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lbgiltere, Südet Meselesi 5-;.riy;'M1Hsk;l.2Eiiru.:kü.; .. 
için Prag Nezdinde Sün9ü ile Hücum Ettiler 

Teşebbüste Bulunacak 
Fransız Gazetelerinin Kanaatine Göre Almanya 

Avrupaga Ait Meselelerin Umumi Surette 
Müzakeresine Girişilmesini Arzu Ediyor 

Baskalarmm 1 Berlinde Neşredilen Nota 
' Gözüyle 

Tür~iye 
- o 

~:.-

Dün şehrimizde yapılan dini ayinden bir görünü§.. · 

Bükreş, 24 (A.A.) - Bütün hükü- cenaze alayı saraydan hareket et-
met merkezi halkının umumi sükün · t" mış ır. 

ve huşuu içinde geçen geceden son- Bir top arabaııına konulmuş olan 
ra bu sabah, kral sarayında taht .m- tabutun arkasından, kral, veliaht, bü 
lonunda, kralın, kral ailesi efradının yük Voyvod Mihail, Prens Nikola, 
yabancı krallık aileleri prens ve pren Dük dö Kent, Naip Prens Pol, B~
seslerinin, yabancı memleketler mü- gar prensi Kiril, Prens Hohenzellern, 
messillerinin, kral müşavirlerinin v.:? yabancı hükumetler mümessilleri, 
yüksek devlet memurlarının huzuru hiiklımct azaları, yüksek devlet me
ile, .Moldavya mctrcpolidi Nikocdim murlan, generaller yürümekte id~. 
tarafından bir dini ayin yapılmış ve Bu esnada bütün klisclerin çanları 
saat 8.30 da valdci kraliçe Marinin rArkası· Sıı:vfıı 10. sütun 4 del 

Ankara Radyosunun 
inşası Tamamlandı 

Birkaç Güne Kadar ihzari Tetkikler Bitirilerek 
istasyonun Muvakkat Kabulü Yapdacak 

Ankara, 24 (TAN Muhabirinden) - Etimeaut radyo iıtaıyo
nunun İnfaab ikmal edilm;ttir. lntaatı deruhte etmit olan Mar
koni Şirketi, teıiıatın bitirildiğini bir mektupla bildirdiğinden 
muvakkat kabulün yapılması içjn ihzari tetkiklere batlanmı,tır. 
Mukavele ahkamına göre bu mu:ı- başlıyabilmek üzere hazırlıklara de

mele beş, altı gün kadar sürecek ve vam olunmaktadır. 
tesisat. inşaatın mukaveleye uyg•ın İstanbul radyosu neşriyatına de
ve yerinde olduğu kanaati hasıl ol- vam etmekle beraber güzel sesli sa
duktan sonra muvakkat kabul mua- natkarların Ankaraya getirtilerek 
melesi başlıyacakttr. Bir taraftan da buradaki kadronun kuvvetlendirilme 
mümkün mertebe ıniratle Def?'lyata si esası da ,c>zönünde tutulmu,ıur. 

Bir Turk Askeri T ecavuze Mani Oldu 
Sebep, iki 
Yazı imaları 

11 Fransız • tngiliz 
Anlaıması Bir 

Zarurettir 11 

. 

Eti Türkünün Halkevine 
ve Şapka Giy-meleridir 

Şehı1mizdeki bütün mağaza ve dükkanların hergün iki aaat 
mecburi tatil yapmaları kararl~ırılmıttır. Kah-ve, gazino ve ı~ 
kantalardan maada bütün aatıf müeaaeaeleri herıün aaat 13 den 
15 e kadar kapalı kalacaklardır. 
iş dairesi üçüncü bölge amirliği, öğle tatili esasına varabilmiştir. 

bu gibi satış müesseselerinin sabah- Bölge amirliği bundan iki ay ev. 
leyin saat altıdan, akşam yediye ka- vel bu işi bir raporla beraber iş dai
dar bili fasıla açık kaldıklannı ve resi genel merkezine teklif etmiştir. 
dolayısile bu gibi yerlerde çalışan- İş müfettişi Enver Atafradın hazır· 
ların çok uzun müddet işte kaldıkla- ladığı raporda, bu işin esbabı mucı
rını nazarı dikkate alarak, bunların besi gösterilmiş ve 13 ten 15 e ka· 

---o da mesai saatlerini indirebilmek için dar yapılacak tatilin şehrin umumi 

Bonne' nin Bir Nutku tir formül düşünmüş ve neticede bu fArkuı: Sayfa 10. sfltun 3 del 

Pa.:is, 2~ (A.A.) -1:k>nne. Sarlat'- Beykoz Kürek Teşvik 
da soylemış olduğu hır nutukta se-

lefi B. Delbos'dan sitayişle bahset- ş • Old 
tikten sonra geçenl~rde Pariste .~rd amp ıyo n u u 
Halifaks, B. Daladıye ve kendısı a-
rasında cereyan eden miikalemeleri 
hatırlatmış ve şöyle demiştir: 
"- Fransız - İngiliz anlaşması hiç 

bir zaman bu günkü kadar bir zaru
ret halini almamıştır. Yine hiç bir za 

(Arkası; Sayfa 8, sütun 8 daJ 

---o-·---
lzvestiya Son 
Hadiseyi izah 
Ediyor 

Moskova. 24 (A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: 

İzvestia gazetesi "tahriki.tın mas
kesini atalım,, başlıklı yazısında di
yor ki: 

"Bütün dünya bilir ki. Mançurinin 
ilhakındanberi, Japon militarist hizbi 
Kvantung ordusu vasıtasile, Sovyet
Mançukov hududunda durmadan ha
dise çıkarmak için tahrikat yapmıya 
başlamıştır. Son zamanlarda bu 
tahrikler oldukça azalmıştı. 

Bunun sebebi de, Japon mi
litaristlerinin halen Çinde başın
dan aşkın işi bulunmasıdır. Fakat ha 
len Cine yeni yardımcı kuvvetler gön 
derilmesi icap etmektedir. Bütiin 
mevcudiyetini Sovyetlere kar§l bir 

(Arkaın: ~ JO, .Otun 2 de] 

• Jr-. ' :fJ>- __ ~--
Veliefendi at yanşlarından bir göriinüş 

Dün fstanbulun muhtelif yerlerinde spor hareketleri olmuş Vc:-h"'
fendi çayırında at yarışları, Beykozda İstanbul kürek teşvik ~lısaba
kalan ve .. Fenerbahçe stadında da atletizm müsabakaİan y11pılmıştır 

Bu musabakalardan alınan neticeler ve bütün tafsılAtı 6 ıncı sayfa
mızda bulaC'•ktınıı 
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Telefon Ye T elsrafla -No. Ut Yazan : M. SIFIR. 

Gizli Faaliyetler içinde 
Geçen Bir Gece 

lktısat Vekili 
Dün Ankaraya 
Avdet Etti 

leykozlular111 Oç 
Büyük Dereli 

Beykoz BoOazın ett güzel bir 
köıeıidir. Eskiden ecnebiler bi-
le yazı burada geçirirleı-di. Fa
kat ıotı samatalan.14 bura halkı 
yoZ.~luktO. tozdan ve rivriri-

1 nekten pek muztarip bulunu
yorlar. Bilhassa çayır caddesin
deki 500 metrelik yol tam beı 
MRedenberi ihmal edile edile 
bit- toz deryan haline gelmq 
bulunmaktadır. Rüzgarların bu
radan kaldırdığı toz, bütün Bey- l 
kozun havcuını ve ııhhatini 
bozmaktadır. 

Kavga, Yaralama 
ile Neticelenen 
Eğlence Alemi 

15 Günlük Konten)CIİ 
Müddeti 30 Güne 

Çıkanldr 
Ankara, 24 (Tan muhabirin~e~); 

15 pnlilk kontenjan müddetuı:,.. 
cüae çıkanlması hakkında Gil art 
ve İnhisarlar Vekaleti allkadarl 
rlnderdiği tamimde f(iyle denıektt' 
dir: 

M A. Beyin Karaajaç baskını-
nın neticelerine dair ptir

diği haberler mühim ve dikkate de 
ğer şeylerdi. Hele Esat Beyle Kont 
Kaprini hakkındaki haber hiç lio
şa gidecek bir ~y değlldL Nuri 
Bey meselesi de çok mühimdi. Nu 
ri Bey yurdu çok seven ve jcabın
da ujuruna camnı bile 1eve seve 
vermekten çekinmiyecek bir arka 
daşımızdı. Hayatı yurda hizmet he 
yecanile geçirmenin zevkini bilen 
ve tadını tatan insanlardandı. Yurt 
ve millet sevgisini evlat ve ailP 
.evgisine tercih ile esaretten gelir 
gelmez kendini Anadoluya atmış vı 
savaşçılara .katılmıştı. Büyük Er • 
kaniharbiyenin İnebolu irtibat za 
biti Nidal Beyin maiyetinde Kurye 
zabiti idi. Vazifesini cidden büyük 
bir maharet ve feragatle yapıyor
du. Ankara ile İstanbul arasındaki 
gizli muhaberelere ait evrakı bü
yük bir tehlikeye göğüs vererek ta 
şıyordu. Bu arkadaşımızın Ekrem 
Beyin odasından çıkarken tutulma 
. ın pek feci netice ve akıbetler der. 
ğurabilirdi. 

Bu haberleri hemen Esat Beye 
bildirmek lazımdı. Fakat vakit geç 
ve bu saatte Kadıköyüne geçmek 
güçtü. Beşiktaşta oturan yaver Bür 
han Beye gitmek ve icap eden ted
birleri beraberce düıünüp hazırla
mak kararını verdim. Yanıma Müş 
tak Efendiyi alarak yola çıktım. 

G ece yansından biraz sonra 
Bürhan Beyin kapısında i

dik. Bürhan Bey de vazife ve vazi
yeti itibarı ile daima kulağı kirişt~ 
ve eli tetikte bulunanlardan idi. 
Kapının vakitaz çalınması, Bür -
han Beyin aranması pek haklı o-
, •• cnr. 'C'W Tl'•'l:a•rn&• r-----

Yaver Burhan Bey 

rek Ali Efendi lokantasına girdim. 
Yemeğin tam ortasında (M. A.) Bey 
hüzünlü ve yeisli çehre ile karşı
ma dikildi. Kaşları oynuyor, du-
daktan kıpırdıyor ve yanakları se 
ylriyordu. Hal ve tavrHe kara bir 
haber getirdiğini hissettiriyordu. 
Yanıma otururken dedim ki: 

- Anlıyorum, kardeşim. İyi bir 
haber getirmedin. 

Arkadaşım boynunu büktü ve hü 
zünlü bir eda ile: 

- Öyle, dedi. Şevket ve Ekrem 
Beylerin tevkif emirleri geldi ve 
biraz evvel Galata şubesine bildi
rildi. C. ile Çerkes f. ve polis Lam 
bridis yarım saat evvel Trakya Pa
şaeli grubunun toplandığı Kınacı
yan hanının kapısını beklemiye 
gittiler. Fevzi Robenson ile Deli N. 

İldısat Vekili Şakir Kesebir, dün 
akşainkJ ~e Ankaraya hare
ket etmiştir. Vekili istasyonda tktı
sat Vekaleti erkim ve Denizbank 
müdürleri ile d011tlan tarafından u
prlanmıştır. 

Gazi Köprüsü 

Dün Galatada sonu dövüı ve ya
ralamalarla biten bir eğlenti ilemi 
olmuştur. 

Gazi köprüsünün Un.kapanı cihet!- 1 
1 nin ~n kazığ• dün kakılmıftır. Bun-
' 

Galatada Dyas Çelebi sokağında 

34 numaralı evde Ahmet Sütel, Ra
sim Pulluk, Hasan Kaya, Bayan Sul 
tan, Nuriye, Hasan 07.e bir eğlenti 
tertip etmişler. Rakl masaları dona
tılmış. Yemişler, içmişler. Hepsi de 
adamakıllı sarhot olmuşlar. 

Kontenjan mahsubunun g~ 
leree ilim tarihinden itibaren 15 fJ' 
içinde muamelelerini bitirerek , 
rük resmini ödemiyenlerin bey•:: 
melerine verllmiş olan kontenJ r 
rm reri almacatı mefsuh kont•~ 
kararnamelerinde sarahaten zikf ı dan sonra Unkapanı cihetinde yapı-

lacak jş esas kazıkların üzerine alt- ' 
mış santim kalınlığında içi boş beton 
arme döşeme konmasıdır. Köprünün 
bütün ağırlığını bunlar taşıyacaktır. 

Azapkapı cihetindeki kazıklar kıs-

men kakılmış, kısmen de hazırlan

maktadır. Azapkapı tarafında yol, 

köprüden sonra, cami önünden biraz 
sola alınmıştı. Yol, burada bir kavis 

çizdikten sonra, cami önünden biraz 

sola alınmıştır. Yol, burada bir ka-

vis çizdikten sonra bir numaralı ha-

Bu sırada içlerinden birisi diğeri
nin sevgilisine işaret etmi§ derken 
iş çığırından çıkmış, yüksek perde
den bir dil kavgası baflamıı. 

Şimdt yabancılar Beykoza 
ıelmedikleri gibi yerliler de ya- 1 

zı geçirmek için ba§ka 11erlere 
gitmektedirln. Çayır caddesi , 
iıe yalnız in.san değil, hiç bir ' 

ziruh 71qa11amı11cıccık hale gel
miftiT. 

Bu sırada komşulardan Bayan 
Zahide ife karıtrnış, kavgayı yatış -
tırmak istemiş. Fakat kendisi de ha

ı karete uğramiştır. 
Bunun üzerine yerdeki testiyi kav 

Beykozlul.ann yol ve sivrisi-
radığı gibi kalabalığın üstüne fırlat

nelc dertlerinden bqka bir de 
ımş, testi Nuriyenin kfasını yarala -

ekmek dertleri vardır. Zira bazı 1 dıktan sonra Sultanın ayağına dOt
fınnlar ekmeği pek kötü yap-

müş ve ezmiştir. Polis hepsini yaka
maktadır. Bu dertleri halledil- I 

lamıştır. Hepsi de biribirinden fi-

mittir. lt-

di{Ji takdirde Beykozlular çok kayetçi ve ayni zamanda suçlu idi • 
k d k k b d memnun kalacaklardır. vuzun ar asın an çı aca , ura an ı ler. Beyoğlu meşhut suçlar müddei-

Hllen mert Z-7005 sayıla genel 
balat rejimi kararında bu husud il' 
ir bir hüküm mevcut olmamakl• .,
raber bir teamW haline ginnİt ~ 
ve verilen kontenjanın uzun J'IJ.aıl' 
bir tahaa inhisar edememeeıol fi' 
mln eylemekte bulunan ba ""
gümrüklerce tatbikinde dev~-~ 
maktadır. Son umanlanla ~ _ 
tarafından dkl müracaatlar -": 
yapılan incelemede bahsi gef911 ..J.. 
giinlilk kontenjan mlddetlnia P

yetsizliği anlaşılmıı bolundaı..-: 
bu müddetin 30 aüne çıkarıbnafl 
Pil ıörülınü,tür • geçerek Perapalasın arkasındaki u- • umumiliği bu karl§ık iddiayı tetkik 

faJt yoJa iltisak peyda edecektir. ---===-=ıı::ıı:ı:::===============- edecektir. 

Köprünün 24 dubasından 18 inin 
montajı yapılmıştır. Geri kalanlar 
da iki ay içinde bitirilecektir. 8 du
banın da birbirine bağlanıp ve per
çini bitmiştir. 

Bir aya kadar 8 duba köprü mih
veri istikametinde konacaktır. 

BELEDiYEDE : 

Tavukçular Yalmz 

Canlı Tavuk 

Satabilecekler 

Ortaokul Mualllmllil 
Otomobil ·Tramvay lmtlhaı11 

Çarpıfh Ankara, 24 (Tan muhab~ 
Dün saat 10 da 263 sayılı vatman Ortaokul öğretmeni olmak iç~~ 

Hulusinin idare ettiği 182 numaralı hana giren ilkokul öğretmerueı--· 
tramvay arabası Maç.kadan Bayazı- kağıtlan Maerif Vekaletinde ~ 
da geldiği zaman 2951 pllka ve 4696 lan komisyon tarafından tetkik tJtl' 
ehliyet numaralı şoför Hüseyin oğlu mektedir. İmtfhanda muvaffak 

Belediyece bazı tavukçu dükkAn • Mehmedin idaresindeki otomobile lar, bu ay sonunda ilin edil~· 
Bir Kadın Düıtü, Öldü l l~~da, h~ka ölmüş tavuk satıldığı çarpmı§tır. OtÔmobll hasara uğra- Muhtaı Köyliiye Ard 
Beyoğı d . d 28 'gorulmfiştür. Bu çok fena vaziyetin mıştır. Polis tahkikat yapmaktadır. Tevzii un a yenı çarşı a numa- .. .. k . . _\A 

ralı evde oturan Mişelin karısı Şim- onune geçme ıçın tedbirler alınmış Camları Kırddı Ankara, 24 (Tan muhabirindePr_J 
h d tır. Metruk arazinin köylüye tevzii a ün evin balkonundaki çiçeklere " Mı"sakı Millı· soka.ı..nda •o numa 

n-ledl d kk.e. 1 a• " - kmdaki talimatname Bakanlar su verirken balkon birdenbire çök- ae ye, u an arda tavukların ı d t M f ğl .t. 
ra ı ev e o uran usta a o u Sahı- ti tarafından hazırlanmı<>+ır. Bu 

müş ve Şimha yere yuvarlanmıştır. daha sıhhi bir ~kilde kesilmesi için, h dd' d"" K dk"' İn i ıı• _ . a ın, un gece a ı oy c ga- zi, muhtelif kanun ve muahed ::..war 
Yetişen imdadı sıhhi otomobilile ya- yeni bir talimatname hazırlamakta- zinosuna gitmiş, fazla rakı içtiği için devlete intikal etmiı olan vey• 'J'U'~ 
ralı Beyoğlu hastanesine kaldırılmlf dır. k 1 · b .u:ı.,.trl .. ı-

aş a .1_e ınıımxtı a~w~ an aa~o- mübadillerin 1atihkakları bak _. 
le Beykoza gönderdiler. Vazifeleri betçi müddeh.ımumfsl a e u a- --sun:m~ !'l'l l~Lu. • - - • ca&-. • .., '.r-w·u--- - -

Şevket ve Ekrem Beyleri tutmak... koymuş ve tabibi adil de cesedi mu- sı yasak edilecektir. Tavuklar canlı Polis, kendisini yakalamış ve meş arazinin içinde veya civarmdt~ # 

~ Bulurlarsa tutsunlar. ayene etmiştir. Vereceği rapora gö • olarak satılacak, halk ve mahallebi- hut suçlar müddeiumumiliğine ver- ran toprağa muhtaç çiftçiye ~ ... -

uyandırmıştı. Evin kafanlık soka
ğa baltan pencereJerf usul usul a
çılıyor, kafesleri sessizce kaldırt -
hyordu. Baflar tecessüs ve merak
la uzanıyor ve tereddütle geri çe
kiliyordu. Beş dakika geçtikten 
sonra sönük bir ışık merdivenler
den kaydı ve kapının anahtar de -
liğinden gözüme girdi. Arkasın -
dan mırıldanır gibi bir ses dedi ki: 

(Devamı var) re tahkikata devam edilecektir. ciler yalnız canlı tavuk alacaktır. miştir. cektir. ,;_ 
__ Hazırlanan talimatname ~ 

1j( ISTANBUL HALKI PAZARLARINI NEREDE GEÇiRiYOR J ~?§:~:;i§::;f: 
- Bürhan Bey evde yok, siz 

kimsiniz? 
Dudaklarımı anahtar deliğine ya 

pıştırdım ve fısıldadım: 
- Telaş etmeyiniz. Ben Bürhan 

Beyin arkadaşıyım. Siz ona: "Mim 
Sıfır gelmiş,, diyiniz. 

Sürgüleri çekilip aralıklanan ka 
pıdan bakan gözler beni tanidı ve 
kapı açıldı. Bürhan Bey gündüz 
elbiseleri ile karpmda idi. Güle -
rek: 

- Gece yaıa1ı f>dümüzü patlat • 
tın, dedi. , Az daha savuşuyordum. 
Uyku sersemi nasıl giyindiğimi 

ben bilirim. 
Misafir odasına geçtik. Aldığım 

haberleri birer birer anlattım. Ce
sur ve vazife aşıkı arkadaşım söz
lerimi dikkatle dinledi: 

- Hepsi mühim, dedi. Vakit kay 
betmiyellm. Hemen ~imdi Ama
vutköyüne ıldip yüzbap Şerafed • 
elin Beyi görelim. 

