Umumi Harbin sonunda, tl Ana
dolunÜn göbeğine kadar giren isti
la oTdulan, TürkiyeMn mukadde
ratını buı:ünkü Habeşistanın kara 
taliine benzetmi§ti. Mağlup bir Tür· 
kiyenin, topsuz, tüfeksiz, teşkilat
sız, Halife ordulanna, muazzam 
devletlerin ordularına göğüs gere
ceğini, Avrupanın en büyük siyasi
leri bile bir hayali ham olarak gö
rüyorlardı. Atatilrkün iradesiyle, 
Türk milletinin birleıen iradesi bu 
ham hayalden ortaya bütün siyasi 
tarihleri hayrette bırakacak olgun 
bir hakikat çıkardı. 

istila ordulannın yağmacı çizme
leri altında inliyen vatan toprakla
rı, ilk geniş nefesini İnönü, Sakarya 
zaferlerinden aldıktan sonra onlan 
tama]llen def P.ttivi J..ozan stlinünde 
yeniden hayat buldu. 

Lozan anlaıması yalnız siyasi bir 
zaferin kazanılmasını tesbitten iba
ret değildir. Türkiyeyi empe-ryalist 
devletlerin iıtihasını doyuran, onu 
muhtelif devletlerin müstemlekesi 
yapan Sevr muahedesinin yırtılma
sından ibaret te değildir. Bu zaferi 
en kuvvetli temeller üstüne kurdu
ran iktisadi hürriyet ve istiklalini 
kazanmasıdır. 

Kapitülasyonların kalkma~ı, si
yasi istiklalin bir sembolü olan 
Türk Bayrağının sallandığı devir
lerde dahi ecnebilere verilen lmti
;\·azlarla yarım köle, yarım müstem 
leke olan bir devletin istiklaline ka
vuıması demektir. Bütün yakın bir 
tarihte, Türkiyeyi dahili mücadele
lere, harplere sürüklcmiye schep o
lan ekalliyetler meselesinin, bir de
faya mahsus olmak üzere kökünden 
halledilmesi de Lozanın bize kazan
dırdığı büyük nimetlerden biridir. 
Bütün bunluı bir araya getirirsek, 
bugün karşımıza, iktısadi, siyasi is· 
tiklilini kazanmış, içtimai inkılap
larını yapmak için fırsat bulmuş, 
yeni baştan yaratılmış ve kurulmuş 
miistakil bir Türk vatanı, müstakil 
bir Türkiye görürüz. Bunun içindir 
ki, Lozan anlaşmasının kıymetlerini 
diişündüğümUz %aman hu noktalar 
kafamızda birer yakut gibi parlar, 
hu ıöz kamaştırıcı ışıklann içinde 
Atatilrkün yaratıcı iradesini, ve 
Türk milletinin yenilmez azmini gö
rürüz. 

Şiddetli 'Bir Fırtına 

Tahribat Yaptı 
Tavşanlı (TAN) - Kasabnmıza ka 

sırgayı andıran şiddetli bir rüzgar
la beraber yağmur ve dolu yağmış • 
tır. Bazı köylerde de yumurta büyük 
lüğünde dolu yağmış, seller tarlala
rı harap etmiş, mahsulü götürmüş -
tür. Kati şekilde henüz tesbit edile 
memiş olmakla beraber o havali 
hasılatından yüzd~ yetmişinin mah -
volduğu tahmin ediliyor. Burada ve 
diğer köylerde zarar pek çok gibidir. 
Yalnız bazı telgraf direkleri kını -
mış, çadır ve barakalarla ağaçlar yer 
!erinden sökülmüştür. 

Kasabamız kenarındaki çayın da 
tıpnasındın korkulmaktadır. 
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Yüzme Şampiyonluğu 
Seçmelerinde Yeni Bir 
Türkiye Rekoru Kırıldı :1 

Eyüpte 
Bugünkü 
Güreşler 

Dünkü Müsabakala rda Beykozdan 15, Ga

lata saraydan 10 Yüzücü Finale Kalddar 
1

1 Eyüp Hava Kurumu tarafından t~ 

1

1 tip edilen yağlı güreş müsabakaları 
bugiln Eyüpta ortaokul bahı;esindc 

saat 13 te baslıyacaktır. 
Evvelce Taksim st.adyomunda ya

pılacağı iltın edllen profesyonel ser
best güreş müsabakaları gcrl bıra -
kıldığından günün yeglınc g{lres ha
reketi olarak yalnız bu müsabakalar 
vardır. 

TAN 

Vatandaşla Mülakat 

Tat ilden istifade 

Edemiyen Esnaf 
Üskiidarda Atlamataşında 52 

numarada bakkal Hüsnü Tar • 
tan, yazıyor: 

"Belediye daimi encümeni diik 
kanların akşamları saat yedide 
kapanması kararını verdi. Bu kil 
rar, istnnqulda muvaffakıyetle 

1 

tatbik ediliyor. Fakat, pazar ta 
tilinden istifade ctmiyen bazı 

esnaf var ki, bunlar diikkimla -
rını akşamları saat dokuza ka
dar açık bulunduruyorlar. Ve 
pazar tatilinden istifade edeme 
dikleri gibi, hu gihiler için veril 
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Bu karşılasmalarda meşhur Köse
oğlu orta hakemliği yapacaktır. Mii
sabakııl:ıra Koçpınarlı İbrahim. Mol
la Mehmet, Adnpazarlı Arif Afyonlu 
Süleyman kaydrdllmlşlrrdir. Aynen 
Tekirdağlı ve M!BAyim pehlivan -
lnr da davet edilmişler, ve iştlrlık.le
rl temin edllmlştlr. 

bir karar olmaması yiizün
diikkônJarını dokuzdan ev-
de kapatamıyorlar. Çiinkii, 

her semtte bu gibi esnafın ~öz 
birliği ederek muayyen bir sa
atte kapatması imkansızdır. 

~ i 
1: BİR ~~~~e~n ~~UNU 1 

• : 1111111111111111111 mı• • • : 11n1tnın1111ı....-" 

Diğer tarRftan F_,mlnönü Halkevi bl 
ze gönderdiği bir mektupta bu hııf

tada Taksim stadında yapılacakke'l 
geri kalan güreşlerle <wln hiçbir ala 
kası olmadığını blldirmistlr. 

Bunun için daimi enciimen, 
dükkanlarını pazarları açık bu
hınduran esnafın vaziyetini de 
gözd<'n gecirmeli ve kapanma sa 

1 
atlcri ni tahdit etmelidir. 

l~iiiiiiiii~~~!"o-i----------~ı - ~ii!iiiiii~~ 

Bu seferki yüzme miUabakalarına i~tirak edenlerden bir grup 
Su sporları ajanlığı tarafından ter 1 

tip edilen Istanbul yüzme şam'piyon 
luğu miisabakalarının seçmeleri, dnn 
Moda yüzme havuzunda büyuk bır 
kalabalık önünde yapıldı. Galatasa
raydan Mahmut, 100 metre serbest 
müsabakasında yeni bir Türkiye re
koru yaptı. Bütün müsabakalarda 
Beykozdan 15, Galataraydan 10 yü
zücu finale kalmak hakkını kazan -
dılar. Alınan dereceleri yazıyoruz: 

100 metre ~erbest: 
1 Mahmut, (G.S) 1.2,6 yeni 

Türkiye rekoru 
2 Vedat (B.Z) 
3 Ali {B.Z) 
4 Fuat (B.Z) 
5 Şamil " (G.S) 
6 Iskender (B.Z} 

1_00' .unınt~~ kurbabliw.'a: ..,,,.., 

2 Saffan (B,Z) 
3 Mekin (B.Z) 
4 Semih (G.S) 

4 X 200 bayrak yarışı: 
1 Beykoz takımı 11.13 
Fikret, Bülent, Vedat, Ismail). 
2 Galatasaray takımı 
(Vedat, Şamil, Omer Halil). 

100 metre 
1 Osman 
2 Kemal 
3 Sergis 

100 metre 
1 Maruf 
2 Kemal 
3 Kemal 

küçiikler: 
(G.S) 
(G.$) 

(B.Z.) 

1.17.4 

sırtiistü kii~iiklcr: 

(Beşiktaş) 1.42 
(Beykoz) 

(Galatasaray) 

400 metre serbest kiiçiikler: 
1 lbrahim (B.Z) 6.20,5 
2 
3 

Recai 
Kemal 

(Beşiktaş) 

(G.S) 

Türk bayrak yarı şı: 

Serbest kurbağalama ve sırt üstü 

koz ve Galataray takımları girdiler 
ve neticede Beykoz birinci, Galata -

saray ikinci oldu. 

lzmirde: 

Lig Müsabakalurı 14 

Ağustosta Başllyor 

İzmir, 23 (TAN muhabirinden) -

Eğe bölgesi 938 lig müsabakaları 

14 ağustosta Aydın, .Manisa. Muğla, 

Denizli, İzmir şampiyonlan arasın

da başlıyacaktır. Bu müsabakalar, sı 

rasilc bu beş vilayette yapılacak ve 

finalistler anlaşılacaktır. 

Müsabakalara, hiitün mıntaka şnm 

piyonları ve İzmirin milli küme ha

ricinde kalan takımları da iştirak e
deceklerdir. Final maçları l O ve 11 
eylülde lzmirde iiç finalist aras:n
da yapılacaktır. Ve bu müsahakala

tk~üreş7" atletlziW"'S'a~~la'fl 8~ 
pılacaktır. 

Denizcilik Çahşmaları 

Rumel ih isa rı Mezarhğının 
Hali 

Bir okuyucumur., şunları yazıyor: 
"Muhterem gazetenizin 4-7-1938 tarihli 

nilshıısında "Hey yıkıcı,, başlığı altındaki 

Rumclihisarı mer.arlığınıı ve şehitliğine aid 
yazıyı okudum. 

Size fazla bir Şl'Y yımnıyacıığım. Benim 
ecdadımın mezarı oradadır. Adroinl r>P.k ~ 
hlh olarak söyliyemcm. Yani anam, babam, 
kardeşlerim, büyük ana ve babıılarım ve 
onların babası, dayılarım, tcyzelP.rim orada 
medtundur. Taşlarının üzerindeki tarihler
den de anlaşılıyor kJ, yüz seneyi mutccavlr. 
bir 7.ıımandnnbcri ölıılerimizin mevcudiye -
tiyle orada bir hakkı meşruumu:r. vardır. 

Ben emektar bir askerim, babam da as
kerliğin en büyük rütbelerine nail olduk
tan sonra blmüş t:rrrfli bir askerdi. 

Mektepte hocalarımız vatanı şöyle tarif 
ederlerdi: 

"Her TUrkUn ecdadını n yattığı ve kendi· 
nln yafadı!jı, TUrklUk namı 9anını yüksel
ten bayrağın temevvUc; ettiği her avuç torı· 
rak Türk vatanıdır. l,te bu mübarek top· 
ra!jı ve ecdadımızın mezarlarını dU9manıt 

çiğnetmemek için her Türk blltkaydütart 
k-aft•fttft ...- ıde"'l ... n• ...... r •k•'"'•vı:-.e-

Evcl yol açmak ne 'kadar lfmmsa ölülere 
hürmet \'e riayf'l onrlan fazla elzC'mrllr. 
Ben ancak ana ve babamı naklcdeblldlm. 
Hem de ne iztırap \'C ne kadar para sar -

5 Omcr (G.S) 
Seçme mtısabakalarına gelecek 

hafta yine Moda havuzunda devam 
edilecektir. 

·ı c l. l !iyi ... 
İzmir 23 (TAN) - Başvekı e a Yol açmak Uıı.ımsa bu mezarlar rurell 

400 metre serbest: 
1 Halil (G.S) 
2 Mahmut (G.S) 
3 Bülent (B.Z) 
4 lskender (B.Z) 
5 Fikret (B.Z) 
6 Ali (B.Z) 

5.39.3 
Kürek Teşvik Yarııları 

Istanbul su sporları ajanlığı tara-
fından tertip edilen kürek teşvik ya 
rışları da bugün saat 10 da Beykoz

da yapılacaktır. 

Atletizm Musabakaları 

Güneş Atletleri iyi 
DereCeler Aldllar 

Atletizm ajanlığı tarafından tertip 
edilen İstanbul atletizm şampiyon -
luğu müsabakalanna dün Kadıköy 
stadında devam edilmiştir. Alınan 

dereceleri sırasile yazıyoruz: 

800 metre: 
I Recep (Güneş) 2.2 
II Cemal (Galatasara~t 
IlI Ahmet (Güneş) 

5000 metre: 
I Sergis (Kasımpaşa) 16.57 
Il Hakkı {Fenerbahçe) 
IIİ Nuri (Beşiktaş) 

Sırıkla atlama: 

400 metrede Güneşten Recep, Gö
ren, Melih, Galatasaraydan Meh -
met, Fenerden Ekrem, İs tan bulspor 
dan Zare finale kaldılar. Şimdiye 
kadar yapılan müsabakalara naza -
ran Güneş en başta gitmekte ve Ga
latasaray onu takip etmektedir. Pu
van vaziyeti şudur. Güneş 44, Gala
tasaray 13, Kasımpaşa 5, Beşiktaş 4, 
Fener 3, Kollej 1, Hayskul 1. 

-----1n--

Ok~uluk ; 

Bayarın İzmir gençlerine hediye et

tiği üç yöle ile İzmirdeki mevcut di
ğer şarpiler bir araya toplanmıştır. 
İzmir denizci gençleri bu cumarte -
siden itibaren deniz ajanlığının ne -
zareti altında talimlere başlıyacak 

lardır. 

Haftanın diğer günlerinde naz~ri 
dersler verilecektir. 

Edremit Gen~leri lzmirde 
İzmir, 23 (TAN) - Edremit Hal

kevi gençleri ve temsil kolu azaları 
kadın, erkek kalabalık bir kaiilc 
halinde hmir Halkevine misafir gel 
diler, hararetle karşılandılar. 

Misafirler, Atatürk heykeline çe
lenk koydular. Bu gece de Halkevin 
de bir müsamere verdiler. 

---oı-----

Bakırköyündeki 

Maçlar 
Bakırköy Barutgücü sahasında 

bugün yapılacak maçlar şunlardır: 

Saat 14 te Barutgücü genç takımı 

ile Çırçırspor genç takımı, saat 16 

da Barutgücü B. takımı ile 'l'ürkiye

spor B takımı, saat l 7 ,30 da Brutgü 

cü A. takımı ile Şişli Halkevi A. ta

kımı karşılaşacaklardır. 

mahsusada dıı;er mahallere numara tah -
tıncla naklolunur ve herkes te bu külfet ve 
iztıraplara dliçar olmazlarclı. Parası olmı
yanlar ancak göz ynşlariyle mezarlarını ıs 

latnrak avdettcn başka bir şey ellerinden 
gelmedi. 

Biraz ihrct alıılım. Çanııkkal,.dekl bi?. -
den olmıyrınların mezarlarına ne kacfor 
hürmet ediliyor. Buraların emniyetini hfi
k(ımetimlz bile temin etmlştır. Hele şehir
ler dahllınd<'ki mC'zarların halini biliyo -
ruz. 

Oralarda yalnız bC'nim ecdadım drğil. 1s 
tanbulu zaptcdcn Tlirk şchftleri de yatı -
yor. Onların hııtırnsına hurmet hl'r Tur -
kUn vatani vazifesidir. 
MezRrlarımıza hlirmet etmez isC'k genç

lerimize çok fC'na misal göstermiş oluruz. 
Biz ve büyüklC'rimlı öldi\ktcn sonra hi:ı:

den snnrn gelecek nesiller de ayni hatayl 
yaparlar." 

* İki Kayıp Aranıyor 
Malkaranın giineşli köyündP.n 18 yaşlıı -

nnda Ali oğlu Mehmet bir senedenb~ri ka
yıptır. Nerede olduğunu bilenlerin adresi -
me bildirmelerini insaniyet namına dile -
rim. 
Bursanın Fethiye Kızık k(;yiin· 

de Ali ça\'UŞ yanında amcası Mehmet 
oğlu :Mümin. 

Giderayak Bir Mükôfat 
l\liilga Türk Spor Kurumu muha

scbeciliğindeki hizmetlerine müka
fat olarak muhasebeci Cemile kurum 
ca beş yüz lira para verildiği haber 
alınmıştır. 

I Halit (Güneş) 2.90 
il Münir (Güneş) 

III Sudi (Güneş) 
4 X 400 bayrak yanş1: 

1 Atış Müsabakaları iyi 
Neticeler Veriyor 

Tüıık Ok Spor Kunımu, Umumi 
Katibinin nezareti altında, eski fıs
tatlatdan İbrahim Özokla Bahir Öz-

sabahleyin, öQleyin 

I Güneş takımı. 3.36 (Gören, Me

lih, Recep, Ahmet) 

II Galatasaray takımı 
tepan, Cemal, Mehmet) 

Koşuların seçmeleri: 

{Faruk, İs- okun hakemliğindeki müsabakalar
dan altıncısı yapılmıştır. Atışlara 

iştirak eden sporcular şunlardır: 

Bu müsabakalardan ayrı olarak 
gelecek hafta finalleri yapılacak 50, 
100 ve 400 metı:e koşuların seçme
leri yapıldı. 50 metrede Galatasaray 
dan Halük, Fikret, Kazım, Güneşten 
Melih, Haydarpaşadan Seydan finale 

kaldılar. 

Yüz metrede Güneşten Melih, Gö
ren, Galatasarayda.'!l Fikret Haluk, 
Haydarpaşadan Seydan Nazmi fına
le kaldılar. 

Adnan Evrakos, Mehmet Boyhan, 
Tahsin Özok, Celal Atak. Hüseyin 
Bolsu, Necmi Sönmez, Mihri Ok -
say, Baha Gürses, Orhan, Aydın Üs

tündağ. 
Uzun mesafe atışları ile atışlara 

başlanmış, sonradan kısa mesafeler 
den hedefe atışlar yapılm1ştır. Alı
nan neticeler iyidir. 