Y ola çıktık. O gece sabaha 
karp bqlıyan faaliyetimiz 

ertesi günü ikindiye kadar de • 
vam etti. Bürhan :ee,ın himmet ve 
gayreti ile Arnavutköyü itfaiye ka 
rakolunda1d silah ve cephaneler o 
ıece EmirgAnda bir yere tapndı. 
Öğleye dotru bir motörle lrve yo
luna çıkanldı. itfaiye alayı karar
g&hındaki teçhizat sandıklan ge • 
ce Harbiye Nezaretinden sessizce 
kaçınldı ve Sadık1.adPlerin lr11n 
bandıralı (Maryanya) vapuruna 
aktarıldı. Tevkif edilmeleri ihtima 
U olan arkadqlara haberler salın
dı ve kendilerini kaçırmak üzere 
Çamur Alinin motörü hazırlandı. 
Diğer işler için de icap eden ted -
birler alındı. 

Çok çabşmıı n yorulmtıfhık. 
Bilrhan Beyden ayrıldım ve Sirke
ciye indim. Kahvede buldutmn Ya 
IUf .,. ptecelbn Jerl .&JU,. • 

- larındaki arazi miktan 184 ~ -

Y • k • ı d mefhut mahkemesinde ıeçtrecek- dan az bulunan ve bizzat ~ # "Sakın aldanmayınız: 

On beş tiirlii meze ile, kırk dokuz 
kuruşluk rakı doksan be§ kuruşa-

dır!,, .. 
B u cümleler, koskoca harfier

le "Yenikapı" sahilindeki ga
zinolardan birinin kapısındaki lev • 
haya yazılmıştı: 

- Haydi girelim! dedik.:. 
On beş türlü meze bu .. iki şişe ra

kı i~k. 30 tabak meze eder. ller ta
bağa birer lokma meze konwmuı 
olsa, üçümüz de karınlarımızı doyu
ruruz! Çakır keyifliğimiz de yanı • 
mıza kur kalır! 

* Bu hesap, hepimize makul görün-

düğü için, gazinoya girdik. Denizin 

üzerine kurulmu' olan ahşap gazi-

nonun döşemeleri, Üzerlerine basan 

her ayağın altında, hassas bir saz gi
bi inliyordu. Her adımda, denize 

çökmek korkusile titriyerek, otura

cak bir yer bulmak ümidile ilerler
ken kendimizi: 

- Heyecan da zevkli duygudur! 
Martavalile teselliye çabalıyor

duk! Fakat, memur anyan bir mü--essese kapısı kadar kalabalık olan 

gazinoda oturacak bir yer bulmak, 

lstanbulda lf bulmaktan bile zordu. 

Bazan bir yerin kalabalığını tasvir 

için: 
- Yediden yetmişe kadar her yaş. 

ta imanla doluydu! deri.7 

B u tetbih, "Yeniltapı,, ıazino
lannın dünkü kalabalıj'ım 

tuvir etmekten acizdir. Çünkü dün, 
içlerine on sekiz yapııı atmamış de
likanblann ayak basmalan yasak ~ 
dilmiı bulunan "Yenfkapı,, meyha
nelerinde sade yedi yaşında çocuk
lar ve Jetnütltk ihtiyarlar değil, ye-

enı apı gazın o arın a tik. meşgul olan çiftçi ailelerine y•P 
Bu patırdıyı savuflunıtummclan caktır. fi 

N ı Ev 1 •ı• ? biraz 80nra, baı ucumuzda 90 lılt bir Arazisi müsait olan yerle~ 
asi g enı ıyor ihtiyar peydahlandı: nüfuslu bir aileye iyi topr , 

• - Nane ~keri ilter miainizT en az 30 dekar, en çok 45 de~ ti_ 
ta topraklardan en az 45 ve ell '1 

Yazan: Naci 
di aylık ıübyanlar ve doksanlık lrr
üyarlai' bile vardı! 

Halbuki, bütün İstanbul plajları
nın açık bulunduğu sıcak bir yaz gü· 
nünde Yenikapı meyhanelerinin üç 
binden fazla müşteri toplayııı, insanı 
evvela hayrete düşiirüyor. 

F akat biraz dikkat edince an
lıyorsunuz ki, etrafınızda o

turanlan oraya gelebilmek için, büt
çelerinin müsaade edebileceği azami 
fedakarlığa katlanm1ş olan kimseler
dir! Ve onlar için Floryaya gitmek, 
Amerikaya gitmek kadar zordur: 

SADULLAH 

H em buradaki gazinolar, ala
franp MVenlertn de, alatur

ka sevenlerin de işlerine elveriyor. 

Çünkü gazinolardan birisi alafranga 

pliklar, diğeri de alaturka plaklar 

çalıyor. 

Binaenaleyh, hangi gazinoya otur 

sanız, bir kulağınızla alaturka, öbür 

kulağınızla alafranga dinliyorsunuz. 

Beğenin beğendiğinizi tıkayın! 

* 

- Mersi! 
- Harareti keser! 

- Tetekkilr ederiz! 

- Mideyi yatıfbnr! 
- Eyvallah ... 
- Ağız kokusuna da bire birdir! 

Dayanamadım: İhtiyara bir çey
rek uzattım, ve: 

- Öyle ise, dedim, al fil çeyreği 
de, benim hesabıma iki paket yut! 

* Kalkmak kararını verince gar
sondan hesap istedik: İki şişe 

rakı içmiştik Tarifeleri mucibince 
190 kuruş vermemiz lizımdı. Gar-
son: 

- Acaba burada ejleniyorlar mı? 

Diyor ve etrafımdaki masalarda o

turanların iç alemlerini olrumıya ~

balıyorum: Birbirile konutmıyan ve 

habire denize bakıp düşünen milşte-

M üşterllerden bazıları fazla asa
bi. İçlerinden birisi, masamı

zın yanından geçerken arkadaşımın 
- 260 kuruı bayı,m! deyince ka

sonra da pıdan girerken okuduj'ıunuz: 
nasırına bıurtı: 

,._ Pardon!,, Dedikten 
çattı: 

- Ne ıurat ediyorsun? Kabaha
tin yansı da sende. Ayağını masana 

rilerin ~ğunda, bir müjde, bir ha- göre uzataydın! 

her, bir dost bir şey bekllyen bir in- - Ben birşey demedim karde-

san hali var. Onlar, keyfine iyice va

ramadıkları denize, Adeta, başına o

turup çimlenemiyecekleri bir zeng!n 

sofrasını seyreder gibi bakıyorlar. 

bakıyorlar. Fakat deniz kadar temiz 

gözlerinde, huet yerine hasret vaT! 

Şimdi: 

- Bu gazinoda halkı oyahyabtle
cek hiçbir teY' yok mu? dlyecebt • 
niz? 

Var, gramofon! .. 
Müşterilerden bazılan, hoparlar

le nep'edilen gramofon pWdannı, 
avuçlan kızanncıya kadar alkııh
yorlal"! 

şim! 

- Birşey demedin amma, suratı
m astın. 

- Caııım yanarken de sıntamam 
ya? 

Arkadaı, can acısıyla hiddetlen
mişti: 

- Canım, dedi, nannma bastın, 
bir '81' demedik. Damanma basma 
bari! 

Beriki kabardı: 
- Ulan, damanna bassam ne ola 

cak? 
Ejer sabırlı arkadaş, nasınna ba

ııldılı için tarziye veremeseydi, Pa 
zar akpmının mabaadini, cürmO 

"Sakın aldanmayınız!,. cümlesini 
hatırladım ve sordum: 

- Niçin? 

- Rakı 95 kuruş değil mi? 
- Öyle ... 

- 120 kuruş? 
- Kapıda 95 yazılı amma? 

- Yanl1Jlıkla yazılrnıf olacak. 
Doğrusu 120 dir. 

- Nasıl olur? 

Bu son sual, garsonu hiddetlendir 
mişti: 

- Biz, dedi, adam dolandırmıyo
ruz bayım ... 

Bizi, hakaret suçuyla pollM tes
lim etmiye niyetli ıörilnen ıanona, 
hesapla birlikte bir tarziye de verip 
çıkarken, kapıda ayni levhayı oku
duk: 

"Sakm aldanmayınız!,, 
Elimizde mi be birader? 

60 dekar; apğı topraklardan "° 
60 ve en çok ta 90 dekar to~ 
rilecektir. . _Jıf 

Bağ, bahçe, fındıklık ve ~ 
gibi yerlerin müzayede ile 18 ~ 
icap ettiğinden tevzie buntar 
olmıyacaktır. . ~ 

Bedelleri on senede ve on 111~ 
taksitte alınmak üzere tevzi ~ 
arazi ipoteğe bağlanacak ve ~ 
rmı birden vermek istiyenlere 
ferağ ve iskonto yapılacaktıt· 
olunacak araziden köylü~~,_.~ 
zemin ve ecrimisil gibi tanaJL>-
miı veya edecek borçları ~ar: 
lar da arazi bedeli taksitlerUe 
kasseten alınacaktır. 

25 Temmuz 19J81 PAZARTES 
--------sıısr:- . -

'I lncf ay Gün: 31 ı~ 
Arabi 135'1 Rumi= sf 
Cemaziyülevvel: 28 T~~ 
Gilncı: 4.49 - Öğle: 1,_,t 
İkindi: 16.17 - Akşam: s..S 

..Y_a_taı_: .ı_ı.2_7 __ ım_sA_k_=--~ 
YURTTA HAVA VAZl1 

d•ıl .il' 
Yeştlkey Meteoroloji istasyonutl Jt~ 

nan malOmata göre yurtta ba~ ~ 
n1z kıyılarında buluUu ve nıevıil~ /'-.;. 
Ege ve cenup Anadolusunda ~ 
böJıelerde kısmen bulutlu geÇJYI it 
tar cenubi Anadoluda garbi, di!:'. 
de flmall llltikamette orta kU~ 

tir. -•# 
Dün btanbulda hava açık ~ 1 

drlar limall istikametten sa ts1"' 
metre hızla esmiştir. Saat 14 te f/11 
ytld '157.'I mllfmetre idi. Sühuıı-:. iP 
lek atlnette. 82,1, tölgede .. ~C:~..ttr• 
IÜk 20.I Rnticrat ka,ydedJ1111"41'~ 
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m «ClfK 
lem Avusturyalılar 
Nasyonal Sosyafmni 

Anlamamıılar 

Barselon, Londranın Son 
Teklifini Kabul Etti 

Şiir ve Emir 
Yaan: B. FELEK 

Bir arkadaı geçende bir parkta 
şu beyti görmüş: 

Dokunmayın ~eklere 
Yazık olur emekleTe. 

Çiçeklerin muhafazası için ne yap 
sak azdır. Hatta şiir söylesek bile. 
Ben pir değilim. Manzum eserler
c:leıı ruhuma tesiri olanlar da çok d& 
ğildir. Bu belki az hassas oluşum -
dan belki de çoğu manzum eserlerin 
ıür olmamasındandır. Hoşuma gi -
den parçalar. yenilerde ve eskiler
de samiml ifadeli veya mağrur par
calardır. Neyse, bir ufak şiir itirafı 
zünubu yapmaktan ziyade maksa
dun şudur ki: Belediye emirlerinin 
böyle nazımla ifadesi her halde şu 
çivili geçitler baılarma dikilen emir 
levhalarından çok daha müessir ve 
daha tatlı olur. 

RudoH Hes Bir 
Nutuk Söyledi 

Kl4genfurt, Z4 ( A. A.) -
1934 sanyona.l sosya.lisı haf'e
ketini müteakip Dolfunı öl
dürdükten sonra. 31 Temmu.ı 
1934 te idam edilen Otto Pla.
netta w: Ff'anz Hotzvelen ile 
d~n on bif' ftC1811oncıl aosyaliıt 
olürinün hatıralannı ycid için 
bugün burada, nasyoncıl aoı-

110.liıt pa.rtiıi teıekkülleri a.za.
sından 24 bin kifinin büyük 
halk küıleaiftin huzuru ile me

Franko Kuvvetleri Dün Yeniden ilerlediler • .,, Bir 
Norveç Vapuru Bir Tayyarenin Taarruzuna Ugradı 

rarim yapılm.,tıf'. 
Bu merarimde nutuk ıöyli.

veta Rudolf Heı, ezcümle de
miftir ki: 

"-Bu adamlar, büvüJc Al
man11a11ı realize etmek içm öl
mtlfleTdir. Bu o.damlar, Alman 
iM Ma.nndcı dahUt niJakı ida.
me etmek iııi11enter tcıf'a.Jın
da.n öldürülmii§tüf'.,, 

Barselona, 24 (A.A.) - Bir 
toplanb yapmıt olan Nazırlar 
Meclisi, müzakerelerini Ademi 
Müdahale Komitesi pliıumn tet
kikine huretmiftir. 

Pl&na Yerilecek olan cevap, 
uvip edilmit ohıp derhal Lon. 
draya gönderilecektir. 

F ranlıllClllar ilerli>o• 
Saragos, 24 (A.A) - Havas muha

biri bildiriyor: 
Sagonte önündeki hükt\nıetçi müs 

tahkem mevkilerinin sonuncusu düş 
mek üzeredir. Franlto kuvvetleri 
dün Kodielin garbinde bir yanna 
hareketi ile Viver - Segorbe - Si
erra Espadon milsellesinin içine gir 
mişlerdlr. lçerl giren ve timalden 
cenuba doğru inen Franko kuvvetle 
ri, hüktimetçi kuvvetler hattının bü 
yük kısmını yandan tehdide başla
mışlardır. Franko kuvvetleri, hükıi
metçilere arkadan hücum ederek 
bunları i:ki ateı arasında bırakabile
cek vazyiettedir. 

Rami te&lil 
Salamanka, 24 (A.A) - Resmi teb 

liğ: Estramadura cephesinde Guadi
yana mıntakasında FrankJstler, ile
ri hareketlerine devam ederek Aku
pl tenelertni ls,ral etmlıplel'dlr. 

Halıanı•trilerln tdlili 
Barseloııa, 24 (A.A.) - Nefl'edllen 

bir tebJJlde bllbaua Estremadura 

Bu levhalarm (toplu ve sağdan 
geç) tarzındaki kibirli ve Bmirane 
edası yerine: 

Birlikte ve sağdan yürüyün, 
Dife manzum bir mısra yazsalar

dı hem hatırda koı.y kalır, hem de 
bencileyin bir çoklannı levhanın sert 
ve hoyrat edası rencide etmezdL 
Eğer emirler bu §ekilde verilme -

ğe başlaiıırsa eserlerini kolay kolay 
satamıyan şairlere de i§ çıkar. Gü
nün birinde gazetelerde §Öyle bir ili.ıı 
görülebilir: 

Iıtanbul belediyesinden: (Şeh-
rin muhtelif yeTlerine konacak be
lediye evamiri ıe,,halannın :man
zum olaf'ak 11cuııması umumı mec 
lia mukaf'f'eTcıtı cümlesinden ol
makla bu huuıta cıçllcın müaabcı
ktıya. dahil olmak iıtiyen fiieranın 
Iatcınbul beledi1/eai seyrii.aefeT ıu
-buine müraccıatlan.) 

B. Hes, bif' kısım yabcı7'Cı
lann, Avuıturyadaki nasyo
na.l sosyalist mücadelesini an
lamadıklannı ve hdlci Hitlerin 
Amuturyayaı mağlup ettiğini 

sa.ndıkla.nnı söyledikten IOftTG 

"Y abcıncı memleketlef'de bU. 
lıaaa matbuatta Almanya11a 
ktırp bilerek Jcindaf' vcılan 
nefriya.tta bulunan!cınn, A mıı
hıryatl' Rayhin bOt11LtadUru
pndan kurtcırmcıkta.n ba.hae
dnterm, ftCUJIOftGl sosyalizmi 
vıkcırcık venideta demokrcıriyi 
kunnak iıtiyenlerin,, ficldetle 
aletlhinde bulunmUf 1'e demq
tir ki: 

cephesinde düpnanın Guadaniye'yl Franlriatler taralıntlan Valen•iyacla bombalanan 
geçmiş ve Asöşal'ı t11al etmiş oldu- b. . L 

Böyle bir müsabaka olursa pir 
olmamakla beraber ben de bir kere 
pn.sımı denerdim. Belki de istida -
dım bu yolda umdutumdan fazla in
klpf eder de belediye baıpirlljine 
tayin olunabilirim. 

(Eğer Seli.mi izzet ıiir yazmıyor
sa). •- Memntm olalım ki l"«h

rer. ıahrilc4ta kapılma.z. O, 11a.-
· ır gemı yanarıcen 

ğu beyan edilmektedir. Frankıstle-

~eı111esı11d -~""·· ..,,....,t'" ~·"~ - .,, 
~ IODra @oslonk mekle 1'e bcıfktıla.nnın ıebep-
~ ~ .. .G#lflıt.•.._ riZ olarak ~leri için 

._.. ..::-•k, oalar slhl kut>vetli bif' Almanva vücude 

. •· • h ...... h r dü Urülrtıüsttir Cumhurivetçiler \ daki Norvec vapuru. saat 7.30 da blr 
r:in taVYa~\en. ~AS\~~f~.Yı\.d(.qltll"~~ ut " '< ş .,..._, :r a• -=' ...... ~,, ""irerufr. tayyarenm taarruzuna "Ugramış ve 

lef olmasına sebebiyet vermiştir. Bir ta_yyare daha bombalandı tayyarenin bomba atınıJ olduğunu 
Dün Şark cephesinde sekiz tayya- Tangor, 24 (A.A.} - Tirana adın- bildirmiştir. 

'R::ıh~tH~m ho1oö.ivo oft\.t..,lacl t ı;in 

de şu çeşit beyitler yazabilirim: 
TükünrıeıM -.o1cc1cJMa, so'1ca1cJcma 

tükünneym 
Bıı bif' ıehir taizcımıdır nizam4 

hürmet eyleyifl! 

* Sağdan prüyen hem§erileT 11old4 

~ lst. er" mahtarl- getinne'lcle AtwUpa. aulhü le-
~~. AYllltm- Jdne çalıpr. Alman11a.nın aulh 
~ ~ t.r.lıaüa llhUı 8- azmi bapnda HitleT bulun-'ile ,.._L~1'Dla ildad duğıı fitndiye kadar hiç bif' za-

Bir Bakışta Dünya Haberleri 
U. R. S. S. hL_.-~ ~lo•ü,.UUll AJ. """' olmad~ ktıdar kut>w:tli 

~ ~ ~ ifpl biT' ordu ile garanti edilmif-

~ .,.._ ._,_ lr~n. rwt *· Bir Tayyare Rekoru 
~ ~--- ft h nret- "FühT"er htlmtlnivetle mü-
~~:''-_. 1tlr 1aUJt f•elaı •t- cehhadir. Fakat bugün hatı- MoakoH, 24 ( A.A.) ~ 801'!/etler 

llt.~aaua 11)'n•khp, dl ndannı tebcil ettiğimiz ölü- Birliği merkat hat>GCılık klübüne 
~~~de nsl79tleri- 1er .....ı fJaf efJnıedtlerıe o da menıup tawaredlerdn G1'odzianı-
~ ._ ~ •tr laldiHaln hfç biT' zaman bat eğmi11ecek- ki, dün G. 23. Bu 1a&ftf ~tancı-
~ ..... 8'lretJe Mil mese- tir._ t 1 nft ile 7.390 metN irtifu çılcmq • 
~ ç_. ........ halli- 9!!!!!-.--!!!!!!!!!!!m!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll tw. Uçuı bif' saat 9 daJd1ca ri.mMif-

.......:_~ llllıhwtl De Sti- tiif'. 
"~ aıumü ı.tr. Russo Döndü MuHkJc:at hHGplanı göre, G1'oz-
~ ~ ,......._ dzianski, fimdi11e ktıdaf' Fransız pi -
~ .. il 1tlr nallletler ata Roma, 24 (A.A) - Faşist milisleri Zotu Andf'e Ja.peinin elimle bulunan 
.... ~ a. "-.L._ ..... tla Wefi, Genel Kurmay Bafkam General ~ Nkcwu, Uci bin met

~ı....,..düi ltlttla Ruuo Almanya seyahatinden bugün N kadaf' fa.rlcla kınnq 1'e 11eni bir 

--i~i~~;i;+;~d~·ı;;··· ı YUNANIST AN 
Türk Ailesi So uldu 14 Ağustosa Hazırlık 

y Atina, 24 (A.A) - 4 Ağustos yıl-

giderken 
Menzillerine 1'a.nl olurlar daha 

nken 

* Et> önlerine f'a.atgeie süprüntü a-
tılmaz. 

Sofya, 24 (Hususi) - Bulıa- dönümünün kutlanmasını hazırlıya- Makbule geçene, fU nümunelerlni 
ristanda Krumovırad kazuının cak olan büyük halk komitesi, buın gördüiünüz tekilde manzum nasihat 
Dajdovnlk kö,.Unde Ali oğlu ve turizm müsteşarı Nikoludi.sin rl- tavsiye, ihtar ve illn levhaları hazır 
Yaşar isminde bir Türkün evi, yasetinde mesaisine başlamlfbr. lıyabilirim. 

ayın ZO inel ıeeesi dört kişilik Memleketin her tarafında taU ko- --------... --~-
bir Bulgar çetesi tarafından ba- miteler teşekkül eylemlıtir. Büyük 
sılmıftır. komite, halka hitaben bir beyanna-

Çete, bir Türk ailesini tehdit me neşretmiş ve bu beyannamede 
ettikten sonra evden 25 san al- Metaksas hüktim,eti tarafından iki 
tın lira ile Alinin av tüfeğini a- senede vücude getirilen muazzam 

lzmlffe Bir Alman 
Mütehas111 Damdan 

Düterek Öldü hp kaçmııtır. eseri kaydederek bu eser karşısında 
bu··tu'"n hakiki Elenlerin lrayıtsız ...... t-1t, 24 (TAN Muhabirinden) -•••••••••••••••••••••••••••• ~ ru-• mu..L ~ t41t ~~tir. Bali- buraya dönmüştür. rekor' tem eylemiftir. 

~~' .. •lerta hnarq•· ~~~~---'~~~~~~--~~~--~-----~~~~~~ 

~~~ .. -:::.~ sız minnettarlığını ve bütün yaban- Bugün İzmit KAğıt Fabrikasında 
cıların hayranlığını tebarüz ettir- çahpn müı.thassıs Almanlardan 
miştir. Ludvik Şul isminde birisi fabrika· 

'-..~ ~. .. ... t htlktmet ... ..._ 
...,.. tu.fındaa 

ş .. ~ Mrlefik 

s~· ..... ~i.: 
~. -.....,~ .... l!lthletlerle 
~ ....... Jati. 