Gelecek haf ta yine Cumartesi gü 
nü saat 15 te Ok Meydanında atış
lara devam edilecektir. 

ve akşamleyin 
ağızınızı iyice Odol suyu ile yıkarsanız ve 

dislerinizi Odol dışmacunu ile fırçalarsanız 

n~fesiniz daima hoş kokar ve artık ağızı
nızda dişlerinızi çürütebilecek şeylerden eser 

k almaz. Dişlerinizin güzel ve sağlam olma

sını ıstiyorsanız bu dediğımizı yapmakdan 

başka çare yoktur. 

Demirci köyle Efe köyü ne ka- altındaki hazineleri işletip keyf: 
tırlarla aşılan dağlar, ne yaylılar- dccekler artık!. Eğer ı. hükôtt'\ 
la geçilen ovalar değil. Karaçay bi toprakların·ı para ile almıya ıc~. 
ribirinden ayırır. Azgın dere, hiç karsa Demirciler ona da razı 0 ~ 
bir insan elinin çizcmiyeceği ka- caklar! Sanki para, pul olduk~ 
dar maharetle, iki dağ sırtı ara- sonr'a işliyebilccck toprak rnı f 

· sındaki köy topraklarını bölüp ge Demirci köylülere ki .. Amtn•• fi 
çer;; onun için de kuruldukları Efe köylüler de, haber vilayete dıl" 
gündenberi aralarında tarla kav- yılır yayılmaz bir iğne iplik •01dtıl 
gası işitilmemiş, kan akıtılma- Jar gitti. Demircide yer yerırıb c ,, 
mıştır. oynar; köyün gelinlik kızları ~· 

göz edilirken, Efe köylüler irıe.r' 
lerini bile tarlalarından kerı• ,. 
çektiler, bir yan göz ucu bak~er 
dılar .. Zaten bakıp ta ne edeee1< 

Demirci köylülr.r için bütün 
Karaçay boyunda vakit va

kit bazı hikayeler anlatılır. Her ne 
kadar söylenen şeylerde Demirci 
köylülerin tabiatleri kötülenirı-e 

de, bu hikayeler, yalnız Karaçay 
gençleştiği zaman köy delikanlı -
larının yaptıkları barışlar sırasın

da meydana çıkar, dağlardan ge
len seller korur. kara çay, hütün 
bir yaz bir kere daha kımıldanm;ı
mak üzere yatağına yerleşince, 

her şey unutulur giderdi. 

ki... i 
Gidinin Efe köylüler, Dcf1'l1~, 

delikanlılarını öküz kuyruğuflvt' 
yarış yapacağız diye KaraçaY~·}(ô' 
rir verir misiniz, artık ne .. 0et11' 
kuyruğu, ne de Efe köylul 
yüzü ... 

Sadece Demircilerin komşula-

rı aleyhinde hi,kayeler uydurmıya 
bir dereceye kadar belki hakları 
da vardı! Karaçayda, bir taraftan 
öte.:_~.,r.~f ... iUdi7 \tnyrtılbrn:ı. t nkJln

n daima kcncHlerinin kaybettiğı 

görülmii ~lür. Her nedense, Demir 
ciköy delikanlıları bu oyunu bir 
türlü beceremezler, Efcköy yi{!it-
leri ise öküzün kuyruğuna yapı
şınca, kuyruğu oyle sımsıkı kavrar 
]ardı ki, yüzii koyun vücutlerini 
suya bıraktıkları vakit, en rahat 
bir deniz vnsıtasile gidiyormuş gi
bi kılları bile kıpırdamazdı . Üste

lik bir çoklarının şarkı söyliyerck 
Demircileri çileden çıkardıkları da 
olurdu. Daha sonra garip bir te
sndiiftü: Knraçayı öküzle geçmek 

yarışında ne vakit bir kaza olsa. 
daima Dcınirciköyliilere isabet e
der, on altı yaşındaki delikanh 
yn ökü:r.iin kuyruğunu dinden ka
çırır, yahut başka bir dikkatsizlik 
kendisini alıp süriikkr, ı•ok kereler 
de biitün tedbirlere ı;nğmen kurtu
lamıyarak, azgın çayın önünde bir 
saman çöpii gibi kayıplara karışır
dı. Bu yüzden, Dcmircilerinkiler, 
Efe köy!iiler için hir söylemedik
lerini bırakmazlrırdı. 

A :r. evvel de dı>diğim gibi. bü
tün bunlar. beş on glin için

de şöylece bir s0ylcnlr. yine be~ 
on gün içinde unutuluverircli. Ka
raçay azgınlıklarından vazgeçerek 
köy delikanlıları ökiiz eğlence1c
rini bırak~nca herkes tarlalarına 

çekilir, ancak hartrı araları işten 

bir göz açmıya vakit buldukları 

zaman Karaçayın en yakın yerin
den biribirlerine geçerler. ihtiyar
lar kenarda çubuk tiittiirjp hikn· 
yeler anlatır, delikanlılar da güre

şe kalkardı. 

Belki Demirci köyle Efe köyün 
hayatı ilk kuruluşlannda olduğu 

giindcnbcri yarı barışık. yarı dar

gın bir şekilde devam e~ip . gid~- 1 
cekti de ... Şu kadar var kı. bır gun. 
her iki köy, yeni bir haberle cal
kalandı durdu: Demircide dünya

nın en kıymetli madenlerinden bi-
ri olan krom madeni damarlan ya
tıyormuş ta kimsenin şimdiye ka
dar haberi yokmuş meğer! 

Köylüler Demircide biribirine 
geçtiler. Maden bir işletilm iye gör 
sün! Demirci, vilayette hiç bir kö 
ye nasip olmıyan zenginliğe kavu
şacak, köylüler tarlalarını sür -
mekten vazgeçerek topraklannın 

Beri tarafta Efe köylülere~ 
lince hakikaten tarl~l•~. 

kapanmışlardı. "Ökiiz kuyru~l~ot' 
Kar:-...r.ayı bile gcçemiyen şu a· 
kak Demircilere bakın hele! .. ,,, 
yorlardı. "Yan gelip para Ô~• 
nacaklar ha. Vay gidi vay!• .. : 
-~··\'·· -y-·"~-· 'Y,__..:r.ı.c •• .J-·•-V.S. ~1" 

Demirci arasında kaç arşın .pr bİ' 
Karaçayın da ettiği oyuna b•" 
ze!,, 

* ıd6 
-h d" 1 · D rntrc Mnden m11 en ıs crı e ıco1 

iş başı yaptıktan bir ay sonrll r~ 
tanınmaz hale geldi. Daha otu~ 
evvel yalnız Karaçayın böliiP 1,r. 
tiği iki köye şöyle bir uğrı~:~jrttl 
ne toprak. ne de insanları~ bı p,<iilt' 
den ayırmak için fark gorrn ıc•t' 
leri halde. şimdi Efe köyde" e<fİ~ 
şıya hakanlar hiç te ümit etr11ıf!'' 
]eri bir manzara ile karşılsŞ ~ 
lımtı: Karaçayın üzerinde~· :ss' 
ğı taraflnrda, Dcmirciköyi.ı ıc 10,; 
haya hağlıyan hir köprii u:ı.ı tı< 
• .. d . h' EfckoY ta ate e. genış ır şose " itif' 
lalarının yanında dirsek çeVyotl' 
kcn iizerindc nihayetsiz katı'l tı•' 
tar ı:ıözüküyor; ve asıl köyde·edi~ 
sat mevsimi bile rast g:lin~ıl · 
bir faaliyet hüküm süruyor pıııı' 

Efe köylüler tarlalarına 1ta ,~ıt 
dıktan, hayvanlarını bile g~erıdl' 
k<'narından çekerek kendi ıcet" 
lcrirıe ka!dıktan spnra. çok ,1dı' 
lcr Demircinin çalış~al~rtıı~ "otf 
rış <'tmediler. "Demırcıdek 

1 
••el' 

lik bir gün sürer! .. diyortsrdpr'~' 
bel giln~n birinde kara t~ ıill" 
bir dönecekler ki..,, fakat bı~\ğıt11 

hi, Demircide krom k.a~rnaıyot • 
müjdeleyen haberi de ışıttı'ld ve· 

.. rı f' 
lar. bilakis gözlerinin önU .;•fi'' 
mircinin köy hudutlarında~ ~ 
başındaki ovaya doğru ~ıı'' t'' 
tikçe genişlediğini görüvor~;~ fi' 
kiden güreşlerin yapıldı~' l!1 1'' 
hada Demirciköv amPleler.~1'~{;1cr' 
tıp kalkması için Efe ıcoY 11"'' 

rv11ııamı 

Kadın Şahit 

Tevkif Edildi .11 ~ 11aı1 ..1 
0r1111rıe 11ıı• 

Bursa, (TAN) -
1 

~e 

Fıdıklı köyünde Ahmet oğ ~1,r11•j 
di öldürmek maksadile yar 111t11 

- IÜ Jbra ~' tan maznun aynı koy r1''t\ 11 
lu Hasan Sağdıç a~r eeıa .. dİ11 

t 

d 'l' rıce•• . .4 
mcsinde mu hakeme e ı 1 1-'• .~ 

. ,,e ô'' nen 14 şahıtten Bedrıye ~tı• 
simlerinde iki kadın. yalan ]1',,rıııJI 
bulundukları için tevkif 

0 

lardır. 



et. 
,ı· 
ı.

tJ# 

~ 24 - 7 - 938 '.t A N 

Filistin Röportajları : 

Son haltular içinde yeni çarpı,malara Yahne olan FilistinJe Arap çetelerinin 

Temin Edilemiyor? 
F iliatinin merkezi Kudüs

,.. 
49 

~ bugün 76 bin Yahudi 
biı:ı bm Arap vardır. Bu 49 
"'-aı Al'a.bın da yarııı müılü
~ h hını hıriıtiyandır. Fa
~ unlar din ve mezhep fark
~ 1 unutmutlar, Yahudilere 
b· 1 elele vererek mütterek 
it ~~e kurmutlardır. 

ı.l'd ttiştüğüm Hıristiyan Arap
~ ~n hiç biri bu birlik aleyhin
~ ulunnıadı. Genci, ihtiyarı, 
~ .~ı, • ~rkeği hepsi, "Filistinde 
llıudileri , ... ı' · -- ---'-•··"'- q :

tihıı mus uman ~eya nırıs-

biı- A 01tnadıkları için değil, fakat 
1-rı t~p Yurduna musallat olduk 
t'l.J.ı, ~ın. s~vmiyor ve istemiyo
tiln ~rıstıyan ve Müslüman bü
•arş aplar bu müşterek tehlike 
lı.ına~da ilanihaye müttehit bu
lllliftü la~ı~.' Unutmayınız ki 
der1nt· :Elllınulhabeşi bizim de li
\>e _ lıdir. Onun en yakin dostu 

··•es . tık k' 81 arkadaşı olan, fakat ya-
~•rakı "aktindc kaçıp kurtulamı
i~en mandater hükumetin eline 

l'ı.ıat s:e şi~di m~nfada bulunan 
dı.ığu h ba hır Hırıstiyan Arap ol 
~i.ı t alde nıüslüman kardeşleri
+._. &rafınd d b' ""Qlr," a a ır baş tanınmak 

>..lllaşıı 
~il se ıyor ki: Fransızlann u-
>..rapı ileler çalışarak Surlyedeki 
ltıiisıu ar arasına sokabildikleri 
tı bur ~anlık - hıristiyanlık ihtila 
Şa ~ a Yoktur. 

\> ı. .. §1 acak bir d" k' b A a.l\leti k şey ır ı, u rap 
14 bir) arşısında, Yahudiler hiı· 
lı.ırıı.ıyoefrnenıiş, anlaşamamış bu
<leltiıe~ ar. Hatta ne Filistin
bir tar n, :ne de dünyanın dört 
lfaye a!ına dağılmış olanların bir 
itrıkan: rafında toplanabilmeleri 
l'luYor. 

12 
denecek kadar gi.ıç goril 

liayfad . 
lt:ı.ıdu akılcr gibi bir haftadır 
!'üesa:te tenıas ettiğim Siyonist 
<t ı da h aiti hu ep Yahudıler arasın-
l'etçi idile:nlaşanıamaılıktan şika-

Bir az c 
y h \'V<'l Kudüsün <'ski 

~~Ortftırn aSudj rnahallelcrini dola 
O\h · okakl . . 
~~nlar Pistı . 8

.: pıs, evler pıs, 
ı ve · Butun bu Kudüsiın 

trı Yerli y h . 
ct·etre otede k a udıleri bir kilo-
>.1 l<udiise . .uruımuş yeni Yahu-
apıa bak ıstıkrahla, hiddetle cra 

tar ıyorıa d . ' o 
b ı göstere k r ı . Bırçoklnrı, o ta 
arıa: re selis bir arapça ile 

trı - Onlar b' 
~ 1.ıkaddes ızden değillerdir. Bu 

l'\ 8daın1 rnenılekete felaket geti
~•tb ardır dediler 

üıt aş. k 1 - · 1~•r vah: ~ıgım yağ taciri bir 
- Bu dav dı, şöyle anlattı: 
~~ ~rı d~~· Arap haklıdır, di
,,. tırı rıe ırn. Ben, sadece Si 
fa \'ahudu· ;•ptığını bilmediğini 

t-Jtı...... ı6e za ti ..... , Olı!ı rar verdiğinin 
rn. ~illi du •dıtını iddia edebili

Ygulann coştuğu bir 

~.I' ,,.....,..,,... ,... ,... ,... iT ,... ,.,~ 

: Yazan: ~ 

: F. CAN ! 
~"'I I' .1 iT I I I I I l~I İ 

Kudüs yerlilerinden iki 
Yahudi kızı 

devirde alabildiğine Araplarla mes 
k(ın hir kıtaya , herhangi bir \'aa
de kapılarak (iki bin senedir biz 
senin için gözyaşı döktiik) diyerek 
akın etmek akıllı insanların yapa
cakları bir iş midir?. 

Umumi harp içinde bütıin rliin
yadaki Yahudilere Buyuk Britan-
ya namına : "Arzı mevuda donccek 
siniz, artık orası Si7.in<lir!" dıyrn 
meşhur Balforun gözleri, vatansız 
kalmış Yahudilerde değil, fakat 
bilha;;sa Amerikadaki Yahudi mil 
yoncrlerinin kasaalrında idi. Bu 
zengin Yahudiler Balforun vaadi
ne güldüler. Şimdi de Siyonistle
rin telaşına, şaskınlığına, daldıkla
n çıkmaz sokaktaki perişanlıklari 
na gülüyorlar. En idealist görünen 
Siyonist hile bu kodaman Yahudi 
)erin - birkaçı ;rıiistesna - Fılistin

davasına alaka gosterdiklermi id
dia edemez." 

- O halde, dedim, Yahudileri 
iiç ayırmak lazım geliyor. 

- Evet, diye cevap verdi. Ev
vela biz, yani ne dinimize, ne an
anelerimize, ne de saflığımıza el 
sürülmemesini isteyen ve bu hu
susta cidden mutaassıp olan eski 

Yahudiler ... 

Sözünü keserek sordum: 
- Dininize, an'anelerinize 

dokunan mı var ki?. 
- Siz, Filistine akın eden bu ye 

nilerden birinin, bir giin bile ağla
ma duvarına gidip bir katra gözya 
§ı döktüğünü gördünüz mü? Ha-

yır, bu görülmcmşi ve görülmiye
cek bir manzaradır. Bunlar daha 
şimdiden, harflerimizi değiştirme 
ye, hatta ibranice yerine bir baş
ka dil kabulüne kalkıştılar. Ve 
bunlar buraya ayak bastıklan gün 
dcnberi biz asıl ve hakiki Yahudi
l~r~ istihfafla. yan gözle bakmaya 
başladılar. Nc- dilleri, ne adf'tleri, 
ne huyları, ne :zevkleri. ne emelle 
ri bize uymıynn bu in.:;anlarla an
laşabilmemiz kabil olmıyacaktır.'• 

- Bu bir. cicdim. sonra?. 

Demin bahsett iğim zengin Ya-
!\.. u..11J,.. .. """1i~ 'D n -1 ft .. f""' ,..,'i lt r,u••o.Nn 
Amerikada. Fransada, H indistan-
da, Cavada hülasa yeryüzüniin her 
tarafında servet yapmış insanlar
dır. Gnribi şudur ki. herkes bunla
ra bakarak bütiin Yahudileri al
tın ki.iplerine oturmuş para b::ıha

sı zanneder. Halbuki Yahudiler 
hiç te zengin değillerdir. Sizin İs 
tanhuldaki (eskiler ala:vım!) diye 
sokak sokak dolasan. hatta dile
nen Yahudileri unutmayınız. f şte 
zengin Yahudilerin de yüzde dok
san bC'Si Siyonist davasına tama
men lfıkayıltır. 

- Nihayet?. 

- ... Siyonistler gelir. OnJan 
görüyor. eserlerini de yakından te 
maşa ediyorsunuz. Fakat unutma 
yınız ki Siyonistler arasında da 
tam bir birlik yoktur, bilakis bir 
çok fikir ihtiliıOarı vardır ve bu, 
FiJistin hadiselerile günden giine 
artmaktadır. 

- Sizin fikrinizce bu dava nasıl 
sona erecek?. 

- Vallahi, diye avuçlarını açtı, 
orasını Allahtan başka bilecek yok 
tur. Yalnız nasıl bitecekse hit~e de 
artık kan dökülmese ve herkes işi 
le giiciyle uğrasabilse ... Yoksa bir 
kaç ay daha böyle giderse ticaret 
biısbütlin duracak ve biz ağlaya 

aglaya, döv[ine dövüne. fakat ça· 
resiz buradan kacmaya mecbur o
lacağız. Düşününüz ki, bliyiik bir 
Iclaket sandığımız ve aylarla sü-

ren 936 kargaşalığında ceman 
yekün 32 Yahudi ölmüştii . Bu se

fer bir haftada bu kadar insan can 
veriyor. O zamanki para ziyanı

mız 250 hin İngiliz lirasını bulmuş 
tu. Bu defa ise mahvoluyoruz." 