~~ltklı .. 
~ ~ "::.79 ıtt.e.i, .. 
t.:._~ ._.. 9tt1tt .. npm.Jt ml-

~ ~ r--.ı!:,.ıte...r: .. ~: 
' ~~ nal Wr tefe• ...._~~ ........... ı. 
'~'"' J'Or. ~~ ~ ...... konnu.-

• ~ ..._ ..... bNı pk. 

'..., ta.ek ....... . 

lngiliz Kral ve Kraliçesi 
Pariste Gardenpartide 

l...Uis Kral oe Kralipnnin Lonı/rqa ...ı.ı ettilılerüd oe 61iyiilı rnerairnle lıarfllantlılJanm 
611tlirrniftilı. Yrılearulalıi raimtle Kral, Kral~• ve FFGIWU Cümluırreüini, Pamte verilen büyülı 
sartlenpartüle söriiJonrına. 

Büyük halk komitesinde, bütün mn en üst katında damdan düşereJı 
ifÇi, tüccar, IOSYal. profesyonel ve ölmüftiir. Müddeiumumi tahkikata 
entellektüel teşekküllerin 125 mü- el koymuştur. 
messili mevcut bulunmaktadır. Fenerbahçe Berabere 

Kaldı 
İzınit, 24 (TAN Muhabirinden)-HiNDiSTAN 

• hl B ld Fenerbahçenin ikinci takımı İzmite 
Bır Şe r aSI 1 geldi. İdmanyurdu ile karşılaştılar. 

r-.J 24 (AA) _ H:-.J:-•-· 1 - 1 berabere kaldılar. Maç çok .1..1(17M6ra, . • .-w .... nın _ 
1 

ld 
§imalinde Ba.nnu ıehrimlen bildiri! - guze 0 u. 
diğine göre, Veziriston ktıbileleri bu ----o----
ıehf'e evveıki gece hücum ederek Amerika Hazine Nazın 
yirmi kcıdcıf' ma!Ja.zatl' IOfl"'Ufla" 1'e 

bildhare cıteıe oermifler ve fiddetli 
çarpıpıada.n sonra. çekilip ıitmifler
dir. Ça.rpıpıada. 10 kifi ölmiif "e 
24 kifi yaf'alanmqtıf'. 

FRANSA 

Kaçakçı Haham 
Paris, 24 (A.A.) - Zabıta, İbrani

ce dua kitaplannın ciltleri amsın
da eroin kaçakçılığı yapmak cürmi
le, Nevyork Brutlin başhahamı Li
efer ile çamaşırcı Gotdinrei yaka la
nuştır. 

Elde edilen eroin 18 kilodiır ve 
800 bin frank kıymetindectır. 

Paris, 24 ( A.A.) -
0

Reiaicümhur 
B. Lebrun Ue f'efikası, Amerika ha
zine nazın B . Mof'gan Tav ile f'efiktı
sını kabul etmiflerdir. Nazıra Ame
riktının Paris sefiri B. Vilyam Bülit 
ref aktıt etmekte idl. 

Morgan Tav ıerefine ekonomi na
zın da bir ziyafet venniftir. 

Krahn Seyahati 
Sof114, Z4 ( A.A.) - Bulgar a.;an· 

n bildiriyor: 
Kf'alın bazı hükumet merkezleri -

ni T"emıen %i11aret eyliyeceği hakkın
da yabancı memleketlerde yayılan 
haberleT, krcılm ntfletlerine ktıtiven 
tetabuk e&MlıJn ,.,....,.dir. 
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İ Çankırı Ankaranın i ' ,.. ~ 

SARKINTILIK: -- ---Vagon içinde Kumar 
Oynıyan Dört Arkadaş 

MahkUm Edildi 

--
Kadının Koluna j 
Girerek Gezmek § 

Teklif Etmiş 1 
Eg""lence 'V'erı· Oldu E ÖÔLE NEŞRtYA Tl~ .I ~ = Saat 14,30 Plftkla Tilrk J11US j,ı1 

~ Havadis 15.05 Plt'ıkla Türk rrıusil' 
E Muhtelif plftk neşriyatı 16 son .r ı: 

Sultanahmet Sulh ikinci Ceza mahkemesi, dün, vagon içinde 
oynanan bir~ dava.mı tetkik etti. Ve hadiaeyi sabit görerek 
suçlu hamal Ali ile arkadqlan Ali Rıza, Ahmet ve Latifi para ce-
zasına çarptırdı. • 

• • • 
Evvelki akşam Emine isminde : 

Oç yıldanl>eri Çankırıya itlemekte olan An'k'ara tenezzüh 

genç bir kadm eşile beraber Sultan- E treni binlerce Ankaralının pazar günlerini aık ağaçlarının 
ahmet parkının etrafında geziyor, ha i 
va alıyormuş. Bir aralık kocası siga- ! Yetil gölgelerinde, aerin havuz bıl!larında nete ile geçiriyor. 
ra almak için uzaklaşmış. Bu sırada il 
Ahmet isminde bir genç, Eminenin § Rreaimlerde bu gezİilltilerden be, safhayı görüyorsunuz. 
yanına sokulmuş ve birdenbire ko- j 
luna girerek: a • • • 

1 A K ş A M N E S R İ Y A ·1<isl 
Saat 18.30 Plftkla dnns rrıusı ~ 

.. Rifat ve arkadaşları tarafında~of53 
: slklsl (Uşnk, Hilseyni) 19.55 esıııdt 
E berleri 20 Grenvlç rasnthnn .;e 
::: len saat ayarı Mustafa Çağlar. 2 E daşları tarafından Turk musııdsı rııl 
: va raporu 20.43 Ömer Rıza IJO nfl c fındnn nra~n söylev 21 Sn:ıt ro;•.,..,. 
C tra l - Suppe - Kavalöri Jejer 

4
.,. 

5 Vals 3 - Linke - Enterme7..%0 ,,ı 

i ton - Rev dön ncgr 21.30 fasıl ıııd 
ti: İbrahim ve arkadnşlnrı ıarııf ,,. 

Dört ark~aş barb ut . ?YDa~~a ı kadaşuı zar oyunu oynadıklarım gör 
karar vermışler. Bunun ıçın polisın müş ve hemen polise ihaber vermiş
gözünden uzak bir yer aramışlar.. tir. Dört polis vagonu kuşatmışlar 
Nihayet Ali kendilerine: ve dört kafadan oyun üzerinde ve 

- Buyurunuz bayan şöyle bir ge- ..-.ıu1.11u11n11n• 
zinti yapalım, siz de yalnızsınız, ben 
de yalnızım. 

te: ı 
- zlnak raslı) 22.10 Milzlk varyc SO 

411 ll llll11111Uflll l9 belediye bahçesinden naklen 22· ,s 
herler ve ertesi günün pro:;raınl - Çocuklar ben gayet emin bir cürmü meşhut halinde zarlarıyle or 

yer buldum, burası şeytanın dahi ak tad a b ulunan 221 kuruş otuz para 
lına gelmez. Sirkeci istasyonunda ile beraber yakalıyarak meşhut suç
duran boş kömür vagonlanndan bi- Jar müddeiumumiliğ~e vermişler-

risi: dir. 
Müddeiumumilik iddianamesini 

hazırladıktan sonra suçlulan ve dos 

yalarını Sultanahmet Sulh İkinci 

Dört arkadaş bu müsait teklifi 
derhal kabul etmişler ve vagonun 
içine girmişler. Bir çift zar ortada 
dönıniye başlamış. İş tam harareti
ni alınca oradan geçen hamal Dur- Ceza Mahkemesine verdi. Hakim 
sunun kulağına sesler çalınmı§. Salahattin dosyayı tetkik ettL Şa-

- Düşeş .. Düpenç.. bitleri dinledi. Suçu sabit gördü. 
Dursun vagonun kapı aralığına Dört arkadaŞJ 'birer lira para ceza

gözünü uydurmuş içeride dört ar- sına mahklım ettL 

DöVME: 

Bayan Emine, h iç tanımadığı ve 
yüzünü hile görmediği bir adamın 
böyle teklifsizce koluna girdiğini gö 
rünce fenalıklar geçirmiş ve hemen 
kocasına bağırmıştır. 

Ahmet, karşıdan bir erkeğin koş
tuğunu görünce, tabanlan kaldırmış 
ve kaçmıya başlamıştır. 

Şuradan, buradan: 
- Tut, kaçıyor. Sesleri yükselin

ce delikanlılar Ahmedin peşine ta
kılmışlar ve kendisini yakalamışlar
dır. Bu sırada Emincnin kocası da 
yetişmiş: 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 

ayarı Son. 
Ankar Radyoııu . 

ÖGLE NEŞRtYAT 1.~tı 
Saat 14.30 Karışık plAk neşrı 

PIAkl:ı Tilrk musikisi ve hallt 
15.l 5 Ajans hııberlcri J • 
AKŞAM NEŞRfYı\~ 

Saat 18.30 Pltıkla dans mus ( 
Türk musikisi ve halk şnrkılart 
Rıza) 20 Saat ayan ve arapÇ~ 
20.15 Türle musikisi ve hılllc pi'. ,t!P 
dan) 21 Spor konusması: (Ni~~ 
şan) 21.15 st0;yo salon orke5' .,,, 
Jogef Lanner - D!e Kosenden 
chell - Le Canzonl D'İtalla 3 - 4"' 
dy - 1. Venetlanlschcs Condeıted SS ~ 
vadba - Loraley - Parapıırase 
haberleri ve eon. 
SENFONİLER: 

Hem lranhyı 
Hem de Yetiıen 
Polisi Dövmüş 

1 KACAKCILIK: 

Eski Elektrik 
• 

Ahmet bir artist gibi yere çömel
miş, ellerini kalbini nüstüne koymuş 
ve yalvarmaya başlamıştır: 

• Ankara tenezzüh treni Çankırıda yolculannı boşaltınca istasyonun • 
hali budur. 

. . . . . ' . 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa dalgası ne$el1!1'1 
(8.15 devamı) 8.50 ParJs Morıd -
9.45 devamı 10.35 PlAk 10 ~ ~ 
dalgası GOneş, çiçek ve aşk ıo. ı' 
danstan ( 12 orkestra konseri> Jill 
Monalyol plAk konseri IS BetıfJ 
dalgası Hnfif muslld konseri~ 
vamı) 13.15 Paris Mondlyal lt ı* 
li 13.25 Bükrcş Tandln orkesU' ıı:ıSI 
devamı) 15.15 Bcrl!n kısa da tO 
turya halk musikisi 17.15 ı<lSY ~ 
kisi 14 Parla Mondlyal konser 11' 
Parls Mondiyal Andrc DeJınOP <' 
sı ve şarkı 17 Varşovn drkcstrll 0~ 
ran 17.45 Bertin kısa dalgası t~ 
seri (18.80 devamı) 18 ParfS 
konser nakil 19 Paris Mond1Y31 

slkisi l'l .15 Peşte Polis bnndt)$1) 
Rükreş küçiik radyo orkestr~ 
devıımı) 20.30 Vnrşova knrışıJc ~ 
musikisi 21.10 Peşte Mncıı_r,.:.O 
Ber11n Jı:ıaa dalgAııı ,, ..... ı '(t:ıtı• .. : . 

Şirketinin Ray 
Kaçakçıhğı 

Dün öğleden sonra Yedikulede Nafıa Vek8.leti müfettişleri Elek-
Kazlıçeşmede yağcı Dimitrinin ya - trik Şirketinin hesaplarını tetkik e
nında çalışan Şaban oğlu İsmail, kom derken Anadolu yakasında kullanıl
şularından İranlı Halil oğlu Ağayı ınak üzere gümrükten muaf olarak 
dövmüş ve yaralamıştır. İsmail, ha- ithal edilen 750 bin liralık malzeme 
diseye müdahale eden polis Necmet- yi kaçak olarak Rumeli tarafında 
tine de karŞJ koymuş ve suratına kullandığını tesbit etmşiler ve Asli
yumruklar indirerek yaralamıştır. ye Beşinci Ceza Mahkemesine mü-

- Aman Baylar. Bir kabahat yap 
tlm. Beni affediniz. Nedamet ediyo
rum. Ellerinizi, ayaklarınızı öperim. 

Ahmet bununla da kalıruyarak ha 
§1Ill yere koymuş ve Eminenin ayak 
larını öpmüştür. 

Bu sırada polis gelmiş ve kendisin! 
karakola götürmüştür. 

Dün meşhut suçlar müddeiumu -
miliği bu iddiayı tetkik etti. 

Suçlu kendisini müdafaa ederken 
kısaca: 

- Çok sarhoştum. Ne yaptığımı 
bilmiyorum, demiştir. 

Bundan sonra Sultnahmet sulh i-
kinci ceza mahkemesi davaya baktı. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

İsmail her iki suçtan ayrı ayrı ka- racaat ederek şirket müdürleri ve 
ğıtlarla dün meşhut suçlar m üddeiu- erkanı aleyhine bir kaçakçılık da
mumiliğin~ verildi. Nöbetçi müddei- vası açmışlardı. Mahkeme davayı 
umumi muavini Übeyd, sorgusunu hayli ilerletmiş bulunuyordu. Geçen 
yaptı. Doktorun lranlı Aga hakkında lerde hükıimet şirketi satın almış 
vı::raıgı rapor xau ucguuı. <Al-··--,- ., 
umumi hükümle.re göre muamele ya- ten geçerek kanuni bir safhaya gir- sine varaığı içın1Cendisıne"'5günli~a-- .,_ __ --==>->...c..==-----şchre ve bahçe liklerc yollanırlar. 

pis cezası verdi. pılması kararlaştırıldı. miştir. Mahkeme geçen gün davayı • Suçlu kendisini müdafaa ederken 
diyordu ki: 

tetkik ederken şirketin hükumet 
tarafından satın alınmasını esbabı 
mucibe göstererek suçlular hakkın
da beraet karan vermiştL 

JZMIRDE: • - Bay reis, bu İranlı Aga, birisi
ne altı lira vermiş, benim evimi yık
mak ve beni sokakta bırakmak isti-
yor. Ben deniz kenanna bir ev yap
tırdnn. Kedilerim, köpeklerim var. 

Öğrendiğimize göre hazine ve 
gümrük avukatlan bu karan iki 
noktadan temyiz etmişlerdir. 

Bir Araba 
Devrildi 
2 Yarah Var 

• 
• Gündüzleri de Dimitrinin yanında 

çalışıyorum. Ağa, benim burada ça
lışma'tnı istemiyor. Ben oradan uzak 
!aşırsam daha çok para kazanacak
mış. Bunun için evimi yıkmak isti-
yor. 

Hatta komşulanna demiş ki: 

"-:Bu adam kedilerine, köpekle
rıne çok düşkündür. Eğer evini işte 
iken yıkarsam kedileri, köpekleri da 
ğılır. Bu da teessüre kapılır ve bura
dan uzaklaşır, gider.,, 

Elektrik Şirketi erkanının kaçak
çılık suçluları iki ayn safha arzet -
mektedir. Bunlardan birincisi Ana -
dolu yakasına ait olarak, Vekiller 
Heyeti karariyle resimden muafen 
getirilen malzemeyi bilerek şehrin 

diğer taraflarında kullanmaktır. Ha
zine ve gümrük vekilleri bu safha -
nın şirketle hükumet arasında akte -
dilen ve kanunlaşan son satın alma 
mukavelesi ile tasfiyeye uğramış ol
duğunu kabul etmektedirler. Fakat 
bir de işin ikinci safhası vardır ki bu 
bakımdan şirket erkanının muhake· 
me edilmeleri lüzumuna kanidirler. 
O da: gümrük resminden muaf ola
rak memlekete giren malzemeyi Sa
tiye Şirketine devredip bunları ka -
çak olarak şehirde sattırmak ve bu 
suretle devlet hazinesinden alınan 
parayı şirket kasasına koymaktır. 

Izmir, (TAN) - Cuma ovasında • 
Hasan oğlu Mümin ve tarla ortağı 

Bayan Sıdıka, tek atlı arabasile 
tarladan köye dönerlerken bir kaz~ ı • 
olmuştur. Bir virajda araba devnl 
miş, Sıdıka ve Mümin ağır surette • 
yaralanmışlardır. 

Dün sabah kendisine rastladım. 
Bu sözlerinin hesabını sordum. Ba -
na çıkıştı. Beni dövdü. Asll davacı 
benim. 

Hadisenin iki şahidi vardı. Onlar 
da şöyle söylüyorlardı: 

"- Dün Iranlı Aga yoldan geçi -
yordu. Ismail yanına sokuldu. Bir 
beygir dizgini toplar gibi yakalarını 
eline aldı ve suratına yumruklar in
dirmeye başladı. Ağa bağırdı. PoliJ 
yetşti, ona da karşı koydu. Küfür 
etti ve yumrukla da vurdu . ., 

Müddeiumumi iddianemesini ha -
zırladıktan sonra suçlu nöbetçi asli
ye mahkemesine verildi. Mahkeme 
bugün kararını bildirecektir. 

MUŞTA:· 

Birçok Yeni Binalar 

Yapıfdı 

Muş (TAN) - Valimiz Tevfik Sır
n Gür İstanbula gitmiştir. Bu sene 

inşasına başlanılan memleket hasta

hanesi, aygır deposu, Jandarma d:ı.i

resi, büyük ilkmektep binası, me -

murin evleri, elektrik tesisatı ile 

açılmakta olan bulvarın ve su tes.i

satının noksan olan levazımını ik -

mal işlerile meşgul olacak ve pek 
yakında buraya dönecektir. 

Kanunlaşan satın alma mukavele -
sinin bu kısma şümulü olmıyacağı 

kanaati vardır. 
Şimdi temyizin kararı beklenmek 

tedir. 

BALIKESlRDE : 

Misafir, Katil Oldu 
Balıkesir (TAN) - Çağışın Gö -

gem Çepani köyünde dikkatsizlik yü 
zünden bir ölüm vakası olmuştur.Sın 
dırgının koca Sinan köyünden Hüse
yin oğlu Ali o köye gitmiş, köy oda-
sında misafir kalmıştır. Geceleyin 

köylülerle konuşurken yeni aldığı 

tabancayı çıkarıp göstermiş ve kur
calamıya başlamıştır. Bu esnada pat
lıyan tabancadan çıkan kurşunlar, 

köy heyetinden Hasan oğlu Yakubun 
göğsüne ve koluna saplanmış, zaval 
lıyı öldürmüştür. Misafir Ali tutul
muştur. * Balıkesir (TAN) - 20 temmuz 
da ~urada oldukça şiddetli bir zelze 
le hissedilmiş, hiçbir zarar olma -
mıştır. 

Bulunan Eserler • 
İzmir, (TAN) - Afrodisyos hara

belerinde, maruf Italyan arkeoloğu 
Yakobi tarafından yapılan kazıda çı- • 
karılan 177 aphça kıymettar eserin Iz 
mir müzesine nakli, Kültür Bakanlı- • 
ğınca muvafık görülmüştür. Eser -
lerin vaz ve teşhiri için müzede poli 
tik şeklinde kaideler meydana geti - • 
rilmiş ve bu işe 1000 lira sarfedil -
miştir. • 

Afrodisyos meydana çıkanlan e
serİer, cihan ar'keoloji aleminde bü- • 
yük alaka uyandırmıştır. Bunlar ara
sında mabut, meşhur kahraman ve 
yerli kahramanlara ait baş frizlerin • 
den mürekkep zengin bir kolleksl -
yon vardır. 

SINDIRGIDA : 

Kıskançhk Yüzünden 
Vurdu 

Sındırgı, (TAN) - lyurindiden 
Hüseyin oğlu Ali isminde biri karı -
siyle beraber çalışmak ii?.ere buraya 
gelmiş ve Abbas c~lu Hasan adında 
birinin yanında ış bv1...,uştur. Ali, 
Hasanın kansına fena 6Özle baktığı 
na hükmetmiş ve ikisini de şüpheli 
bir vaziyette görünce Hasanı taban 
ca ile yaralamıştır. 

Yaralı Balıkesir hastanesine gön
derilmiş, Ali tutulmuştur. * Sındırgı, (TAN) - Buraya ve 
civar köylere bol yağmur yağmıştır. 
Emendereköyü civarına düşen bir 
yıldırım, bir kadınla bir erkeği öl -
dürmüş, kömür haline getirmiştir. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nefis dondurma ile serinlenen bir grup 

Çanlurının tabii plijlannda yıkanan kilçilk yaramaz. 

Ankaralılar Çankınya veda ediyorlar. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 

kil 22.45 BUkieş Bir lokal\ '1' 
muslld nakli 23 Varşova 1<l~1 s4.l 
(plAkla) 23 Peşte plAk konııe ~ 
te konseri 24.10 Peşte Çigtırı a~ 

OPERALAR, OPERETLf:P: 
. . . . . . . 

• 
ODA MUSİKİSİ: 

0
rl 

19.15 Bükreş Oda musikisi 1C 

RESİTAf,J,ER: ti ıı' 
• 9.30 Berlln kısn dalgası neŞt fi 

18.30 Berlin .kısa dalgası flüt ~ 
musikisi 19.10 VSJ'liOVa or~ sf 

• 19.45 Biikreş Çl!t piyano kO ıııı ~ 
şova asker ş:ırkıl:ın 21.30 :aeref' 
gası Piyano solo 22.10 BillO' · 

• DANS MUSİKİSi: 

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

KöyUn Kitob•t 
Dahiliye VekAleU vitı'ıyetl~ıptt 

et şube mOdOrü A. ŞiikrU ciltıO 
re:re alt eııerlerlnden oçün~c-tııl 
ür. 280 sayfa ve (KOyün -•fit 
lan bu eser 7fiksek bir d~ 

d~ u~-
Köy kanununun bOtiln t11l-

lcrl, köy etltmenlerl ıcan~)llıc 
çiftçilere yemeklik ve tohU ctJll' 
ması kanunu ve satlık kO~yP 
matnames!, muhtar ve fh eltfl 
azalarının bilmeleri ırızırıı J ,ıııl~ 
bilgi ve muhakeme usulle 

1
· fi ' 

Uyar meclisi aznlarının yol ~ti 
salahiyetleri, köy kanunun• ıc61 

4 bunların yapılma yolları. ~e 
melerlnln nnsıl kuruınca!1 b(lt 
ne suretle görüleceği. klSY <t1l• 

u 
pılına ve yerine getirilme jj.fıl 
lerde lnkıUip, idare znbıtn• ~· 
askerlik, mnarlf mollyc ve " \' 
nunlnrı karşısında köyJUrıi1° ıc tıl' 
üıhiyeU bu kitapta gayet açı 
lemealınm~ 

• öDEMlŞTE: 

cı11' Kahvehanede ae'fdl 
• Odemiş. (TAN) -

1111
,,ec 

yesinin Beyköyü ka~ve MI~_; 
• cinayet işlenilmiştır: rJetıtl"'. 

köyünden olan keçecı rııP 

KAmil Kutlu, Kizırn Bil 
ca ile öldürmüstür. 
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T'AN 
Gündelik Gazete 

,.Arı.• - 41 
le ın hedefi: Haberd., flklrde. her· 

>'de tenıı 
ktrıın Z. dDrDat. aamlmf olmak, 

D•ıeteaı olmıya çalıımaktır. 
o 

ABONE BEDELİ 
T<irkJye 

140Q K 
750 r, 1 Senet 
400 Kr, IS Ay 
ıso Kr, 3 Ay 

~ili Kr, 1 Ay 

Ecnebi 
2800 
1500 
800 
soo 

Kr, 
Kr, 
Kr, 
Kr, 

etleraras:ı 
ll'ııhrı ~ fttnıadına dahil ol-
dı: . ..\~'1nleketıer için 30, 16, 9, 3,S Un 

TAN 

Hava tehlikesinin gitgide artması, bütün milletleri 

kediyor. Bittabi bu hadise binaların yapllııında da 

daha dikkatli hazırlanmıya sev

çok büyük rol oynuyor. Şehir-

lerde büyük sığınaklar inşa ediliyor. Aşağıdaki yazı, hava tehlikesinin zaruri klldığı 

inşaat metodJarını göstermekte ve baıka yerlerde ahnan t edbirleri anlatmaktadır. 

a a 

s 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Herhangi bir apartımanın pencere 
sinden genç bir kız sokağa bakıyor. 
Apartımanın önünde duran, kızı t?:İZ· 
li bir göz hapisi altına alan hamalın 
giizü de hazan fütursuz, hazan ihti
yatlı kıza bakıyor. Sokağın ötesin-llrıneıt ~ e bedeli peşindir: Adres dcliı-

gN~:~~I Yeni Yapılarda 
Et Niçin 
Ueuziamadı ? 