K udüsten avrılmaclan Kam-
mame kilisesile Mt>scidi Ak 

sayı da ziyaret etmek istedim. A
rap çarşısını geçtikten sonrn irili 
ufaklı mumlar, ceşit çeşit tesbih
Icr. hoy boy dini resimler, buhur
danlar, mukaddes ta:.;lar ve toprak 
!ar şatan dükkanların öniinde sey 
yah tercümanlarının ağına düş

t iim. 

Bir anda etrafımı saran bu a
damlar her dilden konuşuyorlar 
ve cômertçe hizmetlerini arzediyor 
tardı. 

(Arkan Saufa 8. Siitiin 5 te) 

Şu Garip Dünyada : 

58 Sene 
Nisanlı 

1 

Durmuslar 
1 

Amerikada Ma
çinak'ta Bay Lesli 
\1iler ile Bayan 
Ervik Cosey, 1880 
:;enesinde nişanlım 
mışlar, fakat son· 

·adan biribirlerile 1 
kavga ederek ay-

rılmışlardır. İki sevgili, tam 58 sene 

nişanı bozmamışlar, yalnız bu müd-1 

det içinde biribirleri ile hiç görüş

memişlerdir. Tesadüf, iki sevgiliyi 

geçenlerde karşılaştırmıştır. Aradım 

uzun seneler geçtiği için, niçin kav

ga ettiklerini hatırlıyamamışlardır. 

Nihayet geçenlerde hemen evlenmiş

lerdir. Şimdi yeni evlilerin ikisi de 

75 yaşını aşmıştır. 

* 
ölmeden evvel ceıedini ıatmıf 

Mac:aristanın N'ı> ------
poşvari kasabasın 

da ömrünün yarı· 
sını hapishanedr 
ömrünün yarısın· 

hapisanede geçi 
ren Josef Sond ' '--__._ ____ _ 

geçenlerde bir it av 
ga neticesinde ölmüştür. Fakat bu a· 

dam, ölümiinden evvel cesedin) bir 

anatomi enstitüsüne satmıya muvaf

fak olmuştur. 

İsteği üzerine sattığı cesedin 'n pa 

raları annesine verilmiştir. Enstitii, 

kalbinin sağ tarafta olması dolayısi

Je cesC'cfini almıshr. Cesedin üzerinC' 

ilmi tetkikat yapılacaktır 

* Büyii,anneler hlübii 
Şikagorla biiyük 

•rı neler bir kliip 
• cmıslardır. Klübe 
•7a olarak valnız 

•orunlan olan bli
·ük anneler alını
.,.,-muş. O kadar 

ihtiyar 'olrnıvrın 

hiiyiik ımnclcr klüplcrinde, miıt,..ma 
diyen dans('tmekle ve kağıt oyna

makla \•akit gec;irivorlarmış Kliibc>. 
200 den farla hüvük anne va~lnıı~ 
tır. Danslarında ka\·alyclik icirı lclii-

be, yalnız genç nkekleri alıyorhır

mış. Akşamları kliibiin azaları bric 

oynuyorlarmış . Sigagoda "Biiy•ik an 

neler kliibiinün. muvaffakıyet gös

termesi üzerine Ncvyork ve Vasin~ 

tonda da bliyük anneler klüp açmı

ya karar vermişlerdir. 

Rus Güzeli 

P ari5tt" yaşı yan Ruslar B~ya~ 
Eugenie f)ach Kevıtch ı 

"Rus güzeli,, olarak St"çmişlerdir. 
Rus giizeli, Avrupa ~üzelini seçmek 
için Kopenhagen'de yapılacak müsa 
bakaya iştirak edecektir. 
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EROiN KAÇAKÇIL.ARI 'ARASINDA: 

Zabıta taralınJan meydana çıka~ılan gizli bir imalathanede 
eroin istihıali için kullanılan aletler 

Beyaz Zehirciler 
Arasında En Çok 
Kullanllan Parola 

Yazan: Naci 

Eroin kaçakçıları, eroin 
müptelaları arasında, 

öyle ''parola,, lar vardır ki, 
onların sözlerine kulak kabart
tığınız takdirde, bilmediğiniz 
bir lisanla konuşan kimseleri 
dinlemiş g!bi olur, ve hiçbir 
•ey anhyamatsınız !.. 

Bu sözleri hana, bir neşriynt 
suçundan girdiğim hnpishanede ta 
nırlığım eroin kaçak~ılarından bi
risi soylemiştf. Size anlatmayı \•a
dcttiğım hitdiselcrin kahramanı o
lan hu eski kaçakçının ısminı yaz· 
mıyacağım. 

Şimdi nC'rcdedir? Ne yapıyor'? 

KRcakc ı lı'k ta n kazırn<lı fn serve\i 
ran at rah af yemekle mi meşııu -
diir? Yoksa ksızandı~ı sen·etle bir
likte artan bir ihtirasla. yeni 't'la
ceralar, dnha büyuk vurgunl:ır pe
şincir miclir? Bilmiyorum! 

Hnpishı~ne bahçesinde onu. bir
çok defalar "eroin., çekerken gc r
miiştiiın . Hatta bir seforinde, Çam
lıcanın mis gibi havasını teneffüs 
eden bir insan keyfile hurnunı:ı <;<'k 

t iği beyaz zeh irin uyuşturucu lrz
zetini hana da tattırmak istemişti. 
Ne yalan soyliyeylnı : Bu teklif, o 

zııman beni dıç dıışündürmc-mıs de
ğıldi. Fettan , mt'ııum bir aşifıe gi
bi, avladığı bütün bPrlbahtları fe
liıket<' sünıkliycbilen bu beya:r ze
hire karşı korku ile. nl'fretle ka
rışık bir tecessüs duymakta idim. 
Kaçakçının bu teklifi bana, b~ te
cessüsü gidermek fırsatını da vc
riyord u. Fakat o anda ı;özlerımin 
öniinE:'. ıncmur<'n bulunduğum C'm· 
razı akli"e ve asabiye hast~ncsin
dc tanıdıgım eroin müpt<'lılları gel
di: İçl,..rindc . doktorlar, ec..zar-ılar, 

avukatlar, mlihendisJer. tanınmış 

muharrirler \•e maruf mimarlar da 
\•ardı. Bu talihsiz miinevv~rlC'rın 

hile beyaz zehirin öldiirücü c:1z1-
bcsine maglup olmaları. bende ta
bii br ı~~<'ddıjt uyandırdı. Bu tr
redchitle, bu vehimle, tecessüsiımiı 
gidermekten vazgeçtim ve rnınert 
kaçakçının ikram ettigi zehiri gl:ri 
çevirdim! 

M aamafih . hazır söz acılmış-
kC'n. hiç olmazsa hu mevzu

un hende uyandırdığı diger teces
süsleri gidermek arzusuna kapıl

dım. Kurnaz kaçakcıdan evvela, 
hu beyaz zehiri hapisaneyt;> kadar 
na.:;ıl sokabildiğini öğrenmPk iste
dim. Fakat bıı sualim. rc>va'1ını ev
,.ern ıızıın v~ miic;tchzi hir k?hkn
ha ile almıştı Bu kahkaha ka • 
şarlanmış kacakcının sualimi çok 
c:ocukra bulduğunu anlatıyordu : 

- Buraya. dedi. esrarın . kokai
nin. eroinin kapıdan 2irdi~inl sa-

nırlar. Bnyle zanncttiklni içı-ı, 
malıkiımlan zivıırete gelenleri. pay 
dos zamanı dağılan reji ameleleri 
i?ibi sıvazlarlar. Bu arama ameli
yesinde daha :;1kı davranıldıı?ı rta 

vAkidir. Mesela, ziyaret<;i kadınta
nn en mahrem noktaları bile dık-

SADULLAH 
katle yoklanılır ve ben. buna raf!
men. hapishaneye kapıdan eı:rar, 

kokain, eroin girip çıkmadığını 

iddia edemem. 

F.akat bjr çok kjmselcr hapicha· 
neye istediklerini sokabilmek için, 
kapıcıları atlatacak çareler ıcat Pt
meyi lüzumsuz bir küliet sayıyor

lar! 

Çiinkü esrar. eroin. kokaiT' ha
pishaneye. kapıdan ı?irrnez hava
dan yağar! Dışarda bulunan ah· 
baplarıınız, eroin, esrar, k-okain t"a
kctlerini, münasip 7.amanl;p·da, 
münasip şekillerde miinasıo ."er
lerden. harl.shancye ata,.lar' 

Bu paketleri. şu duvarlardan A

şırarak buraya atmak. yedısmE> ha.. 
nuz oaı;m,s bir bacaks1ım mıe mı-
şarabilecegi bir 
rım! 

marifetti;ı:: sa..,ı. 

Muın:ırn.m b"Va7. 7.<>hir kaC';ılr:,.ı· 
lığının bu basit teferröiatı 

Ü7(~rinde durmak' nıyetinde oım.:ı

dığım icin. bu bahsi uzattırmad1m. 
Ve kaçakçıyı. a;ı: evvel haslavıo ys
rım bıraktığı mevzua döndürmek 
lst<'dim: 

- Ya şu bahsettiğin "parola,, 
lar? 

Çok samimi ve çok boşbot:a., .J!İ

bi goriindti~ü halde havrE>t ı>dıle

cek derecede ihtiyatlı konuşan ka
çak<:ı - Korsan Fuat diyPJim - bu 

sualime cevap vermekte mahzur 
bul_mamıştı: 

- Mesela. dedi, bugün, E:'roır 

kaçakçıları ve eroin mupte\fıları a
rasında toptan eroin satan patro
nun adı "Hazine .. dir. Çı~k. iıld, 

karamela ve saire (?ibi nesneler a 
rasında eroin satan adama ·'Se
petçi., deriz. 

"111.akasçı., satıcıd;ın tPhdıtlP ruı

ra koparmak ıstiyen zorbadır 
"Sinek'', sivil polis ve muhafa7.a 

memurlarına verilen isimdır Rc:s
mi polisin adı "silindir,. dir. 

Eroinciler, btrisi ıçin: 

- Babacandır, dedil<.'r mi. anla
yın ki, o, maruf. zengin ve emnı
yetli bir eroin müsterisı mtioh li
sıdır. "Markasız,. denılen yenı ve 
şüpheli müşterilere satırılar hu. 
yt.ik bir ihtiyatla sokulurlar ?<>
rakende eroin sntıcısı kadınc:a "siit 
nine". erkekse "beyazcı" dır. F.
roincinin lugatınde satırıları k.-ırt• 

yan ve kollıyan ~özri..ıntin anı. "T)~

raşüt,, tür. Eroin v~rınP. İtalvıırı 

zehiri satanlara "Makarnacı,. d~ 
riz. Eroin satan çoC'uk: 

"- Yardak! .. diye c;ağırıhn
C'a cevap verir, nıyetinizı dernaJ 
anlı:ır. 

"Babalık,, peraken<le sat1cıl::ırın 

eroinJerini saklıyan adamclır. Pe
rakendeciye, eroini satan adam:t da 
"Çorbacı,. derler! Eroın miıptt•las: 
emniyetli k&dın müşteriy~: 

"- Şeker abla!,. deri7.. Vt>ni a
lışan şüpheli kadın müşteri de "'\cü 
çük hanım., diY~ anılır ''Kıwan~o,, 
satış yapm11k manaınnıa JZelir. 

Arlea.n nyfa 8. Siitün 6 da) 
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5 Kuruı için 
Bir Adamı 
Vurdular \ 

İzmir (TAN) - Bet kuruş çay 
paran için Tilkilikte kanlı bir ha
dise olmUJtur. Kahveci İsmail, beş 
kurufU almadığım söylemiş, manav 
Giritli Süleyman veridğinde ısrar 

etmif, bu yüzden aralannda el 
kavgası başlamışsa da kahvedeki 
müşteriler ikisini ayırmışlardır. Ma 
nav da kendi dükkanına gitmiştir. 

Bir müddet sonra kahveci İsmail, 

koşa koşa kahveden çıkıp manav 
dükkanına gitmiş ve Süleymanı ya-
kalayıp elindeki tornavidayı sapla
mıya başlamıftır. Etraftan yetişen

ler, Süleymam lsamilin elinden güç 
kurtarmışlardır. 

Tornavida, Süleymanın başında 

ve göğsünde bıçağın açabileceğin • 
den daha derin yaralara sebep ol • 
muştur. Hayatı tehlikede görülen 
Süleyman hastahaneye .kaldırıl -
mış, İsmail tevkif edilmiştir. * İzmir (TAN) - Valinin reisli
ği altında, "hava taarruzlarına kar
şı korunma cemiyeti., teşkil edilmek 
üzeredir. Cemiyet, halkı hava ta -
arruzlanndan korunmıya alıştıra -
cak, sığınaklar yapılmasına ve mas 
keler teminine çalışacaktır. 

Kazalarda da ayni şekilde cemi-

yetler kurulması için teşebbüslere 
geçilmiştir. * İzmir (TAN) - Burnovada Se
niye Rüştü Akdişin biçki ve dikiş 
yurdundan bu sene 17 kız diploma 
almıştır. Yurtta güzel bir sergi de 
açılmıştır. 

ÇATALCADA: 
--- -----· 
Ciğerlerini 
P_ars.allyarak 
OJdürdüler 
Çatalca, (TAN) - Yeniköyde bir 

cinayet işlemııiştir. 
18- 20 yaşlarında tahmin olunan 

Murat isminde bir genç, Lutfi adlı 
30 yaşında bir adamı köyün altında 
ki bahçesinde Bulgar mavzerile kal
binin üzerinden ve sağ böbreğinden 
vurmuştur. Lutfi yere yuvarlanır 

yuvarlanmaz yetişen murat bıçakla 
Lutfinin kalbini ve ciğerlerini par -
çalamış ve kaçmışsa da Boğazköyün 
de yakalanmıştır. 

Cinayet, Lutfinin bir kaç sene ev 
vel Muradın amcasını öldürmesinden 
ve kan davasından ileri gelmiştir. 

BURSADA: 

Koca Katili, 

MahkGm Oldu 
Bursa (TAN) - Kocası Halili iki 

yüzlü bir balta ile öldüren Mis köyün 
den Fatma 14 sene 8 ay ağır hnpise 
ve 74 lira mahkeme masrafı ödemiye 
mahkum olmuştur. * Bursa (TAN) - İnegöl Halk evi 
Jençleri tarafından şehrimiz Halk 
Partisi salonunda güzel bir resim 
sergisi açılmıştır. 

Film Ahniyor 
Bursa (TAN) - Operatör Enver 

8urçkinin idaresi altında bulunan 
bir heyet, Bursamızın tarihi eserle
rini ve güzel manzaralarını sinema 
filmine almıya başlamıştır. Maarif 
ve Dahiliye Vekalctlcrinden müsaa
de almış olan bu heyet Bursadnn 
Trakyaya geçecek, daha sonra bütün 
vilayetlerimize gidecektir. 

Zorlu- Bir Kadın 
Bursa, (TAN) - Zeliha isminde 

bir kadın, umumi bir bahçede faz
la rakı içtikten sonra umumi adaba 
muhalif hareketlerde bulunduğu için 
huviyetini sormağa gelen zabıta me 
murlanna orada ve karakolda haka· 
ret eylemek suçuyla meşhut suçlar 
mahkemesine verilmiştir. ----o----
öDEMIŞTE: 

Otel Yapılacali 
Odemiı, (TAN) - Burada 80 ya -

taldı url bir otel lnp.11 düşünülnwk 
tedir. 

TAN 

IANDllMADA ASICEll MERASiM: 

• 
Bandırmadaki askeri kıtaya Orgenual Fahreddin Altay tarafından !'an
cak verilmiş, bu miinasebetle merasim yapılmıştır. Resmim.iz sancak 

verme merasimi'ııden bir intibaı tesbit ediyor 

Piyade Alayının Şeref 
Günü Kutlandı 

Bütün Kayserililerin Davetli 
Olduğu Tören Heyecanlı Geçti 
Kayseri, (TAN) - Kayseri Piya- 'Alay Komutanının nutka 

de Alayı 16 Ağustos 938 de "Alay "- Sayın kahramanlarım, sayın 
günü" nü kutluladı. 16 Ağustos 1826 konuklarım. 
da Manastır havalisinde teşekkül et- Türkün zafer ve şchamet tar ihi 
miş olan bu alayın tarihçesini gözden içinde tam 112 yıldanberi yer tut
geçirdim. Bir yerinde tüylerim ür- makta bulunan alay, şu dakikada 
perdi, Türkün nelere kadir olabile- ömrüne bir yıl daha katmaktadır. 
ceğine bir kere daha inandım. Yeniçeri ocaklarının lağvı üzer ine 

Kayseri piyade alayı, Balkan Har- alay 16 temmm: 1826 da Manastır 
binden sonra doğruca Çanakkaleyc havalisinde teşekül etti ve bu tarihi 
gidiyor: Burada yarattığı harikalar, takip eden zamanlar içinde üstüne 
bilhassa Kirte mııharebelerinde1<i di!şen vazifeleri şereflerle, kahra
akla sığmaz kahramanlıkları, say-ı'r manlıklarla, menkıbelerle süsledi. 

halindedir .. Ç~nakkale ~~har~b~ler~ l lınca, Kırk-larelindekl Uçüncü KoloT
durunca, Bıtlıs - Çabakçur mınta- dunun kuruluşuna giren alay, Bal
kasındnki muharebelere iştirak edi- kan Ha rbinde Edirne ve Çatalca 
yor. Şarkın dumnnlı ve karlı dağla- muharebelerinde iş gördü. 
rındaki borcunu da ödeyerek çöliin BUyiik Harbin patlamasile, Tekir
kızgın bağrında yeni bir vazife alı- dağından hareket ederek Çanakkale
yor. Gazze muhareb:l.e~i?e giri:c:iyor. ye koştu . Bolayırdaki Kıyı gözetleme 
Bu muharebeler serısı ıçınde hır kaç si, hundan sonra Kirte tepesinde
defa kadro değiştiren binlerce sehit ki kanlı savaşlarile cephenin m u
veren alayı nihayet Nablus meydnn kadderatını değiştirdi. Celadet gös
muharebesinde giirüyoruz. Alay hu terdi. Kahramanlık gösterdi. O gü
muharebcde "500" Tlirk yavrusun - niin en dehşetli silahlarına karşı gör 
dan ibarettir. Diişman tam "500::>" düğü imanlı göğsünden akıttığı meb 
mevcutlu bir tiimenle alayın cephe- zul kanla, istikliılin temelini beton
sine saldırıyor. Bu vaziyet karşısın· fadı. 

da ileriye doğru tek bir adım atmak Bu :ılay dinknmcdl. Sancağını eğmeden 
imkanını bulamıyan kahraman, asil b'.lsını l'ğmcdcn, yıllarca vuruştu. Ca
Türk çocukları geriye doğru da tek nnkkaleden sonra, Bitlis - Çapak1:ur muna 
bir adım atmıyorlar ve alay bir kişi ı rcbclt~rindc, Gozze de, Nablus meydan mu 

· d " d b.' k ' · · 1 harebcslnde bire on üstUnlOğlinde olan düş 
gerıye onme en ır ·ışı esır oma - mnnn lrnr ·ı şahlnndı. Boy verdi. 
dan oracıkta ıföviişe dövüşe eriyor. Başını ~eriye çcvirın<'den. köyündeki ana 
Beş yüz kiıjiden beş kişi olsun d1> - ımu, yaylnd:ıkl y:wuklusunu anmadan, 
nilp te bize oracıkta duyduklar mı Nolılu sun tnprrıklnrııı:ı gömfüdii. Tarihe yal 
anlatamıyorlar. nız clf'hs<'tin, Ti.irk iradesinin sembolü olan 

ffiitün Kayserililer davetli 
Böyle bir alnyın gününii kaçır

mak doğru olmadığından nrnbaya at
layınca şehrin dısınd::ıki garnizona 
koştum. Bütün Kayseri halkı davet
liydi. Toprak renkli çadırlardan ya
pılmış gölgeliklerin altında misafir
lere kahve limonta ikram ediliyor, 
herkes alayı topluca görmek için sa
bırsızlanıyordu. 