[

dcn gelen üçüncü bir şahıs ta, göz 
l~rine ku:a ba~.m~k hiiriyctinl. \'e· 
rıyor. Pencere onunde duran bır kı· 
za bakmak hiiriyetini, hudut altına 
~~~n bir ahlak veya kanun da dii Ü· 

nulemcz. Fakat nedense kıza ilk 

r • 
~: M. Zelreriya SERTEL 
lltlk<ı 

ırıllslJl ınet et fiyatlarının ucuz1atı1-
~llb · t karar verdiği zaman vali 
lllQı 1 

tin tistfindağ, gazetecilere tem 

h tl:Yhı?a do&nı eti 25 • 30 kuru-
b "e ılecex.: . i . d • e,p otına 5•bUz miij elemlştı. Se-
tQılatıld k bere de et fiyatlannın u
~datı.n ığı nıevsimde hayvan milva. 
taıabuıaın a~h~ı ve yaz geldikçe İs
Sot.ıa &etırılen hayvan nıiktannın 

catını .,. .. t . • • 
lllaııd .oıı ernuştı. Aynı za· 

a, heled· 
llacaıt . 1Ye ve hük<ınıetçe alı-
hlrıerl nıUteakıp ve mütemadi ted
irıeb'ıl e et fiyatlannın asgari hadde 

ece~ · · 
4 _ 5•nı ızah etmişti. 
qc•dan ·• 

ttçti t uç aydan fazla bir zaman 
çill ~y stanbula hayvan getirtmek i
?ıtrırn rı .teşkilat yapıldı. Hük<ınıet 
da katırnılyon liralık bir fedakarlığa 
l andı N'h 
ıyaca ~ · 1 ayet valinin etin ucuz 

da bit&'Uıı tahınin ettiği temmuz ayı 
. lnt"k •. 
ilk lil 

1 
. uzeredir. Fakat biz hala 

tal·in ~~tn ~ü~kUI ~artlan içinde 
:roruı. 1 

en fıyat üzerinden alabiU-

li'iyatlar 
he.,. se lleden düşmedi? Billtkis 
k ne bu • 
endiJiğ' nıe\'sımde et fiyattan 

hıevldin'.nden düştüğü halde bu sene 
"'~ ~vıı ~ ttltthafaza etti. 
il1.1 t:c.ı.., 

· ~ed •nt:r ıııma)ı ouşunuyor-
~lltııadı?e~:; ted~irlerin hiçbiri a-

l kararı Uınetın et meselesind"-
IMsterite ru tatbik için ilk &"iinlerde 
\·erdi, iş n .heyecan ve alaka sönü

Y•ne oluruna bırakıldı. 

1.f ··ı * .~~izlerin 
A111 ~~ 

~' l\tiitecavı 
dıltı•rı 1. z de,·letler, ancak kullan 
a ısan il 
lllıy0rı• e konu§ulduğu zaman r, 

lt Almanya 
0 slovak Avusturyadan sonra Çe 

Selesini :e•~aki Alman Südetler me 
~ bir ara :ne karar vermişti. Hat 
~lattı. tıduda asker yığmıya 

l'ıttnı d.. Çekoslovakya hükUıneti 
hilt ki§i~~ s~at içinde hududa 180 
~trh•t va . bı.r kuvnt ıöndcrince 
~ra ıayet d ~ · ti İ 
t llaaru11 • egı§ . ngiltere ve 
ellkJti ed" nı.Udahaleai derhal hüsnü 

le L ıldı. Bu .. h'"-J " 
d q•UediJ CUn cıı a bu mese-
etler rn m1erniştir ve Almanya sn. 

lttı ese esini ·ı • 
)' !e İngilter . 51 ahla halletmek· 
d?1tt hulu enın dcllletiyle bir hal 

•t, nmasını te~ih etmekte-

laPo 
d nya ile S 
'iti ihtilaf • 0 'VYet Rusya ara~n-

~llıflrlerinita ~a ayni psikolojinin 
~t rtQs gordük. Japonya Sov-
tt Yan P 
• l:ıat{i rotesto etti, tehdit et-

la, askeri h k" 
'tuıı h'l . are ata mecbur o-

~h· 1 dırdi L't · il blöf} · 1 vınof sadece bu 
".. eıre rel • ~ · .. , hllkll enuyttegıni anlat-
~'t :ntetiniıı hak.k 

llliyece"' ı . • ından vaz-
() ""k' g n..ı bildirdi. 

'ti" ıt .JaPon 
ll1t ~lrldi Çinle nıatbuatı, .Japonya-
~ bıtıaenale h çok nıeşgul olduğu
b l'll \'akı· y Sovyetlcrle uğrac-
tı~ l ı olrnad ğ " 0 dula 1 ını yazmıya mec 
lterk r. 

llıe · ese kend' I' 
le sı.ni bit ı ısaniyle hitap et-

litı lı; rtıek ıer kt' 
<>.nıa ulJand ~ . e ır. Müteca\'iz-
ediJ ~a ayni 

1~ lısan blöf lisanıdır. 
Ut dıği tam Yuksek tonla mukabele 

· .ı\k an sesl · Sılt si takd' erı det-hal kesi-
•rlar •rde insanın te . 

8 · pesıne 

t 11tiirı 
tcav· e kadar d 
htı l' ıı devlette eınokrasilerin mü 
d,I\ ~sanı kuııanl' karşısındaki znfı, 
lis •baretttr rnasını bilmemelerin 
dı•aııı, kon' Yoksa onlar da u ·ni 
~"~· u~m . lt•ı • SuJJın d llsını öğrenst"ferdt 

•c•lttt. •ha az tehdide maruJı 

Hava Tehlikesi 
için Ne Gibi 

bakmakla onun üzerinde bir hakimi
yet iddia eden hamalın ~inirleri bo· 
şanıyor. 

- Kıza ne bakıyorsun diye he • 
ritin üzerine saldırıyor. Dö\'üşüyor· 
lar, hatta vuruşuyorlar. Gözlere ve· 
rilen hüriyet, ve memnuiyet kanla 

neticeleniyor. İki adam da kızı tanı

mıyorlar. Biribirlerini de tanımıyor

lar. Bütiin dava, mahallenin namusu 
meselesidir. 

Büyük bombardıman tayyarelerinden biri • 
Tedbirler Almak Lazımdır? 

İptidai kıskançlık için bundan ri· 
zel bir nümune olamaz. Bizde cina
yetlerin ekseriyetini kı kançhk :VÜ• 

zünden cinayetler teşkil ediyor. Bir 
kadını öldiirmek için, kadının hiya. 
net etmesi şart değildir, kadının di. 
ğer bir erkekle görü ·iip konuşması 

dahi, namus zihniyeti iptidai olan H ava kuvvetlerin in ve bilhaua tesirlerinin artması, bütün 
milletleri, bunlara kartı koyacak tedbirler almrya aev

ketmittir. Dütman hava kuvvetlerine, en önce memleketin harp 

kuvvetleri mukabele eder. Fakat, bunlardan ha.tka bir de hal
kın ve yurdun havaya kartı korunması için pasif tedbirler alı
nır. Burada pasif müdafaanın nasıl tanzim edildiğinden bahse
decek değiliz. Yurdumuz ba.ttanba.ta bir imar faaliyeti içinde 

olduğundan hava tehlikesini Te mukabil tedbirleri yalnız bu 
bakımdan mütalea edeceğiz. Önceden, kısa~, hava tehlikesi 
hakkında birkaç ıöz ıöyliyelim : 

Yazan:- Şehirlerin hayatı bakımın
dan faaliyetlerinin hiç bo

zulmaması lazım gelen müessese
lerde böyle sığınaklar yapılması, 
tam miınasıyle hayati b ir mesele
dir. Sinema, tiyatro, mektep gibi, 
halkı toplıyan binalartla da sığı
naklar çok lazımdır. Hava taar
ruzunda bir halk kütlesinin, bina 
içinde kalmasında olduğu kadar, 
kesif bir surette sokağa akın etme 
sinde de tehlike vardır. Yeni yapı 
lan şehirlerde dağınıklığa çok e
hemmiyet verilmeli, yollar müm
kün olduğu kadar geniş olmalı ve 
hatta binalar arasında mesafeler 

adama onu öldürmek hakkını ve • 

riyor. :Metresini, umumhanedeki ka· 

dını kıskandığı için kadını veya aşı· 

kını öldüren mahkumlar hapishane· 

de büyük bir yekun tutuyorlar. Kıs· 

kançlık, muayyen bir hududu geç • 

tikten sonra iptidailiktir. Bir kıt • 

dm yüz vermedi diye, veya diğer 

bir erkefi kendine tercih etti di~·e 

onu öldürmek kimsenin hnkkı de -

ğildir. Eğer işlenmiş bir ciirüm var • 

sa, cezasını mahkemeler verir. Fert-

Düşman hava kuvvetleri, ge
lecek harplerde, yalnız as

keri hedefler üzerine değil yur-
.ı: a\'d ~ı:h \:al cıın1t--l~J"1K'.f'f"lrt,\r 

tün memleket semasıdır. Bunlar, 
kara ordulan gibi, merhale mer
hale gelmiyecek, herhangi bir nok
ta üstünde ansızın, baskın tarzın
da görünecektir. Hava kuvvetle
rinin tesir vasıtaları, yangın çı
karıcı, tahrip edici ve zehirleyici 
bombalardır. Yanı:ın bombalan, 
üç - dört kilo ağırlığındadır; 
3000 derece hararetle yandıkla
rından ancak hususi vasıtalarla 
söndürülebilirler; küçük oldukla
rından çok miktarda taşınmalan 
kolaydır. 

Tahrip edici bombalar bir ton 
ve daha fazla ağırlıkta olurlar. 
Bunlar en sağlam binaları yıkar 
ve en alttaki mahzenlerin içine 
kadar nüfuz edebilirler. 

Zehirleyici bombalar, patladık
tan sonra, muhtelif zehirli gazlar 
neşretmek suretiyle insan, hay
van ve nebatlar üzerine tesir ya
parlar. 

B üyük sanat, ticaret ve idare 
müesseseleri, depolar, has

tane ve istasyonların hususi ted
.birlerle !korunmaları Inzımdır. Bu 
gibi yerler yakinindeki hususi ev
lerde de ciddi korunma tedbirle
ri, daha sulh zamanından itiba
ren alınır. Çünkü bunlar, düşman 
tayyareleri için birer hedef teş
kil etmemekle beraber, yakmla
nnda bulunan mühim binalara ya 
pılacak taarruzlardan müteessir 

olacaklardır. Binalar içinde, ça
buk ateş alabilecek maddeler ay
rıfar, d an1la r üzerine bombaları 
sekdirecek hususi tertipler konur. 
Bolca kum torbası bulundurmak 
liizımdır. Umumi binalar içinde 
sığınaklar yapılmalıdır. Bilhassa , 
mensup1an harp zamanında, gece 
li gündüzlü çalışmak mecburiye
tinde olan her türlü binaların ade 
ta bir aynı da yer altında yapılır. 
Avrupanın mühim merke zlerinde 
yeni yapılan birçok büyük binala
rın çatı tertibatında bomba taar
ruzları düşünüldüğü gibi, aynca, 
bina klunilen tahrip edilmiş de ol
sa, m üessesenin faaliyetine halel 
gelmiyecek surette, yer altında 
aynca m ahfuz daireler yapılmış
tır. 

Yer altı binaları asri inşaatın 
yeni bir vasfı olmuştur. 

Hal km sığına bilmesi için u
mumi yer altı sığınakları 

b irçok şehirlerde yapılmış ve tec
rii };vı ..P.(l ilm}15tir. 14' .. t-a • b ütün bü-.,-- .. .. i'J.l .. ..A-.. Mflt.... U \.&.a g.~'46Q 

doldurulması mümkün değildir. 
Bu sebeple, şehir halkı, muntazam 
bir plana göre, şehrin civarına da-

Seyfi Kurtbek 

ğıtılır. Herkes, verilecek bir emir 
veya işaret üzerine, hangi yolu 
takip ederek, şehir dışında nere-
ye gideceğini, daha sulh zamanın 

da öğrenir; bu suretle, bir kan

şıklığa meydan verilmeden, halk, 
şehir dışındaki köy ve sair evve~ 
den hazırlanmış yerlere dağıtılır. 
ıt""'•• &. •'W."" ~ua•a.•-.,··- ,.,~ ... """•" u.ıa.ıı .LU• 

sanlar, memurlar, işçiler. v. s. de, 
kendileri için yapılmış sığınakla
ra iltica ederler. 

IJ••..u>.•>J.UQ.bUaa, "'lt' l:.l......;h. ve l\.~~I Ul 

nalar tahribe çok müsaittirler. 
lerin kı kançlık yüziinden biribir· 

•MUVAFPAK •-tc.• 1 

~OLMA.NIN SIRRI ~ 

Binaların çatıları yapılırken mi 
marlann hesaplarına bomba te

sirlerinin de katılması lazımdır; 
bu suretle hareket bütün büyük 
inşaatta mecburi yapılmalıdır. Ha 
va taarruzlanna bilhassa hedef 
teşkil edecek bina ve müesseseler, 
mümkün olduğu kadar şehirlerin 
uzağında yapılmalıdır. 

lerini öldürmelerine saliihitet ve -

ren he bir moral, ne namus telilkki· 

si, ne de kanun vardır. Hatta ba· 
zı kanunların izdivaçta, hiyanet kar 

şısında fertlerin yaptıkları cinayet • 

leri esbabı muhaffefeden addetme

si dahi doğru değildir. Ferde tek b11. 

şına adalet icra etmesine evvela ka

nun müsaade etmemelidir. Kanunun 
hu ciirümlere bir esbabı muhaffe • 

fe bulması, bilhassa kıskançlık his.si 

bu kadar iptidai olan adamlara ci· 

nayet için açık bir kapı bırakıyor. 

Şalısiget Sahihi 
Olmak ister misiniz 
Ş ahsiyet sahibi yüksek bir 

adam gördüğünüz reman 
derhal ona karşı bir alaka duyar 
ve onun bu şahsiyeti kazanmak i
çin ne yaptığını öğrenmek istersi
niz. O adama hunu sorarsanız, si· 
ze bu şahsiyeti babasından veya 
ailesinden tevariis ettiğini söyle -
miyecektir. Bilakis hayatta rast· 
geldiği mfü:küllcrlc çarpışarak ken 
dine mah us bir yaşayış seviyesine 
yükseldiğini ve bugiin herkesin 
gıpta ile haktı~ şahsiyeti elde et· 
tiğini anlata<'akhr. 

İnsanlar yalnız fenalığın irs su 
retile intikal ettiğine kanidirler. 
Bir caninin oğ]u rani, hırsızm oğ
lu hırsız, bir dPjenert"nin evladı 

dejenere olabilir. Bunu itirazsız 

kabul edebiliriz. Fakat yi.ikselmis 
bir adamın hu yüksek şahsiyetini 
ailesinden aldı~ını iddia edeme • 
yiz. 

Tarihte isim bırakmış hiiyiik şah 
si:rctlerin fakir aile çocukları ol • 
duğunu '\'c kendi gayrPtlcrile yük· 
scldiklerini anlamak için tarih bil 
miye ihtiyaç yoktur. Bethoven'in 
babası bir Bethoven, l\tozar'ın ba· 
hası bir !\tozar, Ilitlnin babası bir 
Hitler dl'ğildi, hunlar kendi şah· 
siyetlerini kendileri yapmışlar, ken 
di kendilerine yetişmişlerdir. 

Şahsiyetin oluşunda irsin tesi· 
ri yoktur amma, muhitin bir dere
ceye kadar tesiri inkar edileme:ı. 
Herkeste cazip, sevimli, ve muvaf 
fak olmuş bir şahsiyet olmak isti· 
dat ve kabiliyeti vardır. l\fuhit hu 
kabiliyetin inki afına mlisait bir 
zemin hazırlar. lUiisait muh itte sar 
!edilecek şahsi gayret \'e yapıla • 

cak çetin mücadele ile sivrilerek 
başlıhaşına bir şahsiyet olmak da 
ima mümkündür. 

İyi ve fena şahsiyet yoktur. Her 
kesin bir şahsiyeti vardır. Bu şah
siyet kendine, muhitine, sahibi -
nin yaşayışına göre en iyi şekli al 
dığı zaman inkişaf etmi~ sayılabi· 
lir. 

Zaten şahsiyet nedir? Gayemize 
ermek için kullandığ-ımız \•asıtaJo

rın heyeti mecmuasından ha~ka 

hir şey midir? Bir ga~·esi olmıyan 

ve o gaye için çarpışmıyan bir a 
damın şahsiyeti olabilir mi? Şah· 
siyet sahihi olmak için önce hir 

gaye !lahihi olmak, hu gaye için di 
dinmek, çarpışmak, müşkiilleri yen 
miye çalışmak lazımdır. Şahsiyet 
ancak bu suretle tekevvün eder. 

Hayatta gayeniz herkesin dik
katini çeken bir adam olmaksa, 
tevazuu, korkaklığı, hicabı bir ta
rafa bırakmanı7. şarttır. Fakat ga 
yen memlekete ve insanlığa hiz
met etmek. şan \'e şert'ften veya 
paradan zi~·adc faydalı olmaksa. o 
vakit şahsi~·ctinizi teşkil edecek 
unsu rlar biisbütiin başka olur. 

Onun için şahsiyetinizin inkişa • 
fını istiyorııanız evveli gayenizi ta 
yin ediniz. Ayni gayeyi takip et • 
miş adamlann hayatını tetkik edi· 
niz. Onlar bu gayeye hangi yollar· 
dan gitmişler. Ne gibi karakterle
re sahip imiıler. O şahsiyeti nasıl 
elde etmişler. Bunu öğreniniz. Son 
ra siz de ayni yol üzerinde yürü : 
miye çalışınız. İ ·te aradığınız şah · 
siyeti ancak bu suretle bulabilir· 
sini:&. 

PSIKOLOC 

y eni yapılan yollarda, toprak 
altından geçirilecek her 

türlü kanallar, kablolar, su yolla
rı , en kuvvetli bombaların nüfuz 

edemlyeceği kadar derinden, ve 

Üzerlerindeki mukavemet tabaka

ları da ona göre hesap edilerek 

yapılmalıdır; aksi takdirde, bir 

bombardımanda şehrin susuz, elek
triksiz veya gazsız kalması tehli

kes i vardır. Toprak altında yapı
lacak h er türlü tes is lerin en az ne 

kadar derinlikte olacakları t esbit 

edilerek, her türlü şehir inşaatın

da buna riayet etmek lazımdır. 

Eski bina larda bu gibi tesisleri 
yapmak daha zor ve çok masraflı 

olur. Yeni yapılarda, konfor ve 

estetik kada r hava tehlikesini de 

düşünmek m ecburiyetinde oldu

ğumuzu hiçbir zaman unutmama
lıyız. 

HENDEKTE: 

iğrenç Bir 

Tecavüz 
Hendek, (TAN) - Nazimiye kö • 

yünde 14 yaşında bir çocuk, feci bir 
ahlaksızlık işlemiştir. 

Henüz üç yaşını bitirmemiş olan 

Hayrettin isminde b ir çocuk tarlaya 
giden anası ve babası tarafından ha

lasına bırakılmı~iır. Halası, Hayret

tinle bahçeye çıkmıştır. Bu esnada, 

ayni evde oturan Hüseyin Sakinın 

14 yaşındaki oğlu Abdullah bir vesi

le bularak Eroğlunu sokağa gönder

miş ve küçük Hayrettinin ırzını ber
bat etmiştir. Hayrettinin acı feryat
larına yetişenler onu kan içinde bul 

Hapishanelerimizi dolduran kıs -
kan!;lık mahkümlan, katilleri ba~ 
lı başına tetkik edilecek içtimai hir 
mevzudur. Cahil halk tabakaları a • 
rasında namus telakkisinin iptidai 
olması bu cinayetlerin sebeplerin • 
den biri ve birincisidir. Herkes kcn 
di namus ve ahlı'lkından mesuldiir, 
mahallenin namusundan kimse me· 
sul değildir. Eski baskınlar hu ipti
dai zihniyetin bir ölçüsü idi. Şimdi 
mahallenin huzurunu, ve adabı U• 

mumiyl'yi bozmamak şartile polis, 
imam veya muhtar kimsenin evine 
miidahale edemez. Bu, kanundaki ip 
tidai nhmu zihniyetinin bir tckii • 
miilüdiir. Şimdi fertlerdeki bu ipti
dai zihniyetle mücadele etmeliyiz. 
Kıskandık bir erkeğe veya kadnıa 
ancak ondan ayrılmak hakkını vrrc 
bilir. Öldürmek, iptidai namus teliık 
kisinin bıraktığı bir haktır, kanu -
nun huna karşı daha kuvvetli ted • 
birler alması , halk arasında clnsi t~r 
hi~·e, ve ahlak telakkiJcri bu d11a
:rctlcrin (;niinc nisbetcn olsun geı;e
hilir. En miihim mesele halkın içti· 
mai terbiye ve SC\'iyesini yiiksclt· 
ıncktir. 

muşlar ve m eseleyi a nlamışlardır. 
Abdullah tevkif edlimiştir. 

3 Gün Hapis Yatacak 
Hendek. (TAN ) - Kemalıye ma

hallesinden Celiıl Başçakırı tahkir -
den suçlu Düzcenin Kasaba nahiye -
si inhisarlar ziraat memuru Ortba -
şın muhak~mesi bitmist ir. Mustafa 
Ortbaş 3 gün hapse. 1 lira cezavi nak 
d iye ve 25 lira manevi tazminata. 5 
lira da vekalet ücreti venneğe mah 
küm cdilmif, hapis ve nakdi ceza 
ları tecil olunmuştur. 
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Kürek Teşvik Müsabakalarında 
Beykoz 1 nci, G. Saray 2 nci Oldu 

At Yarışlarının 
İlki Dün Yaplldı 

------------· ----------------------------------------------

--~ 
~ 
"' :: -~ -----.. ::: -::: -~ --~ 
~ --
~ 
~ -: 

~ Yüksek yanş ve ıslah encümeni 
tarafından tertip edilen mevsimin ilk 
at yarışları dün Veliefendideki koşıı 
yerinde başlandı. Yanşlan büyük bır 
meraklı kütlesi heyecanla takip ettı. 

Birinci koşu : 

------------
BİR 

~ 

Ya~~~e~n ~~UNU 1 -
Üç yaşındaki yerli yarım kan tn

iliz atlarına mahsus olan bu koşu, 

• 111111111:111111111111 .• 

-2-
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atış koşusu idi ve müsabakaya Şev
etin Tarzanı rakipsiz iştirak etti ve 
200 metre koştu. 

kinci ko1u: 

Üç ve daha yukarı yaşta 938 sene
i zarfında kazandığı ikramiyeler 500 
irayı doldurmıynn halis kan İngiliz 
tlarına mahsus olan bu koşunun me 
afesi 1600 metre idi. 

Dün yapılan at yarışlarından biri bnşlndıktan sonra .. 

Lutfi Karaosmanın Şipkası birin
i, Asını Sorgunun Samolupu ikin
i, Salih Temelin Taşpınarı üçüncü 
ldular. Bahsi müşterek ganyan 180, 
lase 120 ve 620 verdL 
çüncü ko,u: 

Dört ve daha yukan yaşta 938 se
esi z:ufında hiç koşu kazanmam1ş 
anm kan ve halis kan Arap atları
n mahsus olan bu koşunun mesafe
i 1400 metre idi. Recep Özçeliğin 
eylanı birinci, Ahmet Coşkunun 

fobruku ikinci, Tevfik Devrimin 
eylfını üçüncü oldular. Bahsi mü~

erek ganyan 145, plase 100, 120, 360 
erdi. 

ördüncü kofU: 

Üç ve daha yukarı yaşta halis kı:ın 
nglliz atlarına mahsus hendikap ya
ışında Asım Çırparın Tomrusu bi
·nci, Salih Temelin İspringbordu i-
inci, Asım Çırparın Dondisi üçün
ü oldular. 

135, pla-

mandıraya kadar birlikte geldiler ve 
yarışı bu şekilde nihayetlendirdiler. 
2000 metre olan yarış sahasını, bu 
şekilde nihayetlendirmek klüplerı

mizin bu işe ne kadar ehemmiyet 
verdiklerini bir kere daha tebarüz 
ettirdi. Neticede Beykoz birjnci, Ga
latasaray ikinci, Güneş üçiincü oldu
lar. 

Dört tek kik : 

Bu müsabakaya Güneş, Galatasa
ray ve Beykoz olmak üzere üç fıta 
iştirak etti. Çok sıkı bir mücadele 
halinde cereyan eden yarış netice
sinde Galatasaray birinci, Güneş !
kinci, Beykoz üçüncü oldular. Bu 
yarışın en kuvvetli ekiplerinden o
lan Güneşlilerle Beykozu geçen Ga
latasaray ekibinin bu yarış için çok 
hazırlıklı olduğu belli oluyordu. 

Bahsi müşterek ganyan 
e 165 ve 125 verdL 