Muntazam adımlarla göründüler, 
üstlerinde yepyeni elbiseler, mükem 
mel techizat birinci sınıf silahlar 
vardı. Başlarındaki çelik miğferler, 
çehrelerine baska bir mana, başk:ı 
bir heybet vermisti. 

Mehmetciklcrin bandoı;ile beraber 
bir ağızdan Jstiklal marşını söyleme
leri seyirciler arasında anlatılmaz 
bir heyecan uyandırdı. Onlar da iş
tirak ettiler. Türk tarihinin hiç bir 
devrinde halkla, halkın parçası olan 
askerin bu kadar kaynaştığını zan -
netmiyorum. Biribirlerini tamamlı
yan iki varlık görmenin içimde ya
rattığı duygular gözlerimde tomur
cuklandı. Yüreğim kabardL 

Istiklal Marşını geçit resmi takip 
etti. Bir süngü tarlasının muntazam 
yalpalayışına dalan nemli gözlerim
den içime sızan itimat bu muhteşem 
ordu kadar büyük ve yüksekti. Geçit 
töreni biter bitmez alay komutan ve~ 
kili Salp Çalkavur §U nutku söyle
di: 

bir isim y:ıclig.'.ır elli. 
Ardında muk:ıddt'!'l hatıralar, heyecanlar. 

gfü:ynıılnrı bırnknrok, kendi kanlle kendi 
h:ıyrn ının ren!!lne dönmOş elbüıelerinl çı
kartmadan tarihe giimillen al:ıy, latlklil sa
vaşında ikinci defa kuruldu. 

Milletin talllnl iyiye, güzele \;eVlren Ata
türklin 15 Ağustos 920 deki bir lradeslle 18 
Ağustos 921 de yeniden ayağa kalktı. Nah
lusta sağ kalmış olan biricik varlıtını, Türk 
nlmusu ve izzetinefsini takınarak orduya 
katıldı. 

Nablusta dul kıılan anaların ıöz yaşını 

dindirdi, boynu bUkUk Nablus yetimleri -
nln başını dotrulttu, Umitııiz nlpnlıların 
dul yüreklerine su serpti ve bütün iııtiklAl 
savaşında devler gibi dotüft(l. G6zilnQ kırp 
m:ıdıın, başını 1:evirmeden, her t&ıterllen 
hl'de!e bir kasırga gibi esti. Kendi adını ta 
şıyan san<"nl:ın altınd:ı kan ve can harcamış 
binlerce ş<'hidin mefahlrine, werefler ekle
di. Onların ruhuna Jrnhramanlıklardan 1~
lenmlıı çelenkler armağan etti. 
Şu karşınızda duran boz renkli 

granit duvar, yurduna Aşık, toprağı
na bağlı, icabında dedelerini, baba -
larını kıskandırmağa hazır olan bir 
alaydır. 

Ona mensup olmaktan duyduğu -
muz gururu anlatmaja dilim dön -
ıniyeceğinden padetimizi ifade ede
ıniyeceğim. Atatürkün, bütün Türk 
milletinin, muhteşem Türk ordusu -
nun hürriyeti içinde: Yaşasın bu a
lay! derken, 

Alayın şehitlerini anmak üzere sa
yın heyetinizi bir dakika ıük<ıta da
vet ederim.,. 

Yapılan müıabalıalar 
Nutku takip eden program canlı 

GlllESUNDA: 

Torununu 
Öldüren 
Büyükanne 
GireSwı, (TAN) - Bir büyük an

ne, yeni dolan torununu diri diri 
toprağa gömmekle itham edilmek -
tedir. 

Yatmurca köyünde Teberrük oğlu 
Bekir karısı Huibenin kızı Şahin -
de, on ay kadar evvel birisile ev -
lenmit. fakat iki ay sonra ayrılmış
du oğlu Cemale Kt tovkzeüne ntft 
tır. Şehinde, annesi tarafından Tur
du oğlu Cemale verilmi;,tir. Bu ta -
rihten yedi ay sonra da bir erkek 
çocuk doğurmuştur. Şahinde o gece 
uyumuşı sabahleyin kalktığı vakit, 
yavrusunun yanında olmadığını gör 
müt ve feryada başlamıştır. Komşu
lar gelmiş, çocuğun bahçeye gömül -
düğü anlaşılmış ve bulunduğu yer
den çıkarılmıştır. 

Ebe, çocuğun tam ve kusursuz 
doğmuş olduğunu söylemektedir. Ha 
sibe ise, ebe gittikten sonra çocu -
jun öldüğünü ve damadı Cemal ile 
birlikte onu bahçeye gömdüklerini 
söylemiştir. 

Şahinde, annesi Hasibeyi dava et
mektedir. Müddeiumumilik, "Çocu • 
ğu diri diri toprağa gömmek" mad -
desinden üçünü de tevkif ettirmiştir. 
Çocuğun birinci kocasından olması 

itibarile kızına şimdiki kocasının 

serzenişte bulunmaması için Hasibe
nin bu cinayeti işlediği zannolun -
maktadır. 

MADENDE: 

Amele için 
Hastane 
Yapıhyor 
Maden (TAN) - On beş seneden

beri tetekkül etmi ol n Türk bakır -· ' 
arasında amele çalıştırırken şimdi 

işlerine muvakkat bir !asıla vermiş
tir. Bunun sebebi, başlanılmış olan 
izabehane inşaatının henüz bitirile
memiş olmasıdır. Yakında inşaat ta
mamlanacak ve yeniden bakır çıka
rılmasına başlanılacaktır. 

Şirket, memur ve işçilerinin üc -
ret m ukabilinde istifade etmeleri i
çin yaptırmış bulunduğu on ev ile 
60 yataklı bir binaya ilave olarak beş 
işçi evj ve 30 yataklı bir hastahane 
de inşa ettirtmiye başlamıştır. 

Krom Madeni Çıkarıhyor 
Maden (TAN') - Buraya bağlı 

Guleman köyünün üst kısmındaki 

dağlarda bulunan krom madenleri i
ki senedenberi işletilmektedir. 

İşletme şirketi, ilçemizin yanıba
şındakl demiryolu kenarına bir 
krom silosu yaptırtmıştır . Ocaklar -
dan çıkarılan kromlar havai hatla sı 

loya getirilmekte ve oradan da tren 
le Mersine göndEirilmektedir. 

Şirket, işlettiği maden civarında 

memur ve işçileri için evler, fırın, 

lokanta, hamam ve banyo yerleri te 
si! etmiş, 15 yataklı bir hastahane 
de vücude getirmiştir. Ayrıca bir a
nıt dikilmiş ve etrafı park haline ge
tirilmiıtlr. 

KARSTA ı 

llr Nahiye Müdürü 
Beraet Etti 

Kars (TAN) - Bazı köylüler tara -
fından kendisine rü§vet isnat olunan 
ve beş aydanberi mevkuf bulunan 
Digor nahiyesi müdürü Ömer Gegin 
beraet karan almıştır. 

ve iyi düşünülmüş iyi tertiplenmiş 

bir proğramdı. 
Atletik sporlarda, güreşlerde yük

sek kabiliyetler gösteren Mehmetcik 
ler, Kayseri şampiyonu olan Sümer 
klübünü futbolde 2-0 yenmek sure
tile bizi gençliklerine, sıhhatlerine 

inandırdılar. 
Gece ordu evinde verilen baloya 

korgeneral Mümtaz Aktay, vali Ad
li Bayman ve daha bir çok tanınmı! 
zevat şeref verdiler. 

Alay günü büyüklerin yerinde o
lan himmet ve gayretlerile cidden 
neşeli geçti 

s. A. K. 

Filistin 
Röportajları 

(Bqı 7 ncideJ 

Kimini tatlı dille, kimini astk su 
ratla savdım ama, meram anlamı
yan biri peşime bir gölge gıöi ta
kıldı. Elinden kurtulamıyacajımı 
anlayınca, çenesinden bafka hiçbir 
yerinde takat kalmamışa benziyen 
bu solgun benizli, yorgun adama 
sordum: 

- Bana ne göstereceksin? 
- Herşeyi, dedi, Hazreti tsanın 

çarmıha gerildiği, yıkandığı, gö
müldüğü yerleri ... ve 

- Fakat Kammameye girmek 
tehlikeli imiş, bina çökeceğe benzi 
yormuş .• 
Adamcağız kendini tutamadı, 

kıs kıs güldü: 
- A ef~ndim ... Filistine gelmek, 

Kudüs sokaklannda dolaşmak ce
saretini gösterdikten sonra, insan 
Kammame kubbesinin çatlağından 
korkar mı?. 

Kilisenin dışı da, içi de tenha. 
Loş kubbelerin altında renk renk 
kandillerin ölgün ışıklan titriyor. 
Hıristiyan Arap olan tercüman 
boynunu bükmüş, bir masal söyler 
gibi anlatıyor : 

- İsayı peygamber bilenler, ye
disinden yetmişine kadar buraya a 
kın akın gelirlerdi. Demin üzeri
nize hiicum eden tercümanların 

her biri, ayaklarına kadar gelen 
bu ziyaretçilerden ellişer altmışar 
kişilik kafileleri arkalarına takar-

lar ve bir Patrik edasile nazlı naz 
1ı gezdirirlerdi. Şimdi mumla ara· 
dığımız seyyah o zaman çekirge 
sürüleri gibi yağardı. 

Ve koca koca kalaslarla destek

lenmiş biiyük kapının önünde ay
rılırken: 

- Filistin bitti artık ... dedi. O
nu bu hale getiren Yahudilere ... 

Dua mı etti bilmiyorum, uzak
laşmış, Mescidiaksa'nın yolunu 
tutmuştum. 

M ahalle aralannda, çöplük 
haline gelmiş daracık so

kaklardan, yüzümüze tuhaf tuhaf, 
hatta ekseriya sert sert bakan in
sanların arasından geçtik. Çınl çıp 

i~n soldaki bir-kapıyı ğösterifiler: 
- Arap hareketinin başı Müftü 

Elhüseyni burada oturuyordu. 

Güneşten korunmka için sağa 

saptım ve kemerlerin gölgesine ıı 
ğınarak ağır ağır giderken üzerin 
de dört renkli bir bayrak ve bir
takım arapça yazılar bulunan de
mir parmaklıklı bir pencerenin ö
nünde durdum 

- Eski Hicaz Kralı Şerif Hüseyi 

nin mezan. dediler. 
Ağlama duvarının dibind e ses

siz sadasız gözyaşı döken Yahudi
leri gördükten sonra Mescidi Aksa 
ya girdik. 

Burası, serin, loş ve boştu. İki. 
sütunun dibinde iki ihtiyar, uyuk
lar gibi, başları göğüslerine düş
müş kuran okuyorlardı. 

Döndük geniş taş merdivenleri 
çıktık, avluyu geçtik ve Camii Ö
mere girdik. Burada da renk, ışık 
ve sessizlik, bir mezar sessizliği 

vardı. 

- Yahudiler son günlerde cami 
lere de musallat olduklan için her 
kes namazını evinde kılıyor, dedi
ler. 

Korkunun mabetlere kadar sin
diği Kudüsten ayrılıyor, yarın Te 
lavive gidiyorum. 

Satıhk Arsa ve Bağ 
Abu havasile maruf ve vesaiti 

nakliyesi mevcut Yakacıkta Çal
kandı mevkiinde beş bin arşın 
mülk bir arsa ile Kartalla ;yaka
cık yolu arasında Hayratkuyu 
mevkiinde kuyulu bir bağ satı
lıktır. İstiyenlerin lstanbulda 
Çakmakçılarda Mahmudiye hanı 
adaba ısı Binyamine müraca-

atları. 
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Eroin 
Kaçakçıları 
Arasında 

(Başı 7 ncfdll 
Veresiye satış yapan kaçak 

adı: "Sakatçı,, dır. Aldığı malıO 
delini ödemiyen takıcı satıc~ .... 
kıcı,, denir. Para cezası ve 
adı "kırpılmak,, tır. Hapse ~ 
nin mukabili "tekkeye dü 
tir. 

Bir eroin kaçakçısı: 

- Eh .. Epey "ikram,. gö~ 
derse, bilin ki, bir araba dayak 
miştir. "Kaymak,, bir tehlik~ 
latmak manasına gelir. "Aı'PA 
pay, hisse demektir. Malını paJI" 
lı satan kaçakçının sıfatı "~ğ 
dır. 

Eroinin ismi ise, İstanbul tııt' 
fında "kibar,, Beyoğlu cihe~ 
"konfeti,, yine Beyoğlu seııı"vv 
kadınları arasında da "pudra.• d1I 

K endisinden "Korsan ~_ ..... _....,.,, 
diye bahsedeceğimi söyl 

iim kaçakçıdan dinledikleriın b;. ~ 
rada bitmedi. Hapishaneden ~~ r 1ı!l 
tan sonra, gizli ve hayret verıc:,. 
roin alemlerinde bir gece bU~ 
mak fırsatını da hazırlamış d> 
"Korsan Fuat,, gelecek yazıınJJl 
mevzuunu teşkil edecek! 

HAFIKTE : 

Göçmenler için y,J 
Ev Y aptırllıyor 

Hafik (TAN) - Sıvastan ~ 
ma uzanan şöse üzerinde ve ~ 
tan 37 kilometre uzakta olall ' 
bamız çevresinde iki göl va~ 
bunlardan istüade edilmediği. ol 
mektedir. Bu göllerden biri~i.Jl eti 
sındaki küçük ada, pek az kırıt5 ti 
istifade ettiği tabii güzelliklere 
Iiktir. 

Hafiğin 152 köyiindcn 109 tı 
köy kalkınma programları tatb 
dilmekte, bu yolda çalışmalar 
mektedir. Bataklıklardan b 
kurutulmuştur. Diğerlerinin 

ve·clvarihıı~ ıJül~mrkrt "d~ .. 
yadan gelen ıso ev halkı 

ıJ• 

iskan edilmiş bulunuyor. Bu el-,;, 
içinde 220 ev muhacir daha g ~ 
tir. Kasabamızda 300 muhacif 
yapılacak, bu suretle Hafik. h~J 
yüyecek, hem de ilerleme ~ 
rını kazanacaktır. 

---oı---

Amcasını ördür• " 

Genç Adam 
Silivride, amcasını öld~reıı , 

isminde 18 yaşında bir çocuğıJJl ;/. 
hakemesine Ağırcezada dev~ Ş! 
di. Müdafaa şahitleri dinlend1• • 

Akif gördüklerini şöyle anıattı· 
- Hadise günü ben haY" 'f 

mı otlatmıya götürüyordUJll· 
Sezai ile Çoban Yunus ka"P 
yorlardı. Aramızda epeyce ttl 

bulunduğu için konuştuklarıOl 
madım. Bu arada Sezainin 1 
evinden çıktı. Bir sopa aıarı1'tt" 
üstünde bulunan Sezaiye fırll..,.d. 
eğildiği için sopa üstünden r""_,ı 
kinci bir odun daha attı, o ~~ 1100 
ni bulamadı. Nihayet üçünell9 

larak üstüne yürüdü. vurtfllr 
ladı. Bu arada tabanca patla J.. 

hayli ilerlemiş bulundutuı° 
son vaziyeti bilmiyorum... ırifl 

Müdafaa şahitlerinden b tP 
memişti. Onun çağrılması iç1;.. 
keme başka bir güne bırakıl 

1 Ağaçta~ Düıtl 1' 
Beylerbeyinde, Abdullah '° 

da oturan Süreyyanın 10 1~,ıı 
oğlu Deniztunç ceviz ağacın 
şerek başından ağır surette 
mıştır. 

---
Bq , dif, nezle, srip, romatizma, Nenalji, kmkbk • • bO~ 
atrılarnmn derhal keaer. lcabmda ıünde üç kate .ı.-_____ 
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1 E K O N o 1 1 
SERGiLER: •••••• ••• ~·· ••••••~• ••••••• 1 ODADA ı 

GÜNLÜK y 5 tk· 

fa Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Irgatlar Mavna ile Saray 
Bahçesine Çıkmışlar,, 
Q 11 ~ hakkında pek çok 

leJler ~·~azıldı. Onun için 
~ hariçte cereyan e

tce hakkında hiçbir fe1 

~· Yalnız, bu kor
te? harem dairesinde ne 

~l 'Yan ettiğini naklede -ol:: kadar yalan yanlıf e
eda...... .. ~-- fikirleri tuhihe yar.. ,~. 
b~çte nasıl tertip edildi?. 

~ hL_ Yoruın. Ancak fU var 
·-ayad · 

ltllıııda aır yazılımı olan ya I>' ' Vakanın hakiki mü
)''- lainııerine tesadüf e-

~~ IUnu ~ ~t m ·· lö)'llyeyim ki, vaka 
__ .. _bu detu urettipleri ıu ve ya

e it ·· Doirudan dojruya 
hı tınalettin Efendi) dir. 

tfı lfendlye; Şehzade Sü-

Suı~ ~iha Sultan, Fat 
hderı D Sabahaddin &
'at Mahmut Pap d• 

lab.11.. . 
l't ().f lteınalettbı Ef endinln ka 

!lt\ihıaı 6ıııre Sultan) ın valdesi 
~ : lftaatta bulunmuı 

' l akactaıı' 
)'e ~ bir gün evvelı E • 

*'ltııtttl bir he,.can ve te • 
ltbitcttt Onun bu gayri tabii 
thıll e.~ benim de nazan 

., ~~şti. Sebeb~i. IOi 
. tr' """"'"' löyletememıftım. 

laıilan .. lf ... ·-_y .. T_ ,.;; .. +e...,..;~ 
etti-.· .. naı oana ouyu;ı;: 
'~Ve sonra; (Yann, 

-···dtlrıitti tahta çıkaraca • 
~~"' lrteaı gün, o kanlı 

~11\'lffaJn lebnişti. Fakat, hiç-
llu Yet temin edileme -
ıı. lhuvaff .. 1... 

- O zaman elendi bana büyülı bir yemin ettirmif ve sonra 
"Yarın biraJeri telırar tahta plıaracağu,, demİftİ. 

mışlar. Mavna ile sarayın bahçe
sine çıktılar. 

Dediler. 
Fakat bunlar, bu sözleri söyle • 

yinciye kadar gürültü şiddetlendl 
Penceredeki kızların tellşlı telişlı 

- A .. A .. İrgatlarla muhafız zap 
tiyeler boğuşuyorlar. 

Dedikleri işitildi. 
Bu esnada, silaitlar patlamıyı 

başladı. Kızlardan biri: 
- Adam öldürüyorlar. 
Diye batırdı. 
O anda her taraf kanftt. 

'I:'--·-'- C!---·· '---·1..1. 
Feryatları h~ tarafta aksetmiye 

başladı. 

İrgat zannettllimlz adamlar da, 
fUl'aya buraya koşuşarak karma
kanpk bir lisanla birbirlerine ba
ğınyorlardı. 

- Teliş etmeyin, kızlar ... 

Diye, aramızdan geçerek, doğ
ruca efendimizin dairesine girdi. 
V akanın ilk başladığı dakikadan 

itibaren, olduğu yerde ta§ gibi ha
reketsiz kalan efendimiz, oğlunu 

görür görmez: 
- Efendi! Ne oluyoruz? 

Dedi. 
Salihaddin Efendi, korkulu ve 

ıelith bir lisanla: 
(Devamı txır) 

Seıanik 
Fuarına 
lı firak Ettik 
Selanik arsıulusal fuarı genel di -

rektörü A. Kalevras lstanbula gel • 
miştir. A. Kalevras gazetecilere şu 
izahati vermiştir: 
"- Ulu Başkanımız Metaksas'ın 

himayesi altında bulunan arsıulusal 
fuarımızın bu defaki 13 üncü açılı -
şına Türkiye gibi hassaten mütahsil 
ve ayni zamanda çok çalışkan bir 
milletin de iştirak edeceğini bir kaç 
gün evvel haber aldığımız zawıan 

bu haberden fevkalade sevindik. Şüp 
he yok ki bu keyfiyet, bizi çok mem 
nun edecek mahiyettedir. Esasen 
Türkiyenin fuarımıza iştiraki ve ken 
di güzel pavyonunda her sene gerek 
Yunanlı gerekse de ecnebi binlerce 
ziyaretçi tarafından takdir edilen 
kendi milli mahsullerini teşhir edişi, 
beşinci defa olarak vuku bulmakta -
dır. 

Gayri kabili inkardır ki Türk pav 
yonunda her sefer Türk istihsalab· 
nın sanatının ve bilhassa Cümhurrei
si Atatürk'ün canlandırıcı ilhamı al
tında parlıyan ve yaratan Türk de -
hasının canlı bir sentezi tebarüz et
mektedir. 

Fuara bu defa iştirak edecek olan 
milletler şunlardır: 

Arnavutluk, 7 inci defa olarak; 
Bulgaristan, Almanya ve ltalya, 3 
üncü defa alarak; Yugoslavya onun
cu defa olarak; Polonya ve Ruman
ya ikinci defa olarak ve değerli Tür
ki~e beıinci defa olarak. 

Sözümü bitirmeden evvel ıturası -
nı da ilive etmek ve gerek sergiye 
bilfiil iftirak edecek gerkae Türki -
yeden gelecek olan bütün klımelerin 
uam1 kolaylıklardan ve en iy1 ziya
ret prtlarmdan iatifade edebilmeleri 
cihetlerinin temin edilmiı olduğunu 
teyit eylemek isterim.,, 

arın on ı 

Pil ASA Toplantı 
Ziraat Bankası yumupk bulda71a- y 1 nndan 380 bin kilo Ilgın, Eretll, Ka- apı acak 

raman mallarını 5,28 kuruıtan ve 155 
bin kiloluk sert butdaylannı da 5,20 Tiftik ve yapak standardı hakkın-
kuruıtan satmııbr. Tüccar malı Polat da hazırlanan ön projeler yarın ti • 
lı yumuşaklanndan 15 bin kilo 8,36,5 caret odasında yapılacak son iki top 
kuruştan ve seksen bin kilo Hrt bul- lantıda imzalanacaktır. Bu projeler 
day 5,07,5 kuruştan verilmiıtir. tüccarlara bir daha okunacak, bu su-

• 
Bursa arpalanndan on bin kilo pl -

yasamızda 4,30 kuruttan, 14 bin kilo 
muhtelif mmtaka malı arpalar dahi 
4,10-4,28 kuruttan aatılınıftır. 

* Keşan malı ,..ııı taze kqerlerden 
901 kilo 55 kuruftan, 1451 kilo .5'1 ku 
ruıtan ve beyaz peynirlerden 774 kilo 
Gelibolu malı 32.08 kunıttaD veril • 
miııUr. ................ . ............. 

iHRACAT: 

Bizden, Kuru 
Bakla Satın 
Allyorlar 
ihracat için piyasamızdan kuru 

bakla toplanmaktadır. ltalyada bu 
sene kuru bakla randımanı az olmu§ 
tur. Her sene Italyadan ihraç olunan 
bu mahsul bu sene ancak ihtiyaca 
yetiıtebilecekir. Malta için de kuru 
bakla alınmaktadır. Karablga, Balı
kesir mmtakalannda kuru bakla iyi 
fiytlarla verilmektedir. Piyasamızda 
dün yüz bin kiloluk bir parti 4,25 
kuruştan satılmıştır. Bandırma mal
larından da elli bin kiloluk bir par
ti 4,21 kuruştan verilmiştir. 

Yumurta ihraca+. Amldı 
Mevsim itibarile bu ay bapndan l· 

tibaren yumurta ibracab ualmıfbr. 
Bu ay içinde dıt memleketlerden de 
ehemmiytli siparifler ıelmemifth'. 
Buna rajmen yumurta fiyattan dilf
memiştir. lrhacatın tepinlerde bq
lıyacatından stok mallar elden çıka
rılacaktır . 

retle kati ve son şeklini alınış Ola -
caktır. Bu suretle iç ticaret umum 
müdürü Mümtaz ve standart şu -
besi müdürü Faruk Sünter vazifele -
rini bitirmiı olacaklarından Bay Rek 
fıncbk için Giresun• ve Bay Faruk 
üzüm ihracatı projesi için lzmire gi
deceklerdir. 

MADENCIUK: 

lstihsalimiz 
Her Yıl Biraz 
Artıyor 
Maden sanayiimizin biraz daha in 

kifaf ettiği tesbit edilmi§ttr. 1938 -
nesine göre 1937 de bilhassa tqkö
mürü ve linyit, krom, zımpara ma
denlerile maden aularnnızın iatihsa -
li mühim derecede artmıı bulunmak 
tadır. Maden tetkik ve arama ensti
tüsünün yaptığı lstatlstije nazaran 
1937 senesinde ihraç edilen maden -
!erimizin tam miktarlan şudur: 
Taşkömürü olarak 2,306,869, linyit 
116,397, krom 192,108, çimento 
214,794, lrurfun (galen) 7,984, çinko 
17,143, borasit 4,664, kükürt 2,765, 
zımpara 12,115, bakır 400, çinko kur 
fW1 6,743, kil 8,563, anUmuan, 1,200, 
civa 483 fip, molibden 43 ton, ma -
den suyu 980.042 litre, lületap 592 
sandık, arnık 27 ton, manganez 500, 
am7ant 157, manyeziyet 1,365 ton• 
dur. 

Diinya Bakir lıtlhsal 
Dünya bakır iatthsalitı geçen 1937 

senesinin ilk üç ayında 396,500 ton 

~~~~~~~·i~!~~~ ':t~.:ıa::m D8J! 
378,000 tona balli ~l~_uju anı• • 

1!-la Stok F-~-k y maktadır. Dünya 'laır'eevberııitfla 
ru& ..... ar ihtl;yıt olarak mevcut miktar Ame • 

"ıertnd -.uyetsizlik, Efen 
~l. 0 e Çok acı tesir husule 
hGı,_IGr ,

1
f111 ve o gece, hün-

Hepimiz ellerimizden çatallan, 
kaşıklan fırlatmıştık. Ne yapaca
ğımızı şaşırmıştık Korkumuzdan 
büyük kalf alann etrafına toplan
mıştık. 

NEREDEN GELiR? 

Son hafta içinde piyuamıı.da ce • rlkada 20,992, 700 ton metriktir. Kana 
viz satlfl olmamıftır. Fatsa mah 1040 da, Şlll, Kongo, Rodezya, Sovyet 
kilo sıra tombul iç fındık kilosu 52 Rusya ile diğer muhtelif memleket
kuruştan, Akçakoca malı 1040 kilo )erde bulunmakta olan ihtiyat bakır 
53 kuru§tan satılmıştır. Fatsadan pi- stokunun yektlnu 104,830,200 ton 
yasamıza 350 kilo iç ceviz ve Gire - metriktir. Bu senenin ilk üç ayı için 
sundan 2400 kilo iç fındık gelmi§tir. de en 90k bakır istihsal edenler: A
lskenderiyeye 1040, Kopenhaja 1040 merika 150,000 ton, Kanada 47,322 
kilo iç fındık ihraç olunmuıtur. Pi • ton, Almanya 15 bin tondur. Asya 
yasamızda sekiz bin kilo iç fındık ve memleketlerinden 26.900 ton ve Af
on bin kilo kabuklu fındık stoku mev rika kıtuından 91,900 ton istiblallt 

' . &ınıı. Gözyaılan din 

lll iftt.tttn 
~ kl· b sonra, evvelA §UDU 

llııt ~ u hareket aon dere

btıe, hiç:bnuı: hattl Efendi-
__ _.."'... lr fe1den haberdar e-

{'bııı . 
IU, var B ... izim barem •· 

b.._ ~ h.ıııarı bell . 
ı.~'"flı 1e1'ıntık erme ıır-

; "raya küıçlanm tak 
~ ~ .. liran muhacirlerin 

'ı;7le bir Uflerdt Acaba bun-
4- be •akı olacağını bili
S~rlar mı idi? .. Yok 

buYtik b:~ya dolduklan 
~çla llnıide kapılarak 

bactı....__ rını kupıınıı•1ar· bu 
-Ye bö VA , 
dl, 

8 
Ylece mi sürük • 

· u iki ıuale cevap ve 
~~ Çünkü bu •akanın 
~ ~' .e:: e\P\rel, O fUUr&UZ • 

~Uerı lan harem •lalan
•~. o Ortadan ıilinmi§tL 
..... ~. ~ lllarıa ber...a._ iM " · ~. •u.::ı- omu • 

\1,ll 
lfı fllıl bqladı ! . 

ta..~ ç unutnı 
tı~ ....._'-l_ibıu idi anı... 0 gQn, 
~ tr-_~... Erk Ha•a, son dere 
~~lıtıı enden kalkmış-
~ ~ ÇtnılfU'lannı yı • 

'. lb... ~tt e lalruftık. 
~ 'ıtt oı.!aklatmıttı. Saray. 
~~~Yemek •akti gel
\ ~~ lziıı :remeji, üst 
~ ,._ e IÖnderilmifti. 8iz 

'~-~~ oturmllfluk 
.._: ~~ bir &üriiltll ol-
•~ ~ aıerat etU. 
,.tle:r ere aittiler: 

'il (l) Yollarını ppr-

S ~t) lftlete 
~ ~ .~ --~demektir. o •· 
'~' • 7Qlun kena· -._--ı ..:-~. Bura-
~ ...::: muhacir 

·~~~~~ 

Başına, bir iskemle örtüsü al
mıf olan büyük kadın efendinin se 
si, koridorlarda çınlıyordu: 

- Çabuk .. kapılan kapatın .. A&
lanımı muhafaza edin. 

Diye haykırıyordu. 

S alAhaddin Efendinin daire-
si, alt katta idi. Saraya hü

cum edenlerin, pencerelerden tır
manarak efendinin dairesine gir
dikleri işitildi. 

Ayni zamanda, alt kat sofada, 
büyük merdivenin başında da bir
kaç kiti belirdi. Bunlann önünde 
bulunan bir adam, acele acele mer 
divenleri tırmanıyor.. Teliılı, te
laşlı: 

- Korkmayın, hanımlar .. Kork
mayın, kadınlar ... Fenalık için gel
medik ... Efendimiz nerede? Sultan 
Murat Efendimiz nerede? Onu kur 
tarmıya geldik. 

Diye, batınyordu. 
Alt kattaki gürültü arttıkça art

mı§tı. Baılannda, karma kanşık 

aanklar sanlmıı, belleri kuşaklı, 

bacakları poturlu. elleri sillhlı bir 
takım adamlar, merdiven baıın • 
daki sofaya dolmuılardı. 

- Sultan Murat .. Çok yap. 
Diye, bağırıyorlardı. 
Bir taraftan korkan saraylılann 

feryadı, diğer taraftan bu adamla
nn böyle bağırıpnalan sarayı alt 
üst ediyordu. Her taraf uğultulu 
bir an kovanına benziyordu. 

Bizim harem ağalanndan bazı • 
Jan da setrelerinin üzerine sırma tş 
leme kayışlı kılıçlarını takmışlar
dı. O kınııklığın içinde dolaşıyor
lardı. 

- Destur .. Destur ... 
Sesleri ifitildl. Harem ağalan 

nın açtıklan yoldan SıWıaddin 
Efendi de geçti. 'Bendı limon gibi 
aapsan kesilmifti. Efendi: 

Kadınlık ve erkeklik hormanla
n bulunduktan sonra aradaki far· 
kın da bunlardan ileri geldiğine 
hükmedilmiıti. Kadınlıfln ve er
kelditin, ıerek ıekil bakımından, 
ıerek fldyoloji bakımından biri
birlerinden o kadar ayn olan va· 
sıflanmn hepsini kadınlık ve er· 
keklik honnonlan yalnız baılan
na yaparlar, denilmiıti. 

lı bu kadar huit olsaydı, dfln• 
yada yalnız tam kadınlar ve tam 
erkekler bulunacaflndan, biltUn 
dünya için de hayırlı birşey olur
du. Halbuki dünyada erkeklikle 
kadınlık arasında birçok, pek çok 

kimseler vardır. Daha dotrusu 
herkes hem kadın, hem erkektir, 
bizim kadın veya erkek dediil
miz iki taraf tan birinin üste gel
mesine göredir. Fakat bir taraf üs
te ıelmekle öteki taraf bilsbüttba 
kaybolma. 

O halde buna nuıl luh etme
li? Yalnıs yumurtalıklardan çı• 

kan hormunlar bu kantıklıiı izah 
edemez. Farkı yapan yalna onlar 
olsaydı kanııklıtın bulanmaması 

lizım ıelirdl. 

Demek ki insanlarda kadınlık 
ve erkeklik farkını yapan yamur· 
tabklardan çıkan hormonlardan 
ba§ka hormonlar da vardır. Er
kekle kadın arasında bllditiniz 18 
illi farkından bafka, kadınlann 
-tabii ekseriyet bakınıından

ince ve zarif olmuı, erkeklerin 
daha dayanıklı ve kuvvetli olma
sı yalnıs yumurtalıklardan çıkan 
hormonlardan delil, başka pdde
lerden çıkan honnonlardın da ile
ri ıelir. 

Kadınbtın bütün lncelliinl, za
riflitlnJ yapan tiroit raddesidir. 
Fakat bandın, tiroit pddesi yal
nız kadınlarda •aha slyıde itledi
iine en hiiyük delil tiroit huta
lıldannın daha slyade kadıalırtla 
ohnMım. Tiroit pdde.t fasla ft-

llyen kadın -bunu sise tarif et· 
tiiim tipleri okurken kendinisde 
dilşilnmüıpünüzdilr- Kadınlıfln 

bütün zarif vasıflannı kendisinde 
toplar: Uzunca boylu, narin, atl· 
sel gözlü, gür saçlı, ok gibi kir
pikli, sık sık çocuk ta doj1Uur. 
Maalesef, kadınlık aletleri tara
fından hastalıklar da en dya•e 
onda bulunur... Erkekte tiroit 
guddesi fazla işleyince ona derhal 
kadınlıta yakın bir tip verir. Er· 
keklik vasıflaranı toplıyan erkek· 
)erde tiroit pddesi daima as it
ler. 