Bqinci koftl: Yarışları heyecanla takip· edenler ve müşterek bahiste kazananlar .. 

B~anlar Yarı ı 
bakalara Fcnerbahçeliler iştıraket
mediler ve Güneş bayanlan bir çift 
ile dörtlük kik yarışını yalnız yap
tılar. İki çifte yarışına Galatasaray 
ile Güneş bayanlan iştirak etti ve 
çok sistemli bir kürek ~eken Güneş
liler birinci, Galatasaray ikinci ol
dular. 

Netice: 
Dört tek kik : .. . •. yük bir varlık gösteren Beykozlu-

Dort ve daha yukarı yaştakı yem 1 k d 1.1 d 11 ı ·· ·· 
İ ı 

ar ı em ı er e . puvan a gunun 
yarım kan ngiliz atlanna mahsus . ~ 

1 b 1 d b . · 'l'ği At b şampıvonlugunu aldılar. Galatasa-o an u yarış ar a ırıncı ı a a- ~. . .. .. ~ .. 
"'f "k ik" ·1 ·ğ· M Atl ray ikıncı, Guneş uçuncu oldu. 

yın n avzı ası, ıncı ı ı . ının 

Ayhanı, üçüncülüğü Salih Temelin Yarışlarda alınan dereceleri sıra-
Mahmuresi aldılar. siyle yazıyoruz: : 

Bu müsabakayıı Güneş, Galatasa
ray ve Beykozun üç fıtası iştirak et 
ti ve neticede Beykoz birinci, Gü
neş ikinci, Galatasaray üçüncü oldu. 

Kıdemliler yanş1 günün şampiyo
nunu tayin ettiğinden bu yarışlarda 
11 puvan kazanan Beykozlular teş

vik yarışları birincisi ilan edildi. 
9 puvan alan Galatasaraylılar ikin 

ci. 7 puvan alan Güneşliler üçüncü 
oldular. 

Bııhsi müşterek ganyan 805, pla- Müptediler Yarııı 
se 220 ve 150 verdi. Bir çifte : 

'Oçüncü ve beşinci koşu arasında
ki çüt bahis te, bir liraya yirmi iki 
lira kazandırdı. 

Kürek Teşvik 

Müsabakaları 
İstanbul Su Sporlan Ajanlığı tara 

fından tertip edilen kürek teşvik 

yarışlarının birincisi dün Beykoz 
koyunda büyük bir kalabalık önün
de yapıldı. 
Boğazın en müsait yarış sahası o

lan Beykoz koyunun etrafını çcvi -
ren binlerce halk ve yarışları deniz 
den takip eden sandal, motör ve yel 
kenlilerin fazlalığı buranın kürek 
yanşlan için en müsait bir saha ol
duğunu bir kere daha ispat etti. 

Dürüst ve işinin ehli bir hakem 
heyeti tarafından çok muntazam bir 
şekilde idare edilen bu yarışlarda 

yalnız takip vesaitinin noksanlığı 

göze çarpıyordu. Her sene muhtelif 
vasıtalarla sporculara yardım eden 
deniz müesseselerimiz bu sene maa
lesef bir romorkör bile vermekten 
imtina etmişlerdi. 

O kadar ki hakem heyeti yarışları 
idare etmek için tenezzüh maksadi
le Beykoza gelen 17 numaralı Haliç 
vapuru kaptanı Bay İsmailin hususi 
müsaadesini almasaydı deniz yarış

larını karadan idare etmek garabe
ti ile karşılaşacaktı. Bu hususta ala 
kadarlarin nnzan dikkatini çekme
yi bir vazife biliriz. 

Müptediler, kıdemsizler ve kıdem 
lıler olm,ak üzere üç sınıf· kürekçi 
arasında yapılan müsabakalarda bü 

Bu müsabakaya Güneş, Fenerbah 
çe, Altınordu, Galatasaray ve Bey
koz olma'k üzere beş fıta iştirak et
ti. Ve neticede Galatasaray birinci, 
Güneş ikinci, Fenerbahçe üçüncü ol-

du. 

iki çifte: 

Bu müsabakaya Galatasaray, Gü
neş, Beykoz olmak üzere üç fıta iş
tirak etti. Ve neticede Galatasaray 
birinci, Güneş ikinci oldular. Bey
koz yanşı terketti. 

Dört tek kik : 

Bu müsabakaya Galatasaray, Bey 
koz ve Güneşin üç fıtası iştirak etti 
ve neticede Güneş birinci, Beykoz 
ikinci, Galatasaray üçüncü oldular. 

Bu müsabaka ile müptedller yan
şı nihayetlendi ve neticede 11 müsa 
vi puvan alan Güneş ve Galatasaray 
müptediler birincisi 3 puvan alan 
Beykoz üçüncü ve Fenerbahçe 1 pu
vanla dördüncü oldular. 

Kıdemsizler Yarııı 

Bir çifte : 

Bu müsabakaya Be:Ykoz. Güneş, 
Galatasaray, Altınordu ve Fenerbah 
çe olmak üzere beş fıta iştirak etti. 
Ve neticede Beykoz birinci, Güneş 
ikinci, Galatasaray üçüncü oldular. 
iki çilte : 

Bu müsabakaya Beykoz, Güneş. 

Fencrbahçe ve Galatasaray olmak 
üzere dört fıta iştirak etti. Ve netice 
de Galatasaray birinci, Beykoz ikin 
ci, Fenerbahçe üçüncü oldular. 

Bu müsabaka ile kıdemsiıler ya
rışı nihayetlendi. Ve neticede 13 pu 
van alan Beykozlular kıdemsizler 
birincisi, 7 puvan alan Galatasaray 
ikinci ve 6 puvan alan Güneş iiçun
cü, 1 puvanla Fencrbahçc dördüncü 
oldular. 

Kıdemliler Yarı~ı 
Günün şampiyonunu tayin edecek 

olan en mühim yarışlar kıdemliler 
arasında yapıldığından klüpler en 
kuvvetli ekiplerini bu miisabakalııra 
iştirak ettirdiler. Karşılaşmalar bü
yük bir heyecanla takip edildi. 

Bit çifte: ~ 

Beykozlulan bu galebclerinden do 
kıyı tebrik ederlz. 

lstanbul At letizm 

Şampiyonluğu 
İstanbul Atletizm birinciliği mü

sabakalarına dün Kadıköy stadında 
devam edildi. Alınan neticeleri sıra
sıyle yazıyoruz: 

50 METRE (DÖRDüNCÜ KATE
GORİ): 

l - Cemil 6 - 6/ 10 
Bu miisabııkaya Beykozdan Meh· 2 - Fethi. 

met, Güneşten Ali, Galatasaraydım 3 - Cemal. 
Kadri ve Altınordudan Mustafanın 50 METRE (ÜÇÜNCÜ KATE-
kürek çektiği dört fıta iştirak etti. GORİ): 
Rakiplerinden yüksek olduğunu bu l - Cihat nı. Paşa) 6 - 3/10 
seneki yarışların hemen hepsinde is- 2 - Neriman (H. Paşa) 

bat eden Mehmet, daha ilk anda ile- 3 - Sennet {F. Bahçe) 
ri fırladı. Bu vaziyet bozulmadan i- 50 METRE (BİRİNCİ KATE-

kinci gelen Güneş !ıtasından 50 met-· GORh: 
re ilerde yarışı bitirdi. Neticede Bey l - Fikret (G. Saray) 5-6/10. 
koz birinci, Güneş ikinci, Galatasa- 2 - Haluk (G. Saray) 
ray üçüncü oldular. 3 - Seyvan (H. Paşa) 
iki çifte : l 10 MANİALI (ÜÇÜNCU KATE-

Bu müsabakaya Beykoz Cevdet ,.e 
Cihat, Galatasaray Fethi ve Muzaf
fer, Güneş Füsun ve Josef ekiplerile 
ve bunlardan başka Altınordu ve Fe
nerbahçe olmak üzere beş fıta girdi
ler. 

Bu müsabaka senelerdenberi gör
mediğimiz bir şekilde sıkı bir çekiş
me ile nihayetlendi. Adım adıma ele
necek kadar birihirlerini yakın takip 
eden üç klüp fıtasından Beykoz baş
ta, yanm fıta geride, Galatasaray 
Te bir metre farkla da Güneş son sa-

GORİ): 
1 - Neriman (H. Paşa) 17-1/10. 
2 - Mamakis (Kurtuluş) 
3 - Ali (G. Saray) 
110 MANİALI (BİRİNCİ KATE-

GORİ): 
1 - Vasfi (H. Paşa) 17. 
2 - Yavru (Güneş) 
3 - Cemal (G. Saray) 
YÜKSEK ATLAMA (ÜÇÜNCÜ 

KATEGORİ): 
1 - Jeba (H. Paşa) 1 M. 60. 
4 - Davrenci~ (R. Kolej) 
YÜKSEK ATLAMA <BİRİNCi 

Küçük dillerini yutturacak be -
ton binaların yükseldiğini farkedi
yorlardı: Altı aya varmadı Demır
ci bir kasaba oldu çıktı. 

B una karşılık Efcköylülerin 
çeneleri yine de kısılmamış 

tı: Şu Demircikôylülere bakın bir 
kere! .• Doğru dürüst çarık bile giy
mesini beceremezlerken ,Efcköylü
lere ne de kafa tutuyorlar? .. Daha 
geçen hasat Ali Mehmedin çiftli -
ğindeki sapan kırılınca, Efeköye 
haberci ilettiklerini hatırlamıyor
lar mı?. Efcköylülerin yanından 
bir de geçişlerine bakın hele!. Kü
çük dağları mı )'arattılar ki Demir 
ciköylüler! .. 

Her şeye rağmen vaziyetin böy
le gitmiyeceğini anlamakta da ge 
cikmemişlerdi. İlk sıralarda Demir 
ciköylülere kızıyorlar, ellerinden ge 
leni bir arkalarına koymadıkları 
kalıyordu. Hattii, bir gün, Demir
ciköyi.i nahiye müdüriinün üç ya
şındaki çocuğunu tarlalarına kaçır 

mışlar; çocuğa "ikram, izzet., di
ye incir yedirip ~u içirdikten son
mtn\l'It'"l:ıc1?1f'J';-ı!ı.1.1!ur11 l!ıua ag''.:ıaı'ı\ ı 

köye teslim etmişlerdi amma, ço
cuğu bir hafta içinde iğne ipliğe çe 

viren amelden yine de intikam al

dıklarını zannetmiyorlardı. 

Şu Efeköylüler Demircilere ne 

yapsınlar ki, parmaklıırı ağızların

da kalsın! ... 

s onbahara doğru, giinlerden 
bir ~i.ın, Efcköylülerden bi

ri, Demircide kazıyı idare eden ma 
den mühendisinir. odakapısında bi 
tiverdi: Yolda Efeköyden birinin 
topraklarına ayak bastığını gören 
köylüler bu gelişi pek hayra yor 
madılar. "Adam sen de; Efeköylü
ler de bize ne idebilirler ki .. ,, rli 
ye geçivermek istedilerse de Ef<'
köy tarlalarından koparak kan ter 
içinde maden mühendisinin kapı
sını çalan köylüden yine de emin 
olamadılar. 

Hakikaten, Demircilerin bir ka
z1k yemiş gibi tedirgin olmaların
da hakları vardı. Efeköyden gelen 
adamın: - "Bizim Cevizlik altın 
da çıkıverdi; hele bir bakıver ba
kalım, bu da nesi ki!,, diye maden 

mühendisine şöylece uzatıverdıği 

şey, bir yıla yakındır Demirci köy 
· lüleri vilayetin en zengin adamla

rı haline getiren. kiiyü kıısaba ya· 
pan, Demircilerin burunlarını Kaf 

dağında gezdiren bir krom made
ni parçasından başka bir şey de -
ğildi. 

M adf'n miihcndisinin harf'kct 
lcrini karşıki kavak ağacı 

üzerine çıkıp açık pencereden gö 

KATEGORİ: 
1 - Pulat (G. Saray) 1 M. 76. 
2 - Necdet (F. Bahçe). 
3 - Vasfi (H. Paşa). 

ÜÇ ADIM (BİRİNCİ KATE-
GORİ): 

1 - Yavru (Giineş) 13 M. 67. 
2 - Halit (F. Bahçe) 
3 - Üçtek (F Bahçe) 
4 X 100 BAYRAK: 
1 - G. Saray (Haluk, Fkret, Ka-

zım, Cemal) 46 S. 
2 - Haydarpaşa 

3 - Kasımpaşa. 

Dünkü yarışlarda11 sonra Güneş 

basta gitmektedir. 

41 · 111uın111111nuıJ111 ' 
zetliyen Demirci köylüleri, birde0 

bire ayağa kalkarak köylüyü ~ • 
ramlarla kanapeye oturtan hall~ 
rini görünce hepsinin elleri ay~· 
lan bir kesilivermişti ki... pe • 
mek, şimdiye kadar bütün vilaYe 
ti haraca kesen Demirciköy, bıJ 
yağlı lokmayı Efeköylülerle p•Y 
edecek ha ... Ya, Efeköyde ınadel' 
bulunur bulunmaz birdenbire ktO 

di topraklarındaki madenler oraY• 
kayıverirse .. Üstelik topraklarııı 
altı boş kalıp Demirciköy batıve • 
rirse ... 

F akat Demirciköylülcr ne dtf 

lersc desin, ne diişünürl~ 
se düşünsünler, daha o günden jtı· 
haren köylünün cevizlik ağacı ıl· 
tında beş on amel~. kazma küre1'• 
hemen çalışmıya başlamışlardı. 

EfekÖylüler Demirciye haber l'I~ 
ber üstüne .. Biz demedik mi ~lı 
bir de şu bizim kara topraklar bll' 
eleniversin diye.. Amma, kirll )ti-

d D . 'k"' ıu··ıer me um muma... emırcı oy 
maden mühendisinin gözlerini M 
le bir bağlayıvermişler, ağzına bil' 
bal sürüsürü virmişler ki... petı1iJ' 
ciköy topraklarının adam aııtıl 
fittiinr. .Vf'!Utlr.. l.k,. r,ıır MPflc .;;t 
madı gitti yobaz! .. Amma, ne e • 
gerelim bakalım: DemircikôY 1'1 
kaladığı öküzün kuyruğunu nP1 
bırakıverecek şimdi!. 

·11111 

E fcköyden gelen habe!"C1 
11 

işaret ettiği yerde, topraf • 
ötesinde berisinde, bu sefer ~ 1 
mirciköylüleri hasetten biribirıJ2 
geçiren birkaç maden parçası b~ 
lunmadı değil.. Hatta, kara ç~1..ı. 

•t'bBP ayrılmakla beraber toprak ı ı 1 • 
le biribirinden bambaşka husus d• 
yetlcr gösteren iki köy arasın 

1
, 

birdenbire meydana çıkan bU 1 ft' 
kınlığı maden mühendisi pek 'ıcı 
lıyamadı bile .. Halbuki kazıy• ttl 
rar \'erildiği günlerde, ne oıur 11ı 
olmaz. her iki köyde de rrıubt~ 
sondajlar yapılmış, Efeköyde k ıct• 
madeninden vazgeçtik, sapan f'1 
ran kara çakıldan başka hiçbir d' 
bulunamamıştı. Vay canına, bil 
ne demek şimdi?.. d 11 B t 

Ne demek olursa olsun rrı ıııP 
mühendisi Efeköyde krom bıJ bi' 

çıkarmak için tek bir saniy~nifl #i
le kaybedilmek lazımgelrnıyee8 dil 
ni biliyordu. 'Ostelik Ankarad•ı\ _,. 

B. taP" 
yarlarsa ne demezler?. ır tı•'' 
tan, o havalide bir tetkik scY~,.11, 
yaparken bir tesadüfle rncY 1,
çıktığını haber veren raporun~ "' ··.,uf1 
zıyor; öte taraftan da Efeko. zıl~' 
men her yerinde yapılacak k~ artı' 
için köyliiden tarla kiralıyor· .. ut' 

•• }1.J,... 
le yazıyor; velhasıl EfekoY 
bir ikramdır gidiyordu. 1 • 

Yalnız Demirci köyli.ilerle ttl fi 

den mühendisinin gözünde~. blJlfl' 

ralarda bir şey kaçıp gittı.' c1tJ • 
krom m.ıtdeni parçasını getır J1\i~ 
ten sonra beş yüz lira da ikr9 ~c
alarak tası tarağı toplayınca 

9
t,1 

k .. d b k k"" l"' J.r ,,. oy en oy ıran <>Y u... ti ,, 
sının üstünde bir kuşluk vak tıll" 
kenden, "eh. biz köylüyÜZ· tıtl 

gurbet gerek!., diye ha~\'8~~ jJt 
kamçılarken kendi kendıne .,,rı_, 
le diyordu: - "Bu oyunda i ; 

sine ki.. Demirci köylü!J!re .~0p 
hirli miihendise mi?. Kerıdı··te ti 
raklarından alıp Cevizliğitı 0

r1 ,f 
ri.,ine serpip gömdüğüm ta~la 
ma da yuttular eloğulları 11•··· 

- SON-
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KADIM VE MODA 
At Yarışlarına ve Spor Müsabakalarına 

Giderken Nasıl Giyinmek Lazımdır 
} Solda - -ta .. ıorunen bayan kah,·e rengi yünlü kumaş 
llldeıa i~ko~den ilikli dört kırmızı cepli bir jaketle 
lt kah lı sıkı erkek yeleği biçimi şarabi bir bluz 
'- Ve re . b' ~ti ja•-

1
. ngı ır etek giymektedir. Bluzun cep-

' ge ın r . d t •rıu .. engın e ve ayni şekildedir. Etek yeri-
Şapk:~ gore bir "Jupe culotte,, da giyilebilir. 

fıelt h··L .rem hasırdandır. Tepesinde küçük bir rj. 
· ,..;eh g" .. > ti do- orunmektedir. Geniş ranta kah\'e ren-

·••Uı d • · > 'l'op erısındendir. 
....... llklan ire . .. ''k 1 ~ÖSü t > rı gomu o an ayakkabılar siyah 

eten b ğl a arı da kırmızı deridendir. 

2 Ortad -hoı 8 onden bir çok diiğmeli gri fanila bh 
libınıt.kt e~o ile koyu gri fanila sık plili bir etek gö 
~•kt::•r. İçerden koyu gri yünden bir süveter 

Siki ır. 
ı. •.. · anıen r · h -ttoı b' .. engı asır şapka ile siklamen rengi 
,ı. ırıbırine . kt d Ö . "'il ay kk U)ma a ır. nlerı uzun ve sade 
le 111,8~ abaları deniz mavisi ~ iiettendir. Bu elbi
ti)ilebn· Pek uyu ve biçimli bayanlar tarafından 

ır. 

3 Sağda açık rı· . . . . e atun zcmın üzerine koyu eflatun 
li çııgılı ol ·ak rnlllekt . an J et açık eflatun sade bir etekle 
it edır. 

L enıerin ,, . • 
ıı.ıı,e}jı;.: . o1 erını tutan iki taraftaki röverler belin 

gın1 g" 
tteLı· ostermektcdir. 

lid il( ık ay . en d nı zamanda lavanta çiçeği rengi ipek-
l>eıı· e Yapılabilir. 

•ı nı .. 
l'e tii .. avısı hasır şapkayı pembe bir kurdele 

"' y ııuslemektedir 
q.0 Yu • 

'"e . nıavi pod .... t k bı· rı dofru .. .. osue aya kabılann bağlan ve 
ldir, gornuk olan topuklarının rengi şara· 

bu 'b· 'ıll tı ı e)b. l . Sabakal ıse er, her türlü spor müsamere ,.e 
~.1lnıiye11 a~rında giyileceği gibi bilhassa tuvalet gi-
1Yle ter 'h Yarışlarında zarafet ve pratiklik itiba-
lteai eı edilmelidirler. 

L lllde •• ·· 
itil' isin -.ı:_gorulen elbiselerin iiçii de zayıf baynn-
tıf ···~a·t · an t 1 hr. Bunlara yapılacak M l. B' · · · -._ j efek ba t d'r . eııe a: ırıncının renklerinin ko-ı ra hiç te yaraşmaz. Bu etefin düz-ı Üçünciinün reverlerinln yerine ko 

n arın enıri zı •8 1 at onları şış- ~:ulaştırılması insanı zayıf gösterchi- Jeştirilmeııi elbiseyi tamamiyle şiş- nacak ince bir deri kemer beli ince-
~ne amade kılar. lır. Ortadakinin plili eteği şişmanla· mantarın lehine tadil eder. leştirir. 

LI •••••••••••._..,... ~~~ ~~~~ .... 1 ............ ~....-.~········ ... •••••• .................... ~·~·~·~·~·i~ ..... . 
Jimnastik 

Hareketleri 1c ~azın k Bilmelidir 
lt 0ruyup 

0 
ı~gın günlerinden saçtan 

8tışık b· n aı-ın solmuş gibi karma
~ak için ır .. renk almasına mani ol-
tı b gune.,,,. ade.... :."" çıkarken saçlarını-

k-- "' Yağ·ı " -'Uflarını 1 e hafü yağlayınız. 
d ıtı, Parlak ~ı aldıktan sonra altları-
lıktıın 

10 
almaması için kaşlrı yol 

llııp bir ik~rıı oraya siit kaymağı ko
L 'Yüzün··'cı.cıt durdurunuz. 
~k: } U2:de .• it e eri izaı guneşten hasıl olan 
en ispirto e etmek için gece yatar 

.. kj Yapını~ ve kafuru ile hafif ma -
Ç'J .. Ve h' . ~ arken k ıç bır zaman güneşe 
"•nı re.rn .. ı. surmeyi ihmal et.me-

l'ıT-na 
d1ı1c klarını d ,_ f<ıJı 8,._ z a çizgiler hasıl ol -
~ti :_ ~ .. ra kı z 
2t tt"'e ve b'lh rı maya btı§lıyorsa eL 
L "~elinı 1 assa tırnak diplerini-
ııcı11 e mas . 
~tt ÇizgiZen a3 yapınız. Tırnak -
doJq 9elir b ?nesi karaciğerden de 

Orttn~ u ~ s~beplc bir kere de 
ı.. l{oyu gorunüniiz. 
uoy l'enk eld' . 
~l ~maması . . ıvenlenn ellerinizi 
;rıniıe talkıçın. ~ldiveni giyerken 

ı.. . ~hı ekınız. 
~· · 4Yakla ı.... . laJ>irıo ·z rınız terliyorsa, gece 
~ı 1 e fr'Jcs• " rorap . 1 ıyon yapıp sabalı 

gıyerken talk ekiniz. 

~,,_. ~ 
, 

1 Şapka Modası 

"" eıe J 
?rıoda eaZerfne 
fea f>• otnı"ftu benziyen §apkalar 
'tft tçinıi de ."· Resimde görülen 
•fl,.ı;: tQ1L1l b7,. f«Pkanın üzerine ge-

llıı lftır. fular tıpkı sarık gibi 

,.~ _hııa,.za 
IQ,~ bey: a e~eriya elbisenin 

1111J>ıı't\Qı.!'~ı kum<l§tan parça 
""ıadırZa.-. 

Birinci gün: 

Öğle: Beğendi, makarna, kayısı hoşafı. 
karpuz. 

Akşam: Türlü, pu( böreği, 

ikinci gün: 

Öğle: Çi.ip kebahı, zeytin 
ma, pilav, \'İşnc hoşafı. 

yağlı fasulye, ~ıanh, armut. A.k~am: Oturt 

Ü~üncü gün: 

Öğle: Kuzu budu kı7.artmım, iç pilav, pntlıcan ~alatası, 
Akşam: Kuşhanede kı.) malı bam,·e Tatar b'' •. k o1 , oregı, a\'un. 

şeftali. 

Dördüncü gün : 

Öğle: Karnıyarık fırında, makarna 
Aside şiş kebabı, Penklot eriği. 

oğraten, salata, üzüm. Akşam: 
1 

Be§İnci gün : 

Öğle: Fırında ~·ağkl\)!ıdın<l:ıharhun~·a. kahak dolmıaıo;ı, patlıcan 
piireli, domates salata Ak sı. şanı: Pirchu, ~öp kebabı, elmasiye. 

Altıncı gün : 

t dÖğlke: hizbmarikt ~a,·ası, su hörcği. krep. Ak~am: Karlangı~ haşlaması 

1 
an ır e a ı , c ş1 kara dut peltesi. 

Yedinci gün : 

Öğle: Patlıcan, hiher dolması. 
)atası. elma kompostoı;ıı. Ak am: 
ısgara köftesi, erik hoşafı. 

zeytinyağlı kahak kah·esi, çiroz sa· 
Sağ yağlı biber, patlıcan dolması, 

Beğendi 
Lazım olan malzeme: 
4 Patlıcan, 
50 gram un 
4 ka ık yoğurt 
100 gram sade yağ, 1 :Cincan süt. 
500 gram et. 
Tuz, biber. 
Patlıcanları kiilde pişirip kabuk • 

!arım daha soğumadan çıkarınız. Bir 
yandan da patlıcanlara yoğurt ve süt 
katarak bir tahta kaşığın tersilc iyi
ce eziniz. 

50 gram unu yiız gr11m yağda iyi
ce pembeleşinceye kadar kavurun, 
kavrulan unu patlıcanlara katıp 

bir müddet daha ezip dinlendiriniz. 

Bir yanda ağır ateşte kaynattığı· 

nız soğanlı ve domatesli eti bir tep

sinin ortasına boşaltıp üzerine bir 
tabak kapatınız. Tabağın etrafına 

patlıcnları yayıp üzerine bir kapak 

kapayıp ağır ateşte bir iki saat tı· 

kırdhnız. 

Bu egzersiz sizi zayıflatacak ve 
etlerinizi eskisinden daha sıkı bir ha 
le koyacaktır. Perhiz ve açlıkla hiç 
bir zaman kaybedcmcdiğiniz kilola
rı böylelikle kaybedebilirsiniz. Aç -
lık rejimi ile zayıfladığınız takdirde 
etleriniz gevşer, cildiniz pörsür, yü
zünüzde yorgunluk ve sıhhatsizlik 
alameti olan çizgiler peyda olur. 
Bunun yerine her sabah yapacağı -
nız egzersizler ve bunlardan sonra 
yapıl~n duş ve sıkı friksiyon sıhhat 
ve taravetinizi muhafaza eder ve 
hatta artırır. 

1: Köprü kurduktan S()nra yavaş 
yavaş yükselerek bir kanapeye tutu 
nun ve belinizin esnemesine ve ada-

ı 

Rüstempaşa Camii 
ve Türbesinin 
Acıkh Vaziyeti 

Yazan : lbrahim Hakkı Konyalr 

Şehzade meclreıeıinin yıkılan bir kubbe•i 

K anuninin sadrazamı ve 
damadı Rüstem P~a 

hakikaten talihli bir Hırvat oğ
ludur. Dünyanın en çirkin bir 
adamı idi. Tezkire - Tül - Vü
zera sahibinin ağzıyle: 

"O eğerçe resülmali hüınü 
cemalden vayesi kalilülmiktar 
idi.,, 

Fakat ensesini kemiren topal 
bir bit bahtının bir mayıs gülü gi
bi kat kat açılmasına hizmet etti. 
O damatlığını, sadrazamlığını, Ka
run kadar servetini hep gömleğin
de bulunan bir kehleye borçlu idi. 
Şair onun müstesna talihini bir 
atalar sözü kadar yayılan şu iki 
mısraa söyletmiştir: 

Ollc•k kitinin b•htı k•vl, bili ylt, 

Kehleal d•hl mıhılllnde onun ite yarır 

l alısilini ve ilk terbiyesini 
TQp\\opl sanıyında alan 

Rüstem Paşanın zekası, tutumlu
luğu, idare kabiliyeti ve hanedana 
bağlılığı padişahın nazarı dikkati
ni çekiyordu. Onu Diyarıbekir bey
lerbeyiliğine tayin etti. Bulundu
ğu yerin ve çevresinin asayişini 

teminde gösterdiği liyakatten do
layı padişah kendisine damat et
mek istedi. Kızı Mihrümah Sulta
nı \·erecekti. Rüstem Paşanın bu 
şekilde ikbal merdivenlerinin lst 
basamağına yaklaşması kendisini 
sevmiyenlerin kıskançlıklarını 

kamçıladı. Bir gün padişaha dedi
ler ki: 

- Hünkarım onu damat edin
mek istiyorsunuz. Fakat o cüzam
hdır. Esasen hastalığın izleri de 
çehresinde okunuyor. 

Padişah başdoktorundan mis
kin illetinin bariz vasıfla· 

rını ve alametlerini sordu. 
Cüzamlının vücudündc bit ya

şamadığı başlıca bir alamet olarak 
anlatıldı. Kanuni has etıbbasından 
Mehmet Ağayı Dıyarbekire gön
derdi, paşanın üstünde bit bulu
nup bulunmadığını tesbite memur 
etti. Ahmet ağa bir gün paşanın 
gömleğinde bir bit buldu. Bunu 
padişaha müjdeledi. Paşayı scv
miyenlerin tczvirleri böylece sön 
dükten sonra Rüstem Paşa lstun
bula çağırıldı ve 946 yılında muh
teşem bir diiğünle Mihrümah Sul
tan kendisine nikahlandı ve kub
be vezirliğine tayin edildi. 951 
de de sadrazam oldu. (1) iç ve dış 
hazinelerden başka Yedikule hazi
nelerini de hıncahınç doldurdu. 
geniş sınırlı yurdun en ücra kö
şelerinde bıle asayişi temin etti. 
Hadika sahibi Ayvansaraylı Hü
seyin Efendi "müşarünileyh asla 
rüşvet ve irtikabı kabayihi saire et-

(1) Hndik:ı-tiil-ccvnmi. Cilt ı, sayfa 

116 ve PCCC\'i. Cilt 1, savfa 22 ve Solak

zade tarihi. Sayfa 507. 

lelerin gerilmesine dikkat ediniz. j 
2.: ~anape ile sizin aranıza bir ip 

gerınız ve koprüyü bunun üzerin _ 
den kurup belinizi ·"llÜmkün olduğu 
kadar havaya kaldırınız. 

3 • 4 • 5: iple alıştıktan ı;onra be
liniz havada olarak muhtelif hare • 
ketler yapınız 

miyerek hüsnü tedbir ile cemi hua 
ini mal ile malamal etmiştir!' de
diği halde Peçevi onun insaflı bir 
mürteşi olduğunu anlatır: 

"Ve h11 devlette nzii irtişa ol 
\ken bir defa caizesi defterine ka~·
Jolunan erbabı menasıp dahi azil 
yüzün ~örmezdi ve mil~terilerin 
gayet ehli insafından idi. Menkul
dur ki, br defa Erzurum Beyler
beyi at pahası deyu be~ hin altın 
ihda eder. tİç binini alıp iki binini 
reddeder, ol manınbın bundan zi
yadeye tahammülü yoktur, der. 
On iki yıl sadrazam olduktan son· 
ra Sultan Mustafa vak.asında aa
Jolundu.,, 

B ir kehle yüzünden sınırlan 
Viyana önlerinden Basra 

körfezine ve Umman denizinden 
Atlas Okyanusuna kadar uzanan 
muazzam bir ülkede 15 sene ve-
7.\r\ :l.zam\ık yapan Rüs~em Paşa 
öldüğü zaman akıllara durgunluk 
verecek bir ser~t bırakmıft:ı. 

Künh-ül-Ahbar sahibi Ali metnı
katının şöyle bir listesini yapmıı
tır: 

170 köle. 2900 at, 1160 deve, 
780,000 sikkei basene "altın", 500 
kıymetli hil'at, 1100 altın üsküf, 
2009 yük ağırlığında 290 keçe, 
2000 cübbe ve cevşen, 600 gümüş 
eğer, 500 murassa altın eğer, 130 
çift altın üzengi, 860 murassa kı
lıç kabzası, 1500 gümüş kakmalı 

miğfer, 1000 gümüş şeşper, 33 kıy
metli cevahir, külçe ve ham ha
linde 1000 yük kurşun, 476 göz de
ğirmen. 

Bunların kıymetleri de 1,130,000 
altın olarak tahmin edilmektedir. 
Ev eşyası ve saire bu hesaba ka
tılmamıştır. 

R üstem Paşa öldürüldükten 
sonra da talih yaverliğini 

kaybetmemiştir. Sinan gibi dahi 
bir sanatkar onun mezarının üs
tüne zarif bir türbe ve adına da 
bir cami yaptı. Içlerini eşsiz çini
lerle süsledi. Cami Yemiştedlr. 
Ti.ırbesi de Şehzade manzumesi a
rasında ve Şehzade türbesinin ().. 
nündedir. Bu iki yapı mimari kıy
metleri kadar çinilerinin yüksck
liğile şöhret almışlardır. Rüstem 
Paşa camii seyyah rehberlerinin 
başında yer alır. Her ecnebi bu 
camii görür ve gezer. Yalnız bun
lar Türkün mimaride ve çinicilik
\eki erişilmez muvaffakıyetini 
tatlı bir hatıra olarak memleket
lerine götürürlerken camiin bu
günkü perişan halini de kadirnaşi
naslığımızan bir ölçüsü gibi kul
lanmayacaklarını kim temin ede
bilir. Vaktile geniş bir mf'ydanın 
ortasına yapılan mabet şimdi dort 
tarafından pis ve tufeyli yapılar
la sarılm.ştır. Mabet çirkefe dü ·• 
miiş bir pırlanta gibidir. Bir ba
k.ım~an altına bombalar yerleşti~ 
rılmış bir dü~an lstihkamına 
benzetilebilir. Camiin altındakı 
mağazalar sonradan hususi elle· 
r~ ~eçmiştir. Şimdi kağıt ve çuval 
gıbı parlayıcı maddelerin deposu 
halinde kullanılmaktadır. Bu de
poların pencerel~ri camiin avlu
suna açılmıştır. Camsız iskaralan 
üzerinde geziliyor. Buralardan u-

(Arkan: Sa1'fa 9, sütun 4 tel 
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BURSADA: 

Çarşı Ortasında 
Adamı 
Öldürmüş 
Bursa (TAN) - Gündüz ortasın

da, çarşıda Yaşar adında bir adamı, 
eski bir kinden dolayı taamm üden 
katleden 17 yaşında Müminin m uha 
kemesine ağır\acezada başlanmıştır. 
Birçok şahitler dinlenmiş, katil de 
cürmünü itiraf etmiştir. Müdafaa sı 
ruında, vaktile ırzına geçmiye te • 
şebbüs ettiğini ileri sürmüş ise de 
tahkikat sonunda böyle bir §eY vaki 
olmad1ğı neticesine vanlmıştır. 

Maktulün kansı Ayşe, "kana kan 
isterim., demiştir. Muhakeme, baş 

ka bir güne bırakılmıştır. 

Su Getlrlldl 
Bursa, (TAN) - Beyşeh1re tabi E

be köyüne güzel bir memba suyu ge 
tirilmiştir. Bu hususta köylü ve bil· 
bassa muhtar İbrahim Şahin hayH 
himmet ve masraf ettiği gibi hüku • 
met te bir çok maddi ve manevi yar 
dımlarda bulunmuştur. Suyun isale
si münasebetile, köylünün tevkil etti 
ği bir zat köy nümma valiye teşek
kür etmiştir. * Bursa (TAN) - Şehrimizde 
çok şiddetli bir fırtına olmuştur. Göic 
gürültülerinin şiddetinden bayılan • 
lar bile olmuştur. 

Bir Gazete Kapatıldı 
Bursa (TAN) - Şehrimizde muh

telü fasılalarla intişar etmekte olan 
"Bursa sesleri,, gazetesi. vilayetin 
emrile kapatılmıştır. 

JZMITIE: 

Se llüloz Fabrikası 
İzmit (TAN) - Sellüloz fabrika

mızın inşaatı devam etmektedir. 
fabrikanın açılış resmi 939 senesi tıa 
ziranlı!llda yapılacaktır. 

Tll'U~"J.Jl;ll ısanası UU.Y'U~ "V>• 'l"""'• --

caktır. Kağıt fabrikamızdaki 5 bin 
insanın yemek yiyeceği muazzam 
bir lokantll da inşa edilecektir. 

Çene Suyunu Bekliyorlar 
İzmit, lTAN) - Çene suyu almak 

için deposuna müracaat edenler, gün 
lerce beklemekten şikayet ediyorlar. 
Bunlara nazaran su az değildir, fa -
kat deposunda intizamlı bir çalışma 
yoktur. Bu sıcak yaz günlerinde hal 
kı susuz bırakmamak için lıizımgc
len şeyler yapılmalıdır. 

1ZMIRDE: 

Verem Pavyonu 
Yatak Sayısı 
100 Olacak 
İzmir (TAN) -Tepecikteki emrazı 

sariye hastahanesi veremliler pav -
yonunun yatak adedi yüze çıkarıl -
ması düşünülüyor. Bu takdirde, şim 
di yaptınlmakta olan paviyona iliıve 
ten bir pavyon daha inşa edilecek -
tir. 

Çocuk Sinemaları 
İzmir (TAN) - Sermayedar bir 

zat, burada ve Manisada birer ço -
cuk sineması açmak tasavvurunda
dır. Çocuk sincmalannda ahlaki ve 
çocukları eğlendirici filmler göste
rilecektir. Bu takdirde İzmir beledi
yesi, çocukların diğer sinemalara git 
mesini menedeccktir. 

Büyük Bir Otel 
İzmir ('fAN) - Belediye, bırinci 

kordonda, yiiz yataklı, gayet asri 
bir otel inşası için hazırlıklara baş -
lamıştır. Bu hususta hükCımetten de 
yardım istenilecektir. İkinci kordo
nun bu otel arkasına düşen kısmına 
bir park yapılacak, otelin karşısında 
da seyyahların istüadesi için küçüıt 
bir iskele vücude getirilecektir. 

MANISADA: 

Oç Telftel Atma 
Manisa (TAN) - Atatürk bulvarı 

üstünde hususi muhasebe tarafın • 
dan yaptınlacak olan sinema blnasi
le istasyon civanndaki prıphane -
nin ve ilzilm deposunun temelatma 
merasimi yapıldı 

T AN 

EDiRNE MEKTUBU: 

EJirneJen l.tanbula trenle karpuz nakliyatı yapılıyoı 

Meyva Fiyatları Bu 
Sene Edirnede 

Alabildiğine Pahah 
Bahçelere Dadanan Karga Sürülerine Karşı 

Çok Esaslı Bir Mücadele Açmak Lazımgeliyor 

E dirne, (Tan muhabirinden)
Artık Edirnede meyvalar 

bollaşmıya başladı. Kayısılar, şefta 

liler, armutlar tnm olgunluk dev -
resinde. Knrpuzlnr da piyasada gö-

zliktü, fakat henliz bol bol nlıp yiye
cek kadar ucuzlamadı. 

Edirne bir ağaç ve bir meyva şeh 
ridir, diirt hir tarafı bahçelerle be
zenmiştir. Bu bahçelerin yemişleri, 
ilkbaharda daha çiçekte iken. sa -
bipleri tarafından peşin para ile ve 
ya bir miktar avansla madrabazla
ra s:ılılır. - .... - - ~ ' 

Jıca istihlfık merkezi İstnnbuldur. 
Madrabazlar, her sabah gün doğ -
madan yardımcıları ve aiJelerile be 
raber bahçelere giderler; yüce a
ğaçlara uzun merdivenler dayıya -
rak meyvalan birer birer yıprat • 
madan el ile toplarlar; itina ile se
petlere, küfelere istif ederler; son 
ra bunları kamyonlara doldurup İs 
tanbula giinderlrler. 

Bu sebepledir ki, Edirnede mev 
va fiyatları, İstanbulda zannedildi 
ği k:ıdar ucuz değildir. Mesela bu 
sene iyi cinıı kirazı 20 kunıştan a· 
şağı yiyemedik. Şeftalinin, armu -
dun fiyatı da heniiz bundan asağı 
ya diişmedi. Bu da gayet tabiidir. 
Çiinkü m~vaların İstanbula ka -
dar kamyonla nakli için kilo başına 
altmış para masraf biniyor ki, bu, 
satış f~atına tesir edecek bir para 
değildir. 

E dirneyi güzelleştiren iımil -
lerden biri de, hemen her 

evin büyük veya küçiik bir bah • 
çesi olmasıdır. Ben de kendime 
göre hshçeli bir ev tuttum. Çünkü 
yemi i kendi elimle ağaçtan kopa
rup yemiye bayılırım. Bahçemde 
epeyce ağaç var: Kiraz, dut, şefta 
li, arrnur ve saire ..• 

Mevsiminde kirazdan bir şey an 
lıyamadım. Çünkü her sabah er -
kenden bir karga sürüsü ağaçlara 
üşüşüyor ve nekadar olgun kiraz 
varsa hepsini ziftlenip gidiyordu. 
Bana da, sabahleyin uyanınca, kar
galardan arta kalan yeşil kirazların 
karşısında içimi çekmek düşüyor
du. 

Bahcemdeki dutlar için de vnzi
yet böyle oldu. Fakat sıra şeftalile 
re. armutlpra gelince artık taham
miiliim kalmadı. Bu nefis meyvala-
n da hınzır gargaların sabah kah -
valtılnrına tahsis edemezdim. Ne 
yapmalı? Her .ağacı ntepesine bir 
korkuluk koydum; kurnaz hayvan 
lar metelik vermediler. Dallara kar 
ga leşleri astım; aldırış etmediler .. 
Hulasa ne yaptımsa kar etmedi. 
Her sabah gün doğarken tatlıla-

pn meyvalann bir kısmını yiyip 
bitiriyorlar, yiyemediklerini de de 
lik deşik edip bırakıyorlardı. 

Bir gün derd imi blr arkadaşıma 
açtım. Dedi ki 

- Eline bir tüfek alw, gelell 

knrgayı tepelersin ... Bunun başka 
çıkar yolu yoktur. 

Sahi, hem şimdi karga mü-
cadelesi de var. Haftada iki gün 
şehir içinde kargalara tüfek atmı
ya hüki'ımet izin veriyor. Fakat tü 
feği nereden bulmalı? Aradım, ta· 
radım. Ahbaplarımdan birinin ba
badan kalma ve ağızdan dolma bir 
çiftesi varmış. Birkaç gün için ba 
na fıriyet vermiye ra7.ı Ôldu. 

Biraz barut, biraz saçma. birk<>Ç 
kapsül, biraz da paçavra tedarik e
derek tüfeği tıka basa doldurdum. 

ğ;:çı~rhl~ıtr~rn~n~ı'f,efal1fc1HR. il -

- Gak! 
Hah, tamam ... Yan taraftaki da 

la bir karga kondu. Tüfeği sağ o
muzuma dayadım. bir gözümü ka 
pıyarak öteki gözümü açtım, büyük 
bir dikkatle nişan aldıktan sonr:t 
tetiği çektim: 

- Bummm! .. 

- Vay omuzum! ... 

Silah öyle müthiş tepti ki. omu 
zumun koptuğunu zannettim. Kö
roğlunun şişhanesini andıran tü . 
fek, deprentinin şiddetinden dört, 
beş metre ileriye fırlamış, bereket 
versin dağılıp parçalanmamıştı. Ben 
de bir tarafa yığılıp kalmıştım. A
ğaçtaki leş kahramanı ise, hazm 
akıbetimle alay eder gibi: 

- Gak, gak! .. 
Diye beni selamladıktan sonra u 

çup gitmişti. 

T üfeği sağlam kalan sol o -
muzuma vurdum, çürük 1-

çinde kalan sağ omuzumu uğuştu
ra uğuştura tiifek sahibinin evine 
giderek vaziyeti anlattım. Arkada 
şım teliışla sordu: 

- Tlifeği doldurmak için içine ne 

kadar barut koydun2 
- Şöyle bir avuç kadar! 
- Nee? bir avuç mu? Azizim, 

sen omuzunun, hatta göğsünle be
raber, paramparça olmadığına şük 
ret! 

- Niçin ya be kardeşçiğim? 
- Niçini var mı be birader? Tü 

fek mi dolduruyorsun, yoksa man 
telli top mu? 

- Barutu fazla mı kaçırmışım? 
- Hem de birkaç misli. Bir tü -

feği doldurmak için nihayet bir eli 
kiş yüksüğü barut yeter de art:ır bi 
le ... 

Tüfeği arkadaşımın eline tutuştur 

dum: 
- Al emanetini kardeşim. Bel

ki yine Ayarını kaçınnm da tatlı 
camından olunım. Neme llzım dert 
siz başıma durup dururken iş aç -
mak .... 

Şimdi her sabah, kargalardan ev 
vel bahçeye iniyor ve yüksek bir 
ağacın tepesine astıtım kocaman 
bir çıngırağın ara sıra ipini çek • 
mek suretile uğursuz hayvanlan ür 
kütfip kaçınyorum . Nasıl. bu keş
f im bir deha eseri değil mi?. 

KOZANDA: 

Bir Kızı 
Kandırddar 
Kaçırddar 
Kozan, (TAN) - Saimbeylinin 

Kaleboynu köyünden Gülmez Ah • 
medin kız kardeşi Hüsniye Güleri, 
Çötten köyünden Himmet oğlu Musa 
tarafından evlenmek maksadile kaçı
rılmış, kendisine arkadaşları Musta 
fa ve Halil de yardım etmişlerdir. 
Hepsi aranılmaktadır. 

Ağırca Yaralandı 
Kozan (TAN) - Saimbeylinin İğ 

debel köyünde m1'htar Kadfrin e
vine yazı geçirmiye gelen Ceyha -
nın Bürhaniye köyünden Ali oğlu 

Mahmut tabancasından çıkan kurşun 
la kazaen ağır surette yaralanmıştır. 

Bir Kamyon Kazas ı 
Kozan (TAN) - Burada kayıtlı 4 

numaralı ve Adanalı Mahmut Tut -
kuna ait kamyon kereste yükü alır
ken, şoförün bulunmamasından is -
tifade eden demirci çırağı İsmail i
çine girmiş ve direksiyonu karıştır 

mıya başlamıştır. Bu esnada marşa 

da dokunduğundan kamyon birdenbi 
re bütün hızile hareket etmiş ve 20 
metre ilerisindeki duvara çarpmış

tır. Kamyon, 150 liralık tamire muh 
taç olacak derecede hasara uğram~ş. 
İsmail kaçmıştır. 

* Kozan (TAN) - Bir gün içinde 
pazara, 300 Giilege yakın acar arpa 
ve buğday gelmiştir. Gülek hesabilc 
buğday 80-90 kuruştan, arpa 50 ku
ruştan satılmıştır. Bu fiyatlcr çiftçi 
leri cidden müteessir etmiştir. 

KIZILCAHAMA1\IDA: 

Köylere Kurbağa 

Yağdı 
Kızılcahamam !TAN) - Son za -

manlarda huraY;ı .sık sık ya~mur 
yagmış, '"l>uliıar ''iınac liıucrt:aı- ve --:su-

reklileri olmuştur. Güvem nahiyesi
ne bağlı Karacaören köyüne ve clva 
rına bir hayli de kurbağa yağmıştır. 
Yine yağmur esnasında alay beyi 
köprüsüne giden şöseye, civarındaki 
dağlardan büyük kaya ve taş parça 
lar1 düşmüş, şöse kapanmıştır. Açıl
ması için amele gönderilmiştir. 

Şiddetli seller, Çeçtepe ve Karaca 
ören ile başka bir tak1m köylerdeki 
bütün hayvanları alıp götürmüş, b;ı
zı evleri de tahrip ve mahsulii umu 
miyetle mahveylemiştir. O mıntaka
lar ahalisi, kendilerine yardım olun 
ması için hükumete müracaat et • 
mektedirler. 

Kaymakam Değişti 
Kızılcahamam (TAN) - İki sene

den beri kaı:amız kaymakamlığında 
bulunan Vasıf Kolçak, Van vilayeti 
dahilinde Kevaş kazasına naklolun
muştur. 

* Kızılcahamam <TAN) - Ha
mamları mızın asri bir şekle ifrağı ve 
tamiri, on bin küsur lira üzerinden 
bugünlerde münakasaya çıkarıla -
caktır. 

* Kızılca.hamam !TAN) - Çok bo 
zuk olan Kızılcaham - Gerede yolu 
baştanbaşa tamir ve ıslah edilmekte 
dir. Otomobil ve otohüslcr şimdi -
den seferlerini emniyetle yapmıya 
başlamışı ardır. 

-0---

StLlVRlDE: 

içme Suyu 

Getirtiliyor 
Silivri, (TAN) .:..Belediye, la~ım 

tesisatına ve buradan hayli uz:ık o • 
lan !çme suyunu demir borularla 1.?e
tirtmiye başlamıştır. Bundan sonra 
ana caddenin asfalt olarak ikmal edi 
leccği de söyleniyor. 

Belediyenin bütçesi nisbetinde-kl 
bu imar faaliyetine rağmen, birçok 
lcil ihtiyaçlann yerine getirilmedi
ği görülüyor. Mesel! sokaklar toz -
ludur ve rüzgArlar bunları, açıkta 3a 

tılan sebze ve meyvalann en derin 
yerlerine sokuyor. Ekşimiş, adeta şa 
rapla§mış incirlerin satıldığı, yarım 

kiloluk diye satılan ekmeklerden 
350 gram gelenleri olduğu görülü -
yor. Bu gibi şeylerede dikkat edil
mesi lazımdır. 
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imtihanla Muhakemat Amir 

ve Memuru Allnacaktır. 
inhisarlar Umum Müdürlüğllnden : rl t 
Taşra teşkilatımızda açık ve açılacak olan muhakemat şubele d•~ 

mir ve memurlukları için imtihanla memur alınacağından, aşağı tol' 
evsafı ve §eraiti haiz olanların evrakı müsbitelerile ve üç adet ~~ar" 
raflarile birlikte en geç 6-8-938 cumartesi günü saat 13 e kadar 1 

miz memurin şubesine müracaat etmeleri. lio 1 - Yirmi bir yaşından aşağı olmamak, 
eei1 

olmak veya t 2 - Askerliğini, fili veya kısa hizmetli yapmış 
edilmiş bulunmak, ,J. 

:tıs"" 3 - Siyasi haklara sahip ve hüsnü ahlak eshabından olmak, ., 
ceıB· yeti muhil bir cürüm ve alel'ıtlak ağır hapis veya o derecede 

müstelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak; ,ıt 

4 - Sıhhatli olmak, sari hastalıklara ve bedeni ve akli arıısl 
müptela olmamak; tP" 

5 - Adliye meslek mekteplerinden mezun olmakla beraber icra ~,ı 
murluğu, müstantiklik veya zabıt katipliği gibı vazüclcrdc tatb , 

görmüş bulunanlar, 
5
:•r 

6 - Adliye meslek mektebi mezunu olmayıp ta laakal orta talı y l:ıi 