Buna karşılık höbrek üstflndekl 
pdde erkeklik vasıflannı verir. 
Bunun da en kuvvetli delili ha 
guddeleri fazla ltliyen kadmlann 
erkekler ıibi bıyıklı, bazılannın 
da sakallı olmasıdır. Böyle ka
dınlar ayni zamanda, yine erkek
ler gibi, kalın adaleli, iri dişli ve 
az çok erkek ıibi karakterli olar
lar. 

fpofiz raddesine gelince, o yu
murcağın marifetleri iki taraflı
dır. Bir taraftan çıkardıtı hormon
larla kadınlık hormonlannt hare• 
kete getirir, kadınlık vasıflannı 
arttınr. Bir başka taraftan çıkar· 
dığı honnonlar fazla olunca kadın
lan erkeldeıtirir. Belki hatırlar-
11nız, geçen yıla kadar lzmirde ka 

dın kadın otururken birdenbire 
erkek olan kız da bu minimini 
guddenin erkeklik hormonunu 

fazla çıkarması -Kuşing hastalı· 
iı- neticesiyle deiipniştir. 

Sözün kısası. kadınlık ve erkek 
lik arasındaki fark yalnız kadın
lık veya· erkeklik yumurtalıldan· 
nın çıkardıktan hormonlardan gel· 
mez. Bu ite başka guddelerin ~ı· 
kardıklan hormonlar da kan,ır. 
iki rinsln arasında insanlar hulun 
muı da büttin hormonlar arasın· 
tla müvasene hulanmamuının ae
tieelWlr. 

cuttur. yapılmıftır. 

Tiftik Satlflan 
iyi Vaziyette 

Borsa satıılanna göre tiftik vazi
yeti iyidir. Karahisar Polatlı ve Bol· 
vadin mallarından 184 balyalık bir 
parti kilosu 108 kuruştan verilmiı • 
tit. Anadolu yapaklarından 35 bin 
kilo 42,20 kuruftan ve fabrikaları • 
mız için 1907 kilo ayni cim mal ki
losu 45 kuru§tan mübayaa olunmuş
tur. 

r BORSA 
22-'1-1938 

ÇEKLER 
Londra 8.2275 

New-York. 128.8325 

Paris 3.47 
Millno 8.8825 
Cenevre 28.975 
Amıterdam 89.575 
Berlin 50.8475 
Brüksel 21.405 
Ati na 1.14 

Sof7a 1.53'75 
Praı 4.3'75 
Madrld 8.22'15 
V•J'IOVa 23.725 
Budapeıte 24.91 
Bükret 0.9375 
Betırad 2.87 
Yokohama 38.355 
Stokholm 32.11 
Moakova 23.7775 

llHAM ve TAHVILlT 

Anadolu bir ve iki 

Erıani 

40.85 

18.25 

Dl$ TiCARET: 

Kahve ve Çay 
Fiyatlan Düıtü 

Ticaret odasında tutulan bir ista 
titıtlğe göre, 1938 senesinin ilk üç ..,. 
yında gıda maddelerinden zahire ve 
hububatın fiyatlarında, nebati gıda
maddelerinde, ·meyvalarda, hayvani 
gıda maddelerinde, fiyat yükselme
leri kaydedilmektedir. ithalat ve ih
racat maddelerinde de yükselme ol· 
mu§tur. Yalnız hayvanata mahsus 
yem maddelerinde fiyatlarda tenez
zül olmuş biraz da kahve ve çay fi· 
yattan ucuzlamıştır . 

Halele Dünkü Sa+.ılar 
Bamya kilosu 9-12, sakız kabalı 

3-4, dolmalık biber 8-9, sivri bi
ber 3--5, kır domatesi 5-7, sırık 
domatesi 9-11, çalı fasulyesi 6--8, 
ay§ekadın 12-14. yeşil fasulye 10 
-11, semizotu 1.50-2, soğan 3,50-
4, sarmısak 4-5 kuruş. 

Asma kabağı adedi 3-8, patlıcan 
baş 3-3.50, orta 2-2,50, ufak 1-
1.50, bostan patlıcanı 3-3.50, hıyar 
0.25-1.25, mısır 1-1,50 kuruş. 

Pancar demeti 1,20-1,75, may -
danoz 0,40-0,60, dereotu 0,50--0,75 
kuruş. 

Osmanpap elması kilosu 10-13, 
çekirdeksiz üzüm 12-15. türbe eri
ği 6--8, mürdüm eriği 5-10 zerda
li 7-13. fındık 5-7. şeftali '10-15, 
vişne 8-15, akçe armudu 20-30, 
Mustabey 7-12 kuruş. 

Ecnebi limon 100 adedi 250-350. 
karpuz yenidünyı baş 20-25. orta 
10-15, ufak 3-8. topatan kavunu 
baı 15-17,5, oıta.,8-12, ufak 4-8 
kUl'llf. 
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Yerli Malı 
Tayyareler 

(Başı 1 incide) 

sadül ettiğimiz meziyetlerdir. 
Bu yolda örnekler gördükçe 
iyice tebarüz ettirmek hepimiz 
için vazifedir. Çünkü müabet 
yurt sevgisinin artması; cemi
yetin iyi örneklerin manasını 
kavramasına ve cemiyetin böy
le hareketler hakkında ltiyık 
olduğu derecede kadir ve kıy
met göstermesine bağlıdır. 

Bu seneki Yerli Mallar sergi
sinde karşımıza A L 2 tipi 

tayyarelerindcn bir nümuneyi, iki 
pUınörünü çıkaran, yapmakta oldu
ğu Nu D. 38 tipi ilk yolcu tayyaresi
nin modelini gösteren Nuri Demir
ağ, milli bir ideal gayretile sınai bir 
teşebbüse atılan ilk Türklerden biri
dir. 

Nuri Demirağın, (Tayyare etüd a
telyesi gibi) mütevazı bir ad altında 
Beşiktaşta kurduğu müessese, yeni 
karlar arıyan bir sermaye sahibinin 
hazırladığı bir iş değildir. Demirağ, 
"göklerine hakim olmıyan millet 
yerde sürünmeğe mahkumdur,, ka
naatindedir. Işte bu düşüncenin sev
Jtile parasını, vaktini, aliıka1annı 

Türk havacılığına ait teşebbüsler ü
zerine toplmıştır. Gayesi bu yüzden 
para kazanmaktan ziyade şimendifer 
inşaatında kazanmış olduğu serma
yeyi memleket için en hayırlı gör
düğü bir sahada kullanmaktır. 
Demirağ, bu teşebbüsü ile memle

kete ait vazifesini gördükten sonra 
doğduğu yer olan Divriği de düşü -
nüyor. Istanbulda açtığı etüd ate]
yesinde hazırlanacak tiplerin seri 
imalatı Divrikte yapılacak -
tır. Nuri Demirağın Divriğe dair 
verdiği bu karardan bir müddet son
ra orada yüksek vasıflarda demir 
bulunmuş ve Divrik böylece Türk 
iktısadi ve sınai inkişafının mühim 
bir merkezi sıfatile memleketin u
mumi hayatında yer almağa hazır
lanmıştır. 

'Terli Mallar sergisinde gördü-

Beynelmilel 
Tedrisat 
Konfransı 

(Başı 1 incide) 
Profesör Bayan Afet, diğer bir top 

lantıda da mektep kitapları mesele
si müzakere edilirken çocukların ta
rih kitaplarından diğer memleketle
rin tarihleri hakkında yanlış fikir -
ler almaması ve milletler arasında 
anlaşmayı kolayl,aştırmak için bu 
gibi kitapların bir taraf olmasına 
dikkat edilmesini ileri sürmüş ve bu 
fikir konferans reisi ve bir çok mu
rahhaslar tarafından tasvip edilmiş
tir. Fakat bu mühim mesele ile esa
sen 6 senedenberi beynelmilel fikri 
teşriki mesai enstitüsü meşgul ol -
duğu için enstitünün bununla işti

gale devam etmesi muvafık görül -
müştür. 

Konferansın ilk okul öğretmenle
rine verilen maaşlar meselesine tah 
sis ettiği celseye ise Bayan Afet ri -
yaset etmiştir. 

Bayan Aletin raporu 
Muhtelif memleketlerdeki maarif 

hareektleri hakkında açılan umu -
mi müzakere konferansın bir kaç ·cel 
sesini işgal etmiştir. Başmurahhası
mız Bayan Afet bu müzakereler es
nasında memleketimizdeki maarif 
hareketlerini mufassal bir raporla i
zah etmiştir. 

Bayan Afet bu raporlarında bil -
hassa üç mühim meseleye temas et
miş, bunlardan ilkini teşkil eden ve 
Türkiyede ilk tedrisat sahasında tat 
bikine başlanan ve dikkate değer bir 
yenilik olan köy eğitmenlerinin ye
tiştirilmesi, bunların köylerdeki ça
lışmaları hakkındaki izahati konfe -
rans muhitinde büyük bir alfıka u -
yandırmıştır. 

Bayan Afet, sonra orta tedrisat 
meselesine geçerek memleketimizde 
orta tahsil ihtiyacının son derece art 
tığını kaydederek Maarif Vekaleti -
mizin bu sene başlıca mesaisini yeni 
mektepler açmağa ve bunların techi 
zine hasrettiğini bildirmiş ve misal 
olarak 1934-1935 ders yılında 36 li
sede talebe mevcudu 7384 ten iba -
ret iken talebe adedinin 1937-1938 
yılında 18.097 ye varmış olduğunu .. ..._ 

TAN 

Kağıt Sıkıntısı Giderilecek 

Kooperatifin Esasları 
Yakında Hazırlanacak 
İktısat Vekili Şakir Kesebir, dün ı cuttur. Bu sermaye ile bu i~ çev-

akşam saat 17 de, İstiklal caddesin - ritebilir.,, 
deki İstanbul Basın Kurumu merke- Kağıt i•tihlaki artıyor 
zine gelerek gazetecilerle uzun bir 
hasbühalde bulunmuştur. Bundan sonra, Basın Kurumu Rei-

Bu toplantıda, gazetecilerin ken -
disine daha evvel de bahsettikleri ka 
ğıt buhranı meselesi üzerinde görü 
şülmüş ve İktısat Vekili bu mesele 

üzerinde yaptığı tetkiklerle bunun 
neticesini anlatmıştır. Şakir Kese -
bir, bu hasbühal sırasında ezcümle 
şunları söylemiştir: 

"- Son Zonguldak seyahati es
nasında gazeteci arkadaşlar, bana 
kiığıt meselesinden bahsettiler. 
Mevzu, üzerinde durulacak ehem
miyette idi. İşi tetkik ettim. 

l\Iatbuatta bir kağıt azlığı oldu. 
ğu görülüyor. Hatta şu sırada ga
zetelerden ikisi kağıt sıkıntısı i~in 

dedirler. Bunu halletmiye çalışa· 

cağım. Fakat asıl mesele, bu işi 

kökünde.n halletmektedir. Bunun 

için de gazeteler arasında, malze
me ihtiyacım bir elden idare ede· 
bilmek için bir kooperatif kur • 
manın, en pratik hal çaresi oldu
ğu neticesine vardım. 

Böyle bir kooperatif, sıkınhyı or 
tadan kaldırabilecektir. Ayni za
manda, diğer her tiirlü ihtiya~ -
lar i~in de bu kooperatif idarecile 
ri bir mütehassis heyet vazifesi 
görebilecekler ve Vekaletle yapı
lan temaslar dağınık bir ~ekildcn 
kurtarılmış olacaktır.,, 

Mali müşküUita karşı 

İktısat Vekilinin bu sözleri üze -
rine İstanbul matbuat mümessili 
ve Ulus muharriri Neşet Halil At3y 
söz alarak, şu 'fikri ileri sürmüştür: 

si ve Giresun mebusu Hakkı Tarık 
Us da, görüşülecek esas mesele bu 
olmakla beraber, muafiyetten istifa. 
de eden kağıt miktannın azlığını ve 
bunun daha yüksek bir miktarda çı 
karılması lazımgeldiğini söylemiş, 

matbaaların son senelere ait kağıt 

istihlakinin istatistiklerini vermiş - · 
tir. 

Bu istatistiklere göre kağıt sarfi 
yatı 934 de 6111, 935 de 6316, 936 da 
7761 ve 937 de de 8967 tonu bul -
muştur. Hakkı Tarık, bu yükselişe 

göre, bu muafiyet haddinin de ge -
nişletlilmesi lfızımgeldiğini, hatta 
pek büyük bir gelir membaı olmı -
yan kağıt gümrüğünü büsbütün kal 
dırmanın çok isabetli olacağını ila -
ve etmiştir. 

İktısat Vekili, bu fikri hüklımet 
nezdinde müdafaa edeceğini ve her
halde iyi bir netice alınabileceği ce
vabını vermiştir. 

Bu görüşmeler neticesinde, kuru -
lacak kooperatifin, esas mukavelesi -
ni hazırlamak üzere İktısat Vekale-
tinde bir komisyonun toplanmasm:ı 
karar verilmiştir. 

Dünkü toplantıda , İktısat Vekale 
ti müsteşar vekili Hiisnü Yaman, 
Türkofis asbaşkanı Nihat Odabaşı.oğ 
lu ve Valf ve Belediye Reisi Muhid 
din Üstündağ da bulunmuşlardır. 

Görüşmelerden sonra toplantıda 

hazır bulunanlar büfede ağırlan -
mışlardır. 

lktı•at Vekili "Sus,, da 

İktısat Vekili Şakir Kesebir, Ba
sın Kurumu merkezindeki toplantı -
dan sonra, Almanyadan yeni gelen 
Sus gemisini ziyaret etmiştir. Vekil 
rıhtımda Denizbank İstanbul şube 

si müdürü Tahir Kefkep, umumi mü 
. , ._- -'SUlll 11.: US"as -T.J - - ~ 

nörleri karşısında bir taraftan müs
bet yurt sevgisinin güzel bir eseri di
ye iftihar ve sevinç duyarken, bir 
taraftan da mühendis Salahı derin 
bir teessür ve hürmetle hatırladım ... 
llk milli tayyaremizin tipini inkişaf 
ettiren, imalatında geceli gündüzlü 
çalışan, sonra dimağının ve sayinin 
ilk yavrusunu kendi elile göklerde 

"- Bu meselenin halli için, bir 
kooperatif krumaktan başka çareler 
de düşünülebilir. Bilhassa bu koope 
ratifi finanse edebilmek belki de müs 
lrii..lô+ t'lnliu•P"'ot'lrt•• '.il.• ,UJl..--lP -~ı: 

Yüksek tedrisat meselesinde ise muesseseıerımızoen btrının eııne ou 
Profesör Afet, Büyük Şefimiz Ata- işi vererek ihtiyaçları bu suretle kar 

türkün emirlerile Doğu batı ve mer şılamak ta mümkündür, kanaatin -

kez olmak üzere Türkiyenin 3 bü- deyim.,, 

dürü Müfit Deniz ve DenizyoUarı mü 
dürü Raufi Manyas tarafından kar
şılanmıştır. 

yük k~ltür mıntakasına ayrıldığını İktısat Vekili, bu fikre şu cevabı 
birinci mıntakayı İstanbul Üniversi vermiştir: 
tesi ikincisini Ankara Üniversitesi - Söylediğiniz şekli de düşUn-
teşkil ettiğini şark mıntakası için de düm. Mesela bu işi Sümerbanka 

uçuran mühendis Salah ... 
Vanda teşkil edilecek üniversitenin havale etmek uygun düşebilirdi. 

Göklerde saika süratile uçmak 
içln yapılan bu çok hareketli eser 
karşısında mühendis Salahın, bunu 

kültür merkezi olacağını bildirmiş Fakat Slimerhankan işleri pek 
ve mesleki ve teknik sahalardaki ça çoktur. Halhuki, kağıt işine değe-
lışmalan anlatmıştır. rinden az ehemmiyet vermek doğ 

Baş murahhasımız raporunun so-
yaratmak gayretile şimdi hareketsiz, nunda Büyük Şefimizin nutukla-
cnnsız bir yığın halinde olduğunu . . 
ıh ğd k 

.. ı·· nnda ışaret buyurdukları veçhıle, 
z ne sı ırma guç ur. T.. k ın· b. . . 

M .. h a· 5 1.h h d .. • ur m ı ter ıyesının gayesini ev-
u en ıs a a , ru un an enerJı, . . . • ~ 

ı·deal ·1u · ta - t velemirde mılletın milli varlıgıru , mı ıman şan mus esna .. . . 
bir gençti. Bir inşaat mühendisinin en yüksek medenıyet der~esıne u-
bir tecrübe pilotu v--=• . . al !aştırmak ve sonra maarüın yayıl-

tu.aesını ması .1 d .. lh- .. 1 görülmemiş bir şey olduğu halde ka- ması ı ~ uny~ su unun esas ı şartı 
bına sığamamış, yeni tayyaresile ha- olan milletlerın !karşılık!ı anlaşma
valara fırlamı<>+ı. Vak"t k·t . _ sını kolaylaştırmak oldugunu teba-

'll' ı va ı geçır .. . . . 
diği hava kazaları hiç gözünü yıldır- ruz ettırmıştır. 
mamıştı. Bayan Alet tebrik edildi 

Yerli Mallar sergisini ziyaret Bayan Afet'in bu izahatı konfe-
eden binlerce vatandaş, tayyare kıs- rans muhitinde çok derin alaka u
mma gelince mühendis Salahın ha- yandırmış ve hararetle alkışlanmış
tırası önünde hürmetle eğilecekler- tır. Reis, profesör Afete teşekkür e
dir. Salahın vazife başında şehit ol- derek Türk maarif hareketinin bay 
ması, eşi için, yetim yavrusu küçiik ret uyandıran neticelerini tekrara 
Meral için, dostları için, memleket lüzum görmediğini, bu büyük terak
için yeri dolmaz bir zıyadır. Fakat ikiye, Türk milletinin maarif saha
yurdun yükselmesi gayesile herhan- sındaki inkişafın bizzat Bayan A
gi bir sahada feda edilen her can; fetin konferans huzurunda bu
yüksek içtima! kıymetler yaratan bir 
tohum, feragat ve fedakarlık ruhla
rını ateşliyen bir amildir. 

Bu itibarla mühendis Salahın ma
ııevi varlığı, yalnız Yerli Mallar ser
gisinde gördüğümüz eserile değil, 
fen ve teknik sahalarında Türk ide
alizmine ve fednkfirlığına örnek al
ması itibarile de yurtta yaşıyncaktır. 

Ahmet Emin Y ATJ"1 AN 

Türk - Alman Ticaret 
Anlaşması imzalanıyor 

Bcrlin, 23 (A.A.) - Anadolu A -
jansı hususi muhabiri bildiriyor: 

lunmasının ve kendisile teşriki me
sai etmesinin pek güzel bir misal 
teşkil etmekte olduğunu söylemiş 

ve kendisini tebrik etmiştir. 
Bayan Afet, bundan sonra bazı 

delegelerin suallerine cevap vermiş
tir. 

Romanyanzn 
Büyük Matemi 

ru olmaz.,, 

Bahsettiğiniz finansman pek 
güç olmı,yacaktır. Esasen kağıt al
mak için icap eden sermaye mev 

Maarif Vekili 
Samsunda 
Tetkikler Yaptı 

Samsun, 23 (TAN muhabirin -

den) - Şark vilayetlerinde tetkik 

seyahati yapan Maarif Vekili Saffet 

Arıkan, bugün Trabzondan şehrimi

ze gelmiş, vali, belediye reisi, tüm 

komutanı ve kültür direktörü tara -

fından vapurda karşılanmıştır. Saf

fet Arıkan, saat 10,30 da karaya çık

mış, Park iskelesinde selam resmi

ni ifa eden bir kıta asker, mektep -

liler ve kalabalık bir halle kütlcsı 

nin tezahüratı arasında doğruca vi

layet konağına gelmiştir. 

Saffet Arıkan, bir müddet bura

da kalarak kültür idarecileri ile gö

rüşmeler yapmıştır. Bundan sonra 

parti merkezini, tüm kom.utanlığmı 

ve belediyeyi ziyaret etmiştir. Ve -

kil, Halkevini ve mektepleri gez -

dikten sonra saat 13 te vapura dön

müştür. 

sadile Bükreşe gitmek üzere Bled -
den hareket etmişlerdir. 

Vekil, vapuru baştan aşağı gez • 
miş, alakadarlardan izahat almıştır. 
Şakir Kesebir, bilhassa kumanda ye 
rinde kendisine verilen izahatı ya
kından dinlemiş, vapurun son tek -
nik terakkileri ihtiva eden cihazları 
üzerindeki tecrübeleri alaka ile ta -
kip etmiştir. 

Sus vapuru, dün akşam.içindeki da 
vetlilerle Adaların açığına kadar 
giderek bir gezinti yapmıştır. Gemi. 
gece geçvakit İstinyeye götürülmüş, 
boyanmak üzere havuza alınmıştır. 

!Vatandaşlık 
Huzuru 

(Başı 1 incide) 

sız edecek neşriyata ne lüzum var? 
Bir vatandaş için en büyük huzur -
suzluk, bu gibi manevi bzyiklerdir. 

Hiçbir klüpte, hiçbir Sinagogda, 
hiçbir Havrada Türkiye musevileri
nin her hangl siyasi bir tezahür yap
tıklarını görüyor muyuz? Yahut her 
hangi bir müesseseyi siyasi vasıta o
larak kullanıyorlar mı? Mesele bu
radadır. Türkiye, kendi içinde ekal
liyet davası ıstırabı olmıyan , vatan 
daşların haklarını , hüriyetlerini ve 
vazifelerini tanıyarak mtisterih bir 
hayat süren nadir memleketlerden -
dir ve yalnız vazifelerinin icapların 
dan rnesuldürler. 

Her hangi bir ekalliyetin her han 
gi bir maksatla toplu ve mütecanic; 
ve memleket menfaatleri aleyhine 
olan hareketleriyle meşgul olmak i
çin, otel ve lokantalardan gayri bir 
mevzu, mesela neşredilmiş bir eser, 
toplantı, hulasa hakikaten herkesi ik 
na edecek araz bulmak !Uzımdır. 

Ne museviler tarafından ve ... ne 
de musevilere karşı: Çünkü her iki 
si de ithal maddesidir! 

Kemalizm rejimi vatandaşlarının 

yalnız maddi değil, mane\•i huzur -Menemencioğlu heyetinin müza • 
kereleri, her gün geç vakitlere ka
dar devam etmektedir. Görüşmelerin 
inkişafına nazaran Türk - Alman ti
caret anlaşmasının bu gün intaç edi
lerek pazartesi günü imzalanması 

kuvvetle muhtemeldir. 

(Ba§t 1 incide) 

loshane erkanı, diplomasi ve konso
losluk alemlerinin mümessilleri, mat 
buat erkanı, Istanbulda yaşıyan Ru -
menler ve Rumanyanın dostları ha -
zır bulunacaklardır. 

* 
* !arını da müdafaa eden disiplinler 

Bükreş 25 (A.A.) - Valide Kraliçe 
koymuştur. Onlara hürmet etmekJi-

Belgrat, 23 (A.A.) - Naipi hüku-
met Prens Pol ile Prenses Olga, Ru
manya valde kraliçesi Marinin cena
ze merasiminde hazır bulunmak mak 

nin cenaze merasiminde bulunmak ğimiz daha doğru olmaz mı? Durup 

üzere ecnebi heyeti murahhasaları dururken mesele icat etmeden de 
gelmiye başlamıştır. Bu meyanda 1 mükemmel surette gaeztecilik yapı-
brcok ecneb prensler de vardır. labilir.,, 

24 - 7 - 938 

Mançullo - Ru•ya hududunu ve Sovyet askerleri taralı . 
işgal edilen tepenin bulunduğu mıntakayı gösterir ha: 

t (Ba§ı 1 incide) göre, Japonlar HankoV oıer 
Sovyet sandalına karşı ateş aç- yiik bir hava hiicumune 
mışlardır. Sovyet hudut muha- fakat püskürtülmüşlerdir. "c 

Şekiayi ajansının aon~ 
fızlan, bu altı askeri yakalamı- bildirdiğine göre, Çin ord .} 
ya muvaffak olmuşlardır. Bun- Tsi köprüsünü istirdat ~tıtı~ 
lardan ikisi yaralanmıştır. neticesi olarak Hukov ılc 
Diğer taraftan Domei ajan&ı, hadi bulunan Japon kıtalarınJll 

seyi şu şekilde bildiriyor: kesilmiştir. ··Jc ~ 
'S M ··ytı ' ovyet - ançukuo hududunda Japonlar, dün sabah bU. t 

yeni bir hadise olmamıştır. Altmış filolarının yardımı ile b~ı 
Sovyct askeri, Sinking vilayetinde geçmişlerdir. Fakat, bu ta 
Tunganşep'in dün beş kilometre yu- kalmıştır. 

karısında Usuri nehri üzerinde üç 
devriye vapuru ile dolaşırken on ka
dar sivil Mançukuo'lu üzerine ateş aç 
mışlardır.,, 

* Tokyo, 23 (A.A.) - Vladivostok -
taki Sovyet memurları, Japon ge -
neral konsolosluğuna Japon ordusu 
tarafından 18 temmuzda gönderil -
miş olan iki mükaleme memurunun 
bugün Japon makamatına iade edile 
ceklerini bildirmişlerdir. 

Çinliler yeni Japon taarruzunu 
püskürttüler 

Londra, 23 (Hususi) - Uzak Şark 
luu'.bine ait aelen en 90n haberlere 

k . JıafD H ankov ongresı 
. ıi" 

llankov, 23 (ŞekiaY 1 ol~ 
Hankov kongresinin aıznıŞ rd' 
rarlar arasında şunlar ,.~ el 
Ordu disiplinine eheınıll11 
mek, 2 - Harp plfınlarınıtl ~ 
3 - Bütün esnan crbabın1~ 

d·1ıw .· tına alınarak seferber e 1 '1 
Kanunuesasi meselesi. 5 -: 
mertebe basit giyinerek rı;.1 
dan korunmak 6 - Jstilt 
mak. 7 - Par~ sistemini 
mek. 8 - Memleket eko00 

. bttll 
hancı tesırlere maruz erli 
9 - Askeri malzemeyi Y 
latı ile temin etmek. 

lzmirde Uç 
Çocuk Bir 
Evi Soydular 

1 Almanya 
Te' .. if Yaptı. 

(B~l ı ;~, 
büyük bir kısmını isafa ~etil' 
hükumeti muvafakat etını}ct 

Bunlar arasında mcl<tc~1's · 
riyeti Polonyalı olan :mırı ~ 
yolu idarelerinde iki ustııl 4e 

İzmir, 23 (TAN muhabirinden) 
Çeşmenin Alaçatı nahiyesinde 13 
yaşında Muharrem, 14 yaşında Ka
zım, 15 yaşında Musa aralarında bir 
çete kurmuşlar ve ilk iş olarak ta 
Bayan Ülfete ait bir evi tepeden tır
nağa kadar soymuşlardır. Küçük hır 
sızlar çaldıkları eşyaları pazarda sa 
tarken yakalanmışlar ve adliyeye ve 
rilmişlerdir. 

Fuarda Elektrik 

Tesisatı Tamamlanıyor 
İzmir, 23 (TAN) - Dört hafta son 

ra kapılarını yüz binlerce ziyaret~!. 
ye açacak olan sekizinci İzmir fua::-ı, 
geçen senelerle mükayese edilemiye 
cek derecede mütekamil bir çehre 
arzediyor. Fuar, daha şimdiden yeni 
bir ruh, yeni renkler ve yeni tesis -
lerle hakikaten modern bir şekil al
mış bulunuyor. 

Bu sene gerek antresi, gerek fua
rın içjnin elektrik tesisatı tüplerle 
yapılmaktadır. Antreden başlıyar!l.k 

fuarın başlıca köşelerini kaplıyac..ık 

helezoni ve renkli ziyalar fuarda ne
fis geceler temin edecektir. Fuara 
resmen iştirnk eden ve pavyonlan
nın yapılmasına başlanan ecnebi dev 
Jetler şunlardır: 

Sovyetler, İngiltere. Yunanistan, 
Yugoslavya. Çekoslovakya, Alman -
ya, Belçika. Fili~tin, İtalya. 

Fuar, komite reisi ve belediye re
isi Behçet Uz her gün fuar inşaatı
nı tetkik etmektedir. Şehir fuar za
manı kalabalıklaşacağından emniyct 
direktörlüğü şimdiden tedbirler al -
maktadır. 

Fuar sahası içinde geniş kadrolu 
hususi bir zabıta teşkilatı kurulmak
tadır. Belediye reisi, yakında İstan 
bula giderek Başvekili ve büyükle
rimizi fuarın açılışına davet edecek
tir. 

Dedikodu Yapan Bir 
Genç Mahkum Oldu 

İzmir, 23 (TAN muhabirinden) -
Leman isminde bir genç kız, nişanlı-

'b· .. h. scleıet 
ması gı ı mu ım mc 

dır. l'i'ıJ~ 
Berlin, 23 (A.A.) - dl 

Dirksen mülakah bakk111 t 
D. N. B. ajansı saHıhiyet~9 9ııc 
den aldığı malumata is~~ıı 
tığı bir tavzihte diyor k1• .tt ... e lf 

"Mezunen memleketi•· . ~ 
olan Alman elçisini Jngilit fi" 
ll Chamberlain dahi i1d "'~:"ı.; .. rı.ı,ır 
münasebatı hakkında go 
re nezdine davet etrniştlt· ··/ 

Hali/aks - Dirkset1 fJ'l;lP' 
Bu mülakat esnasında tı'' 

yük elçisi, Prağdan gcl~ı;1'~~ 
nazaran Çekoslovakya ~
hiç te Siidet metalibııt~~~ııı 
sal bir hattı hareket ıt 5ııs1' 
temayil bulunmadığı bll O 
giliz hükumetinin nazarı 
celbctmiştir. ·tllıı; 

Çemberlftyn, Büyük 13rı ıı 
kıimetinin ÇckoslovakY

8 
be) 

teşebbüste bulunacağını 
miştir. fıı~ilf 

Ne Almanlar ne d.c '{sO 

rafından hicbir teklif . ıel 
gibi herhang.i müsbct bır 
bulunulmamıştır. cİ 
-======~~1. 0ııı 

~n iti' sı ile evlenmesine rna fbrıı?ı 
kilde dedikodu yapan li"eO 
de birisinin aleyhine as 3 -1 

çltl davayı kazanmıştır. sıı ·ııı 
se, 65 lira cezaya ınall1'LI 
tir. 

Sahtekar Bir şı 
Aranıyoreeı~ 

İzmir. 23 (TANl - ıefl~ 
·şe 

şal suyunun kapalı şı &ı 
.. h.. k k retile' mu ur oyma su ıc 

. şeb' 
rarak <11atan ,ıteniş btr elt 

cudiyetini haber alın.IS· ti' 
.. cı""ıe 

ği sahte mühürlu !< ~ 

ta başlamıştır. 
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l 'l'ELLI TABYE KLAVUZLUK BİNASINİN TAMİRATİ 
- Karadeniz Boğazındaki Telli Tabye Klavuzluk Binasının tamir.1t 

2 işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
- Eksiltme, 28/7 /938 Perşembe günü saat on buçukta şubemiz Ma-

3 teryel Dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 
4 :: Şa~ame, resim ve keşifler bu serviste görülebilir. 

Eksıltmeye iştirak edeceklerin teminatlarile yazılı gün ve saatte 
.............. rnüracaatlan. (999) 

Avrupa ve Amerika'ya Talebe 
Gönd~rHiyor 

Di~ka~~n Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
1 • torlüğünden : 

taıeb; Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 20 

8 seçilecektir. 
Jbllh~nl~rdan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alakadar 
llilt\l el.if ihtisasları elde etmek üze re mühendisliği ve 8 i de jeolojik 

1 1 
erı tahsil edeceklerdir. · 

a - lateklilerin aşağıdald şartla rı haiz olması lazımdır: 
h - 'l'ürk olmak, 

hatı - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabflecek kabiliyette ve sıh
c tarrı olmak "Sıhht muayene An karada yapılacaktır ... 

huıu- LAakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz 
nrrıak d • 

llı - Ya11 18 den aşağı ve 25 t~n yukarı olmamak, 
ııı 's °":- H~r istekli, mühendislik veya jeoloğluk mesleklerinden hangisi
ııou:;tığlnı vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka 
çUeıı l1lln tasnifi, her iki mes:eğin imtihanlarına girilmiş olsa dahi, se-

'!.f.··:esleğe göre yapılacaktır. 
~~~rendislik veya Jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul edilmi-

lV ~·M" 
t _ ~sa baka §U derslerden yapılacaktır; . 
h Cebır - Her iki meslek için mecburi 

- ııendese 
;- F'izik 

- Xirnya e_ Ec 
f nebi bir dil 

- Na ri g za hesap 
h - l\ıüsellesat 
1 - Mihanik l: Jeoloji 
le Zooloji 

.. .. ,, ., 

" 
,, ıt 

,, ti " 
,, 

" 
,, ,, " " tt 

- Yalnız Mühendislik için mecburi 

" .. .. 
" " ,, " " 

- Yalnız Jeologluk için mecburi 

" ,, - Botanik 
V...._A - tt " " " tt 

londern çılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, 
~a~na ~cek ~alebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile. mühendislik için 
fllttt)r. narın ılk 12 si jeologluk için de, ilk 8 i aı"1sında bulunmaları 

Ussu . 
)'ılacakt fllizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift sa -
disliği ır. ~Hıhendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühen-
9 unc ~ do~dan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirllecek ve 
t~r]'fz' ~ .~n, 12 nciye kadar olan 4 kişi de. maden i§letmelerile madeni 

\'1 ~;n ~·iihe~ciisi1'-olarak.~y~tiŞtil-iİecektir. • .. - """ ____ .. --- --

let ernrind•haıle gön.d~ilecek ola~lar ileride tahsil müddetleri k~dar dev
~etıerini e rnecburı hızmete tabı olduklarından bu hususta mukellefi -
de lllut btevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için 

'-'rı e er kefil gostereceklerdir. 
'l'arth Müsabaıt'a imtihanları An karada yapılacaktır. 
il - M_Ve ?nÜhlet şunlardır: 
b _ 8· 1'. A. Enstltüsüne son müracaat tarihi: 24 ağusto!\. 1938 

c _ ~~·hht tnuayene tarihi: 26 ağustos 1938. 
'-'Ilı Usabaka imtihanları: 29 ve 31 ağustos 1938. 

~elttep ~ h'l'aliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını. 
tto&rat ~ n~etnamesfni veya bunların tasd:kli birer suretlerini, 4 kıta 
el llstttilsü dılekçelerinl, son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. 
~ taylrı genel direktörlüğüne- gön dermeleri ve sıhht muayeneleri için 

!!nsuıo edllrnfş olan günde öğle den evvel Bay Hasan apartımanında 
merkezinde bulunmalan ilan olunur. (2007) (3822) 

ı - n Dlplomah Mimar Ahnacak 
teı:ıen 208ev~et ?emiryolları yol dairesinde çalışmak üzere 7 inci dere
h 2 _ 1\. lıra ucretle bir diplomalı mimar alınacaktır. 
arice y nkarada istihdam edileceğinden 15 lira mesken tahsisatı ve 
3 _ ;.~ılacak vazife seyahatleri için de ayrıca harcirah verilir. 
4 _ 'l' U~sek lnimar diplomasını haiz olması şarttır. 

ile bıür alıplerin evrakı müsbitelerile şahsan veya yazı ile yol dairesi-
acaatlar1 ilan olunur. "2595,, "4 739,, 

l - n Dipi~mah=-Orma;= Mühendisi Al-ın ..... a_c_a_k ___ _ 
~~il ıoaev~et ~erniryollan yol dairesinde çalışmak üzere 7 inci dere
~ ~ ...... A lıra ucretıe bir diplomalı orman mühendisi alınacaktır. 
~e y nkarada istihdam edileceğinden 15 lira mesken tahsisatı ve 
a ...... \'~~~lacak vazife seyahatleri için de ayrıca harcirah verilir. 
i ......_ 'l'u sek onnan mühendis diplomasını haiz olması prttır 
~ ......_ 'l' r~vers işlerinde bulunmuı olanlar tercih olunur. 

l'a~llat~ ıplerin evrakı müsbitelerile şahsan veya yazı ile yol dairesine 
arı ilan olunur. "2594.. "4738., 

T. H. K. 

~~UYUK PIY ANGOSI ' 
ord·· 

'.. uncü keşide : 11 Ağustos 938 dedjr. 

:Yiik ikramiye: 50.000 Liradır. 
'L lAndan başka : 15.ooo. 12.ooo, 1 o.ooo liralık 
'ıtr ~ • 
•d lllıyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

et rn··kAf 
t u a at vardır ..• 
.,ı..,.d. 

N)._"t 'Y• kadar binlerce klılyl zengin eden bu 
et,"''-" 0

1
Ya lı+lrak etmek suretlle siz de talllnlzl .... ı. 

1 LAN 
Şirket esas mukavelenamesinin 47, 

48 ve 53 üncü maddelerine tevfikan 
Türk Çimentosu ve Kireci ~nonim 

Şirketi hissedarları aşağıda muhar-; 
rer ruznamede münderiç mevaddı 
müzakere eylemek üzere 12 ağustos 
938 tarihine müsadif cuma günü saat 
3 1/2 ta Galatada Agopyan hanında 
şirket merkezinde fevkalade bir he
yeti umumiye içtimaına davet olu -
nurlar . 

Ruznamei Müzakerat 
Çimento Sanayiinin Eti Bank e -

linde temerküz ettirilmesi ve hususi 
Çimento fabrikalarının bu Bankaya 
devir ve ferağı hakkında hükumet
çe ittihaz olunan karardan hisseda -
ranca malumat husulü ile heyeti u
mumiyece bu hususta bir karar itti-

hazı. 
Devir ve ferağ şeraitinin tasdiki 

yine hissedaran heyeti umumiyesi -
nin tasvibine muallak bulunmak ü -
zere işbu şeraitin müzakere ve tes -
biti için delege tayini. . . . 
lşbu devir muamelesının ıcap ede 

ceği ve heyeti umumiyenin münasip 
göreceği diğer bilcümle kararların 

ittihazı. 

Esas mukavelenamenin 53 üncü ve 
Ticaret Kanununun 386 ncı madde
sinin birinci bendi mucibince, fevka 
lade heyeti umumiyenin bu ruzna
mevi müzakere edebilmesi için ser -
mayei şirketin üç ruhunun temsil e
dilmesi ve asaleten veya vekaleten 
istimal olunan aranın sülüsanının 
içtimai muktazidir. . . 

Ticaret Kanununun 385 ıncı mad
desi mucibince bir hissesi olanın da 
işbu miizakereye iştirak ve rey ita et 
meğe hakkı vardır. Bi.rden zi?"a~e 
hissesi olanların reylerı hisselerı nıs 
betinde mütesa,'iyen tezayüt eder. 

İşbu içtimada hazır bulunmak is -
tiyen zevat ticaret kanununun 371 
nci madesi mucibince içtima tarihin 
den bir hafta evvel hisselerini şir
ket merkezine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek his$e se
nedatı mukabilinde alınacak makbuz 
Jar şirket merkezine tevdiat mahi -

;itiinidieiiioliairiakiikiaibiiuiliieidiiiliiieciiieiikiitiiirİİİ.~l~ 

,ı ö;: .. H;y;ro;;;~ 1 
1 ığ"ıeden sor.ra Beyoğlu ~ğacam 

•qr<'1"1!'111fa "Jn rn~ 1'Plpfnn ·4~~~ 

~.":';::-:::-=;·-··~- ·-·-···-·--·-o -
dan: Mancuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına 2388 lira 
kıymet takdir olunan ~olla Fenari 
mahallesinin Valide Mektebi soka -
ğında 490 kü. 293 Ada 3 parsel eski 
16 yeni 9 numara ile murakkam bir 
tarafı 2 parsel numaralı ahara aıt ma 
hal diğer tarafı 4 parsel No. lu Şamlı 
Mehmet apartımanı, arkası 18 par -
sel No. lu Sabire ve Zahide varisleri 
nin gayri menkulü ve ba7.an 17 par
sel No. lu Abdiirrahimin gayrimen
kulü ve önü yol ile mahdut ve 398 
üç yüz doksan sekiz metre murab -
baı sahasında bulunan ve önü ve ar
ka tarfında duvar olan bir kıta ar -
sanın tamamı açık arttırmaya kon -
muş olup 12-9-938 tarihine müsa 
dif pazartesi günü saat 10 dan 12 ye 
kadar dairemizde birinci açık art -
tırması icra kılınack ve arttırma be
deli mukadder kıymetin yüzde yet
miş beşini bulduğu takdirde mez -
nur gayrimenkul alıcısı uhdesine i
hale olunacağı aksi halde arttırm:ı 

15 gün müddetle temdit olunara~. 2~ 
-9-938 tarihine müsadif salı gunu 
yine ayni saatte dairemizde yapıla -
cak olan ikinci açık arttırmasında 
mezkur gayri menkul en çok arttı -

'; 

ran üstünde bırakılacaktır. Arttır -
maya girmek istiyenler takdir edilen 
kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbe -
tinde pey akçesi veya ulusal bir ·ban~ 
kanın teminat mektubunu vermelerı 
iktiza eder. Hakları tapu sicillerile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususi -
le faiz ve masarife dair vaki olacak 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün zarfında evrakı müsbiteleri
le dairemize bildirmeleri lfizımdır. 
Aksi surette hakları tapu sicilile sa -

1 bit olmıyan ipotekli alacaklılar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç ka -
Iırlar mezkur gayrimenkulün nefsin 
den doğan bilciimle vergi mükellefi -
yeti ile tellaliye resmi borçluya ait 
olmak üzere satış bedelinden istifa 
olunur. 20 senelik vakıf taviz bede
li ile tapu harçları alıcıya aittir. Da
ha fazla malumat almak istiyenler 
1-8-938 tarihinden itibaren daire 
mizin muayyen mahalline asılı bu -
lundurulacak arttırma şartnamesine 
ve 936/3640 No. lu dosyasına müra -
caatla irap eden malumat ve izahatı 
almış ve öğrenmiş olacakları ilan o -
lunur. (9188) 

ırAILillMl5ii ZLiillLEIH 
L--<AR$1 

CIELllll SllPIR 

Jstanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: Mukaddema Taksimde Mete 
caddesinde Hatay Apartımanında 4 
No. lu dairede mukim iken halen ika 
metgahı meçhul bulunan Jak Hay -

Almanyada Gusemay Sindikat Li
mited Şirketinin 20 Nisan 37 tari -
hinde vadesi gelmiş olan poliçeye 
müsteniden zimmetinizde 58,9,6 in -
giliz lirasının Türk parasile tutarı 
olan 370 liranın maamasarif ve ücre
ti vekalet ve işliyecek faizile birlikte 
ve iflas yoluyla tahsili mezkür şir -
kete izafeten Vekilleri avukat Ismail 
Agah Akkan tarafından dairemize 
müracaatla talepte bulunulmuş ol -
ması üzerine bu hususta tebliğ kılın 
mak üzere tarafınıza gönderilen öde
me emri ikametgahı hazıranızın meç 
huliyeti itibarile tebliğ kılınamıya
rak tebliğatı mezkürenin bir ay müd 
detle ilanen icrasına icra hakimliğin 
ce karar verilmiş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren müddeti mezkfıre 
zarfında ve 38/2671 dosya No. sile 
müddeabih borcunuzu vermediğiniz 
veya icranın durmasını müstelzim 
kanuni bir itirazda bulunmadığınız 
takdirde mezkur müddetin hitamı -
nı müteakip icap eden kanuni mu -
ameleye tevessüt kılınacağı malumu 
nuz olmak ve bu baptaki ödeme em
rinin tarafınıza tebliği makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilanen teb 
liğ olunur. (9889) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
Eskişehirdc inşa edilecek leyli çırak mektebi ile tüccari eşya amban ka

palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
:>- - onu 19\..:B \n ~\nun:ıncn bt-ıd\ \:1:m·an '2.00;'0UU UTaQU. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryollannın 
Ankara, Eskişehir ve Sirkeci veznelerinden 13 lira mukabilinde alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 15/VIIl/1938 tarihinde Pazartesi günn saat 12 de Ankara
da Devlet Demiryollan .Yol Dairesinde merkez birinci komisyonunca ya 
pılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlikte a
şağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 11 e kadar Komisyon Reisli
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 14150 liralık muvakkat teminat, 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Bu gibi inşaat işlerinden en az 50,000 lira kıymetinde bir inşaat yap 

mış olduğuna dair Nafia Vekileünden musaddak ehliyet vesikası. (2586) 
(4706) 

lstanbul Vakıflar Baımüdürlüğünden : 
Fatihte Haraççı Muhittin mahallesinde han sokağında eski 8 No. lu 

arsanın mahlul olan 1/ 6 hissesini 2/6 hissesine sahip Emine Azime 

vergi kıymeti üzerinden tenzilat yapıldıktan sonra isabet eden 82 li

ra 9 kuruş mukabilinde satın almayı kabul ve imza eylemiş ise de mü

tebaki 3/6 hissesinin tapu kaydı mucibince Tatarlar cemiyeti namı

na mukayyet olduğu anlaşılmış olmasına ve yapılan tahkikatta bu ce

miyet hakkında bir malumat elde edilmemiş bulunmasına binaen teb

ligat ifasına imkan olmadığından tarihi ilandan itibaren üç ay zarfın

da hissedar bulunan mezkür cemiyet tarafından müracaat vaki olma

dığı takdirde haklırının iskat edilerek mahlul hissenin talip olan his-
sedarına satılacağı \\lanen tebliğ olunur. "4778,. 

OSMANLI BANKASI 
28 Şubat 1938 Tarlhlndelcl Vaziyet 

AKTiF PASiF 
İsterlin ş. P. lsterlin ş. P, 

Hi~se senetlerinin ödenrpesi Sermaye 10.000.000 

istenmemiş olan kısmı 5.000.000 

Kasada ve Bankalarda bulunan 

Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 1.250.000 

paralar 4.226.608 9 2 

Kısa vadeli avanslar ve röporlar 2.135.548 13 11 
Tedavülde bulunan banknotlar 298.469 12 o 
Görüldüğünde ödenecek senetler 

Tahsil olunacak senetler 4.130.360 11 8 ve vadeli senetler 221.876 8 11 
Cüzdanda bulunan kıymetler 3 .046.275 3 4 Alacaklı cari hesaplar 15.452.599 1 6 
Borçlu cari hesaplar 7.148.686 

Rehin mukabilinde avanslar 2.730.653 1 6 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.641.451 4 1 
Kabuller 1.01 7.409 10 8 

Kabul yolile borçlular 1.017.409 10 8 

Gayri menkul mallar ve mobilya 587.363 1 5 

Müteferrik 78.886 3 1 

Müteferrik 219.984 17 7 

30.101.790 14 9 30.101. 790 14 9 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
lUes'ul Murahhas 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 

G. DELLA SUDDA 

Türkb·e Umum MüdürQ' 
J>B. GABELL1 
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randemanı 

ET 

Avrupa 
Kamyonunun 

,ekonomisi 

. 
1 T. A. ş. 

ANKARA 

Böbreklerden idra.r torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kökünden temizlemek 
(llELMOBLÖ) kullanınız. 

için 

Böbl'(ı'lderin çalı~mak kudrt>tini arttırır, kadın erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni helsoğuklujhınu, 
mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, \'C bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 
eder. Sıhhat Yekaletimizin resmi ruh atını haiz bulunan (HELl\10BLÖ) her eczanede bulunur. 

DiKKAT: (llELl\1081.Ö, idrarınızı temi:diyerek mavilcştirir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : . 

1. - 173 tane eğer takımının 12-7-1938 deki kapalı zarfla eksiltmesı
ne istekli çıkmadığından 30-7-1938 Cumartesi günü saat 11 de yeniden 
pazarlığı yapılacaktır. 

2. - Tasınlnnan tutarı 10380 lira ve ilk teminatı 779 liradır 
3. - Sartmıme ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

Motorlu Vasıtalar 
Adnan Halet Taşpınar 

Otomobil kullananlara ve şoför

lere, motör işlerinde çalışanlara la
zım bir kitaptır. Kitapçılardan ara
yınız. 

Her banyodan sonra saçınız 

Bu ıekle girerse 

BRiYANTiN PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder. 

Prof. Dr. 

Ihsan Hilmi ALANTAR 

~ 24 - 7 - 938 

1 DA~ B 
SiL UR ULDUM ? 

ve 1 O yaş daha genç 
nasll göründüm ? 

Paris'te ikamet eden Bayan Lilian Grebert, Bu ıayolll . 
hayret tebeddülü nasıl temine muvaffak olduğunu anlatıYor• 

Bir gün kendime aynada ba
karken kendi kendime söylen
dim: "Azizem, sen artık ihti

yarlamağa başladım! .. " göz
lerim ve ağzım etrafında kü

çük çizgiler ve alnımda derin 
buruşukluklar gördüm. Daha 
sonra tesadüfen cild unsuru 
olan Biocel Tokalon kremine 
ait bir ilfin okudum ve çok 
döşünmeksizin s1rf merak sai
kasile tecrübeye karar verdim. 
Tasavvur ediniz ki on gün ka
dar sonra arkadaşlarım, taze 
ve beyaz tenimden dolayı beni 
tebrikc başladılar. Ben de hay
rette kaldım ve bundan cesa
retlenerek tecrübelerime devam 

ettim. Altı hafta nihayetıııde 
bütün çizgi ve buruşuk!~ 
tamamen kayboldu. 

MUHIM: Her akşam yatJı'lal" 
dan evvel cild unsuru o~ 
pembe rengindeki Tokalon ~ 
mini kullanınız Terkibiıı e 
gençliğin tabii unsuru ol: 
Biocel vardır. Gündüz içlıı 
beyaz renkteki (Yağsız) Tok; 
lon kremini de kullanınız 

bu suretle cildi siyah beı;:; 
den ve gayri saf maddele eti 
kurtarır ve açık mesaıııel 
sıklaştırır. Muvaffakıyetli serr' 
reler garantidir. Aksi ta1'dlt' 
de paranız iade edilir. ....,,,/ 

................................... ~--

ROVAI ARI lllVANTIN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi .,rif 

Sa'-'\ttir, sıhhi ve zararsızdır. 

L~GİLİZ KANZUK ECZ~I 
Beyoğlu - İstanbul 

iıılıl ..................................... ...... 

'ı ~ S G~a~nı ~~·~·; ~~~~'·;~~~~~;~~~ I• 
Solut"anları düşürür, c,:ocuğu cılızlıktan kurtanr. Eczanelerde 

KUTUSU 20 KURUŞTUR. ~ 

Istanbul üçüncti icra memurluğun 
dan: Mukaddema Galatada l\lahmu
diye cadesindc 63 No. da iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan Jak Hay 
moviç Bckcne. 
Almanyada Miıge.ln Ofcn ve Porzclan 
fabrikası Limited Şirketinin 2 kanu 
nuevvcl 936 tarihli ve 25 Nisan ve 
25 Mayıs 937 tarihinde vadesi gelen 
4 kıta poliçeye müsteniden zimm':!ti 
nizde alacağı olan 1591,20 Alman 
markının Türk parasile tutarı bulu 
nan 812 liranın maa faiz ve masa -
rif ve ücreti vekiılct iflas yoluyla 
tahsili hakkında alacaklı şirketi mez 
kureye izafeten dairemize müracaat 
eden avukat Jsmail Agah Akkan ta
rafından talep edilmesi üzerine bıı 
suretle tanzim ve tebliğ kılınmak ü-
zere taraf1nıza gönderilen ödeme em
rı ikametgahı hazırınızın mcçhuliye 
ti itibarile tebliğ kılınamıyarak muk

tezi tebliğatın bir ay müddetle ilii -
nen icrasına icra hakimliğince ka -
rar verilmiu olduğundan tarihi ılan 
dan itibaren mezkiır mıirldC't zarfın· 
da 38/ 2670 dosya No. le müddcabih 
borcunuzu vermediğiniz veya icra -
nın durmasını müstelzim kanuni bi!' 

ROMATiZMA 

• 
LUMBAGO 

• 
SIYATll( 

TESKiN ve 

iZALE EDER 

Her Eczanede ıuı11•"'' 
,,,,,, 

, H_l_Ç_K_I R~I ~ 
--Kerime Nadir 

itirazda bulunmadığınız takdirde Kitap halinde çıkmıştı!· 
mezkur miiddetin hitamını miitea - Fiyatı 50 kuruştııt· 
kip icap eden muamelei kanuniyrye ı ·----------~Al'. 
başlanacağı malumunuz olmak ve ,.... 
bu baptaki ödeme emrinin tarafını- sldr' 
za tebliiii makamına kaim olmak ii - Köy Sandık Makbll d'' 

9 af111 
zere keyfiyet ilanen tebliğ olunur. tstanbul Viliyeti tar .ıt b"'. 

(9190) köy sandıklan için makb 1tlJt .; 

-------------- tırılmıştır. Elli çift "•,.. t11t• 
rfikiıli bir ~ildi 25 k1JrU~30) -' 
Taşraya postaparası Ue 

4. - lsteklileı:in giın ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanunt 
vesikalarile birlikte Galatada tski İthalat Gümrüğü binasındaki komis
yona gelmeleri. (4404J 

Tevzi yerleri: lstanbulda Kanaat, Tetkiklerde bulunmak uzerc Av-

Sahibi ve umumi nesriyntı idare 

eden Ahmet Emin YALMAN. Gaze

tecilik ve Neşriyat Tiirk Limitet Şirk 

eti. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

ruştur. ~ 
"'AN Mıııthaasında sattl111' 

İkbal, Haşet ve Erich Kalis, Ankara- rupaya gitmiştir. Orada bir buçuk 
da Akba kitapevleri. ay kadar kalacaktır. 