ni bitirmiş ve adliyenin muhtelif hizmetlerinde müddciumunı.~lik 

1
,,. 

lemlerinde, zabıt katipliğinde ve icra işlerinde tatbikat görmuŞ 0 

lar; )1111 ' 

A - Hukuk fakültesinden mezun olanlarla bilfiil hakimlik yııP el 
bulunanlar imtihana tabi tutulmıyarak, bu gibilerin müracaatları s.rf! d 
tetkik edilecektir. . rl,ı ' 

B - İmtihan 8-8-938 pazartesi günü saat 9 da Sirkecide inh158 

memurin kursu binasında yapılacaktır. rfıı' 
C - İmtihanda kazananlar ehliyet ve muvaffakıvet dcrec~le ed: 

göre sırasile peyderpey muhakemat amir ve memurlı.:klarına tayill 
}erek keyfiyet adreslerine tebliğ olunacaktır. 

İmtihan mc'\.·zuu şunlardır: ti' 
1 - Kara ve deniz. ticaret kanunlarınm nakliyat, avarya ve ha5

ll 

ta müteallik kmmları ve ticaret teahhütleri. ~il' 
2 - Borçlar kanununun umumi hükümleri "İcar ve hizmet 

leri,, 

3 - Ceza kanununun esasları: Devlet malları aleyhinde 
lunan suçlar, 

4 - Ceza mahkemeleri usulü memurin muhakemat ve tahsili ~ 
val ve icra ve iflas kanunları. (4745) 

lsta nbul Nafıa Müdürlüğünden: ,dnr 
28-7-938 tarih perşembe günü saat 11 de İstanbulda Nafıa.~~ Ci 

lüğünde (7941.22) lira keşif bedelli İstanbul gümrük başmüdürluğtl çıJ 
nili nhtım hanı kalorifer tesisatilc kalorifer kazan dairesi tadilôtı 9 

eksiltmiye konulmuştur. 1• 

Mukavele, eksiltme, baymdırlık işleri genel. huı:usi ve fenni şartl'ldt 
meleri, proje, keşif huliısasile buna mütefcrri diğer evrak daircsıll 
görülecek tir. 

Muvakkat teminat (596) lriadır. 

İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş yaptı~ına da;r "rl3' 
relerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa M~0~ır 
ğiinden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış 938 yılına aıt 

Kırkldareli Nafıa Müdürlüğünden: ~ 
l - Eksiltmiye konulan iş: Demirköy kazasında Ayastofonos ıti 

kilnde yeniden yapılacak olan gümrük muhafaza binası inşaatıdır· 
2 - Keşif bedeli 6626 lira 15 kuruştur. 

1 
rtV 

3 - Eksiltme 10 Ağustos 93R çarşamba giinü saat 14 te J{ı~k 8 
,.

nafıa müdürlüğü binasındaki komisyonda açık eksiltme usulü ıle 
pılacaktır. . ~e 

4 - Eksiltme şartnamesi ve huna müteferri evrak 33 kuruş 
muknbilinde Nafıa müdürlüğünden alınabilir. ~ 

5 - İsteklilerin 497 liralık muvakkat teminat vermeleri ve
3 

tı!P 
senesi için Nafıa Vekaletinden veya Nafıa müdiirliiğünden en az ·ıc,_cı 
liralık bu işe benzer İ!i yaptığına dair verilmiş müteahhitlik vesı~ 
ile mukayyet bulunduğu ticaret odasının sicil kağıdını ibraz et 
lazımdır. (4747) 

Kı rkklareli Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Demirköy kazasında İğneada 

de yeniden yapılacak olan gümrük muhafaza binflSI inşaatıdır. 
2 - Keşif bedeli 6626 lira 15 kuruştur. 1,re~ 
3 - Eksiltme 10 Ağustoş 938 çarşamba günü saat 14 te J{ırJc pılf 

Nafıa müdürlüğü binasındaki komisyonda açık eksiltme usulile ya 
caktır. ı t1'~ 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 33 kuruş bede 
kabilinde Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

9 
fi' ~ 

5 - İsteklilerin 497 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 93.,, Jt 
nesi için Nafıa Vekaletinden veya Nafıa miidürliiğiinden en az 3 b~ 11' ) 
ralık bu işe benzer iş yaptığına da. ir verilmiş müteahhitlik vesi~~~ t 

mukayyet bulunduğu ticaret oda.sının sicil kf.~ıuını ibraz etınesı l:ı 
dır. (4746) ___/ 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : , .. rıd' 
10.8.1938 Çarşamba günü saat 11 de İstanbulda Nafia Müdürltı~ ~,.. 

(22182,61) lira keşü bedelli Fatih Zincirlikuyu ortaokul ikmal inşaa 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. tt' 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel hususi ve fenni şart~~ll' 
leri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde go 
cektir. 

Muvakkat teminat (1664) tiradı\ t;tf lf 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az (15000) liralık bu işe beti tficl 

yaptığına dair 1938 yılına ait Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet ~~rıii ff 
ret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 10-8-1938 Çarşamba go 
at 10 a kadar İstanbul Nafia Müdürliiğünde vermeleri. (4604) 

ile SABAH, ÖGLE VE AKŞAM " 
her yemekten sonra muntazamen dlılerlnlzi fırçalof' .. 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 

asan Pş. Elindeki Sopayı 
Bütün Ku-.1Vetile indirdi 
'Zat 
tdec kı Şahanenizi istiyorlar. Bi
l)· e ler.rniş % . 
O ~~evap verdi. 
lüıa"er an aralarında, şu kısa 
..... n e geçti: 

'l3~elenler, kimler? 
de llluh/?ruın .. Efendimiz. Hep 
'l3o cır kılıklı adamlar. 
t eı:ıe adamlar, buraya gelip 
baııa eyı akıl etmeuer. Bunla-

' 1 1 ~ Yok mu? 
ç 'tinde ·· 

Efendimiz, yalnız kaldı. Korku 
dundan duvara dayandı. Muhacir
ler, ellerindeki büyük bıçaklarla 
Hasan Paşanın üstüne atıldılar. 

Hasan Paşa, zaptiyeye 
- Ateş et. 
Diye bağırdı. Fakat zaptiye. kor 

kusundan allamıya başladı. O za-

deki kalfalar da girmişler; demir 
kapıyı arkadan sürmelemişlerdi. 

B ütün bu hadise, nihayet on 
beş yirmi dakika zarfında 

olup bitmişti. Birdenbire ortalığa 
bir sükun gelmişti. Muhacirler -
den bir kısmı, yerlere serilmiş: ö
tekiler de şuralara buralara giz -
lenmiş1erdi. 

Fakat bu sük\ın, muvakkatti. 

Rüstempaşa Camü 

ve Türbesinin 
Acıkll Vaziyeti 

(Başı 7 ncide) 
facık serseri bir sigara başı bu eş
siz abideyi berhava etmeye kafi
dir. Son dejenere sultanlar zama
nında bu hale gelen mabedi; tari
himizi ve baba yadigarlarını ku
caklıyan ve kurtaran cümhuriyet 
devrinde daha fozla ihmal ede

meyiz. 
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BULMACA 
Dünkü hulmacamız.ın 

Halledilmiş Şekli 

1 2 3 4 5 6 ., 8 9 10 
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clAl"Rl•fi\AI§ l•lvlA 
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LIAIF--IGIAIRll Is• 
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Kendine Beyhude yere 

eziyet ediyor. 

NEVROZİN 
varken ıstırab 

çekilir mi? 

'lar lı soz anlar bir iki ki-
. qatt• 

· a, beni onlar yolladı-

man Hasan Paşa zaptiycnin elinde 
ki tüfeği çekip alarak kendisi mu
hacirlerin üzerine ateş açtı. Biribi 
ri arkasına attığı kurşunlarla bun 
Jardan bir kısmını geri attı. (3) 

Daha doğrusu, vakanın ilk sahne

si idi. 

B enimlc beraber mabedi ge
zen Amerikalı bir kadın 

gazeteci bu ihmalimizi görünce 

titredi ve acıdı. Elle tutulacak ka

dar maddileşen ve yaklaşan bu 

tehlike karşısında tarihe ve eski 

eserlere tapan bir rejimin bütçe 
müsaadesizliği gibi sebepler ka ... 
tiyen öne sürülemez. Alakadarla

nn ve bilhassa yüksek tarih ku
rumumuzun nazarı dikkatini cel
bederim. Bir ecnebinin "muhteşem 
çinilerinin tenevvüü yönünden şeh 
rin bir mücevher mimarisidir,, de
diği bu Sinan yapısını derhal kur
tarmalıdır. Rüstempaşa cami ve 

türbesindeki çiniler Türk çinicilik 
sanatinin en mütekamil örnekle -
ridir. Bunlardan evvel ve sonra 
bu ayarda çiniler yapılamamıştır. 
Hırsız ve insafsız eller mabedin 
son cemaat yerinde kapının sağın
daki muhteşem panoyu ve bu kıs
mın başlangıcındaki geniş saha
nın çinilerini tamamen aşırdıkla

n için sonradan yerlerine ayni 
muntazam parçalar yapıştırılmış
tır. Bu eller mabedin içindeki ba
zı parçaları da tırtıklamışlardır. 

Bir yangın da revakların sütunla
rını çatlatmıştır. 

SOLDAN SAGA 

Baı, diı ağrıları 
ve üşütmekten mütevellit 
bütün ağrı, sm, sancılarla 

nezleye, romatizmaya karşı 
' O ad 

&rnlan göreyim. 

S'lihadd· d ın Efendi koşa koşa 
~hıı§arı çıktı. Orta kat mer-

1• ba§ında bekleşen ve 
sar 1 ' ay ılara teminat veren 

\>aııı"'d elile çağırdı. 
,,__ ·• a b·· -
ısq haıd uyuk kadın efendi ol-

.. , e, ağır ağır dairesinden 
"'en~ı-· 

aullla 
""UIU2 bunlarla karşılaş-

b ı.. r, e!endı'rn· . - - --.., l\O§tular ızı gorur gor -
· llerh · Ayaklarına kapan-

tfelld' .aı etrafını aldılar. 
1rtııı ;a .. 

u 'Ye Y~sek sesle .söylü-...._ ntr.!'1 .sesler işitiliyordu: 
' tr ~rı ne yaptınız? 
t"' erıdırrı. 
"1ltrıad ız, henüz ona bir şey 
biat ~· E\'Vela zatı şahaneni

'"'1eceğ· 
lrıdirec ğ' ız. Sonra, onu taht-

• ~§ağıdak: 12
: 

~r. o ltıı 8Urültü gittikçe bü-

d1.11.ı. 41.ı~~~~ kalabalı~ kor-
t. o~ u GU!J UC ı.ıu)'UA bö-

'-fe"d' erli yordu 
tı .. ırniz· . 
brı.Yiik ın etrafını alanlar o-

h salona d ğ ··t- -' 
• QÜYük k o ru go uruyor 

' .\sıa?Un:ıı. adın efendi: 
il~? 1 ııereye götürüyor-

l)i~e b 
tf etıd a~rdı. 

lınlZin .il 
~h'elt 11

'5 koluna glrmif o 
di: 18.kaUı bir adam cevap 

....... Sultanıın' 
llurad :·Merak buyurma -

i ı. a hıat ed . •Ytesudi eceğız. Karşı-
C>ı-ada Ye tırhlısına götürece-

lta edece~toplar attırarak cülUsu 

dırı efelld 
~ ~inbar i itiraz ediyordtr. 

~l.sııı.. ·İu Aslanını saraydan çı 
) '11t1tkta b.

18
• iznim yoktur. 

llltat et ır hal olur. 
0~ 0 ~n?iıni.ıin kollanna gir·· 
)orıar iki kişi bu sözleri din

' onu ideta ar...:~1 .. ·ı •• 
u.ı. UA.!.Uyor-

l 'ltl o •nd 
·~... l'enhı. a, orta kat merdi-
~~ l>a ın kapısı önünde, gö-

' h~ ~i.!: •ı>oletıi, iri vücutlü 
=~t ..., ... Eli t~ ~ ld ta ndeki sopaya da-
\ı, 01! J>a e orada pusu tutmuf 

~"-~filtı:· ~ sonradan öğrendik 
lt ~, (l) uhafızı Hacı Hasan 

htt ~a.ıı l> 
1 ~~ °tar>tıye8şa, arkasında tüfekli 

d~ ! ftde•- n~eri olduğu halde 
ı c:;f ..._ sıxım · • 
~ eıtdbrı· ış gibi duruyor -
~al taldı ~ı geçinciye kadar öy 
~at · ~eri ~t tarrı tr nden kımıldamadı. 

ıs. te.... endiıni b" -"ld ~llleı bir z, ır adım ge-
atı~ etı fırı~d de~bire yay gibi ye 
ıl~i~~avalan~ı Elındeki sopa, bir 
~t Qı Bağ k 

1 
· Ve bu sopa, Efen 

'1~ ~allı a: Undaki siyah ve sey 
~ı:ı ~~)le bir ~~n kafasının arka
l'ı\ıı~ li~ bi nıı indi ki. o adam 
"'- leqı r ses bil ' ~ı.ıv8 tol e çıkamııya 

b tla,.. lt\asından .. .. 
~fefl<İ'.dı. yuzustü yere 
....... b ltniı· 

<la • 
bı) ) ... 

'ı~t'ıı ~. hayk 
dı. li~. So1un~:r~k bir adım geri 
~a.~ ~n l> kı adam, açıkta kal 
lt lllbı alanın .. 
'&a1ı bir \>a . uıerine atıla _ 

'alla d l>a.fanın zıyet aldı. Fakat 
~ arbes· Yıldırım gibi inen 
t · ~u 1

• onu d 
~d.ı 8darn k 8 yere yuvar-

°"llıı · ~•k•t fk' alkmak için dav
cı. lı:.ıaa ınct IOpa darbesi, 

UU Parçaladı. (2) 

B u ~ırada saraylılardan ba:ıt 
cesur kızlar, koşmuşlar, F? 

f Pndimizin etrRfını kuşatmışlardı. 

Böylece muhacirlerin aralarına ka-
nşmışlardı. 

İşte, tam o zaman; silahlar pat
lamıya başlamış; askerler içeri dol 
muşlardı. 

Muhacirler, birer ikişer yere se 
riliyorlar, korkunç haykırışmalar 
la oradan oraya koşuşuyorlardı. 

Bir kısmı da, askerlerin üzerine a
tılarak ellerinden silahlarını almı 
ya uğraşıyorlardı. 

Biribirile boğuşan bir kütle, E
fendimizin yanına kadar gelmişti. 
Ucunda süngüsü bulunan bir tü
fekli kızların arasına girerek Efen 
dimizin üzerine hücum etmişti. 

Fakat; Valde kadınefendinin ki 
lercisi olan, güçlü kuvvetli, (Ru -
şen) ismindeki genç kalfa, bu ada-

• •• 1 .. -

devirmi~ .. Elindeki tüfeği büküp a
larak büyük bir '.kahramanlık gös
termişti. Lilkin bu mücadele ara
sında, Efendimizin ayağındaki u 4 

zun konçlu botin kesilmişti. .. Ru
şen kalfa, bu tüfeği hükumete ver 
memiş; odasının duvarına asarak, 
vefatına kadar muhafaza etmişti. 

Artık, ortalık büsbütün kanş • 
mıştı. O daracık yerde atılan kur 
§llnlar, başlarımızın üzerinden ge
çerek korkunç bir vaziyet almıştı. 

V:alde kadınefendi saçını başını 
yolarak: 

- Aslanım.. Aslanım.. Kızlar!. 
Aman aslanımı kaçırın. 

Diye, bağırmıya başlamıştı. 
Askerler içeri girdikten sonra, 

Hasan Paşa artık muhacirlerle mü 
cadeleden vazgeçmiş; koşup gele
rek Efendimizin önüne gerilmişti 

Kızlar, Efendimizi sürüklemi -
ye başlamışlardı. Nihayet götürüp 
(taş oda) ya saklamışlardı. Taş oda 
denilen yer, sarayın küçük mikyas 
ta (Hazine) si idi. Burada, kıymet 
tar eşyalar muhafaza edilirdi. 

Efendimizle beraber taş odaya 
(Nazcemal) ile {Dilber sima) ismin 

(1) Hasan Paşa, o sırada Beşiktaş mu
hafızı değildi. Yaralı olarak harp cephe
sinden gelmişti. Vaka esnasında, Beşik

taşta, muvakkithanenin karşısındaki kah
venin önünde oturuyor, bazı ahbaplarile 
konuşuyordu. EvvelA, Çiragan sarayı ta
rafından bir gürültü işitilmiş sonra da 0 

taraftan koşup gelenler, "Çiragan sarayı
nı muhacir ameleler bastı.,, demişlerdi. 
Hasan Paşa, bu sözleri duyar duymaz 5a
raya koşmuştu. Kapının önünde, (Zeybek 
Mehmet) denilen kapıc1dan başka hiç kim 
ae yoktu. Bu sırada Hasan Paşanın gözü
ne sflAhlı bir zaptiye neferi illşmlşti. Ona: 

- Arkamdan gel! 
Emrini vermişti. Sonra kapıcıya: 
- f çerde ne oluyor? 
Demişti. Korkudan bitkin bir hale gelen 

Zeybek Mehmet: 
- İçeriye gir de, ne olduğunu görür

sün. 
Diye cevap vermişti. Üzerinde hiç bir 

ı;Uflh olmadığı için, kapıcının clJndeki 
değneği kavnyan Hasan Pasa. o tek zap
tiye neferi ile içeri girmişti. Girerken de 
kapıcıya: 

- Koş, karakola haber ver. Asker yetiş 
ıin, demişti . Ve saraya glm1istl. 

(2) Birinci sopa darbe5ile ölen (All Sus
vl) idi, İkinci sopa darbesile ölen de (Niş
li Salih) isminde blr asker kaçağı idi. 

Aradan birkaç dakika geçer geç 

mez, dışardan boru sesleri işitil -

miş; saraya bir asker akını daha 

başgöstermişti. 

Boru sesleri, ve bu asker akını, 

bizim aklımızı başımızdan almış; 

ikinci defa olarak her taraftan çığ 

lıklar ve feryatlar yükselmişti. 

Valde Kadınefendi, taş odanın 

karşısındaki apdesthaneye kaçmıı:: 

iki kapının arasına saklanmıştı. 

Fakat orada, (Uzun yol) da harem 

ile selamlık arasında duran Hasan 
Paşa ile başkaları: 

- Korkmayın .. Nizam askeri gel-

di. 
Diye bağırdılar. Böylece, ikinci 

defa olarak uğradığımız halecanı 

yatıştırdılar . 

Şimdi, ikinci bir çarpışma daha 

başladı. 
nu.am a en ner taraıa dağıl-

mış .. Kıyılarda köşelerde saklı a
dam olup olmadığını aramıya baş -
lamıştı 

(Devamı var) 

HEM KADIN, 
Her insanda iki cins hormonla

rından da - birinden çok, ötekin -
den az - bulunduğunun bir deli
li de ayni 'zamanda hem kadıl', 
hem de erkek kimseler görülme • 
sidir. Böylelerine eskidenberi hlin 
sa denildiğini bilirsiniz. 

Bu da yine hormon meselesidir. 
Yumurtalıklardan başka guddeler 
de erkeklik kadınlık taraflanndan 
biri .. çocuk daha doğmadan önce • 
üste ıelemediğinden böylelerin -
de hem kadınlık, hem de erkeklik 
uzuvları bulunur. 

Bunların en çoğunda, iki cinsin 
uzuvları bir arada bulunmakla bl'· 
raber, kadınlık uzuvları daha zi
yade göze çarptığından çocuk doğ 
duğu vakit kız diye kaydettiri
lir. Çocuk büyüdükçe vücudünün 
şekli ve bütün halleri de o ilk zari 
nı tasdik ettirir. Çocuğun vücudii, 
kız gibi, nazik, biraz daha büyüdü 
ğü vakit göğsü büyük, dolgun o· 
lur. Fakat bu dolgunluğu yapan 
sade yağdır, gerçekten memeler 
değil. 

Bazılarının bu kanşık hali bir 
hekim muayenesinde, yahut ili • 
zum görülen bir ameliyat zamanın 
da meydana çıkar. Fakat çoğunda 

uzun zaman saklı kalır. Çocuğun 

bütün halleri kızlara benzediğin • 
den, kızlar arasında bilyilr. Er -
keklerden cazibe hissedenler bile 
vardır. 

(3) O tarihte zaptiyeler, on altı mermi 
atan. mfikerrer ateşli (Vinçster) tüfe,ği 
kullanıyorlardı. 

Sonra bir gün iı birdenbire d<'· 
ğişir. O gtine kadar kendisini kız 
bilen, kızlar arasında yaşıyan genç 
kızlardan cazibe hissetmiye baş • 
lar. Yine onlann arasında yaşa -
maktan hoşlanır, an~ak kız arkad8' 

Sinanpaşa türbesinin bugünkü 
durumu daha fecidir. Dört narin 
sütunun tuttuğu kapı önü revakı 
yıkılmıştır. 

Türbenin yedisi alt ve yedisi üst 
katta olmak üzere on dört pence
resi vardır. İçerisi tamamen tznik 
çinilerile kaplıdır. Pencere süvele
ri ve kubbe kenarlan Alyandoz fi
danlığı olmuştur. Fidanların ke
mırıcı kOKlerı bırer 'kosteoek gi-
bi yer yer taşlan patlatmıştır. Şu 
günlerde tamirine koşulmazsa ya
kın bir atide yıkılacağı muhak
kaktır. 

HEM ERKEK 
olarak değil, erkek arkadaş olarak 
yaşamak ister. Dünkü dns arka -
daşlan arasında gözüne kestirdiği 
birini bulursa onunla nişanlanır. 
O vakit önce bayan, sonra bay o
lan bu çifte hormonlunun adını ga 
zetelerde okursunuz. 

Bazılarında da biisbUtün aksine o• 
lur. Çocuk doğduğu vakit .. yine iki 
cinsin uzuvları birlikte bulunmak 
la beraber .. erkeklik uzudnrı da 
ha ziyade göze çarpf:ğı için ~ocuk 
erkek diye ka~·dettirilir ve öylece 
biiyiir. Sonra bir gün ... 

Böyle, doğdukları vakit erkek, 
sonra kadın olanlar ötekilere nis
betle pek nadirdir. Fakat yine var 
dır. Almanyada görülen bir tane
sinin adı, Katerin Şarl Hofman, ki· 
taplara kadar girmiştir. Bunun er· 
kekliğini yirmi yaşındayken bii • 
yük bir hekim Virhov - hem de 
mikroskop nıuaycnesile - tesbit 

etmişti. Onun gibi biiyiik bir ada· 
mın kendisine lôyik gördiiğii er -
kekliğe razı olmac;ı lazımgelirken. 
biraz zaman sonra koca~·a ''armış, 
büyük hekimle alay etmek iste • 
miş gibi, bir de gebe kalmıştır .. 

Bunlar ayni zamanda erkekliği 
,.e kadınlığı • nıi.isa\"İ derecede -
bir araya getirmiş olanlara misal
ler. Onlar da erkeklik ve kadın • 
lık ho~monları vine bir nıüvaze· 
ne bulmuşlar de~ektir. iki türlü 
hormonlar arasında ınUvazene ho 
zulup ta bir taraf fazla, ötelti taraf 
eksik olunca, azlığın ve çokluğun 
derecesine göre, kadınlık ''.C erkek 
lik arasında tiirlii tiirlii insanlar 
bulunacağını kolayca tahmin ede· 

bilirsiniz. 

1 - İstanbul kıyılarının en güzel ;rcrl. 

2 - Eski stadyum, bir hece. 

3 - Feraha varmak. 

4 - Bir Fransız mQstemlekesL 

5 - Zenginlik, hisar. 
6 - Genl§lik, av örgüsil, uzaklık i~areti. 

7 - Bir hece, ~eytan. 

8 - Arzu, nezretme. 

9 - Demlrl tutkallamalr 

10 - Bizi doğuran. 

VÜKARDAN AŞAGI 
1 - İstanbulda bir semt 

2 - Meyan, iş. 

NEVROZİN 
kaşelerini alınız. 

lcabmda günde 3 kate alı
nabilir •. ismine dikkat. 

Taklidlerinden sakınınız. 

ve Nevrozin yerine başka bir 
marka verenleri şiddetle 

reddediniz. 

3 - Vnktlle muharebelerde ma~lOp ta- •••••••••••••-.. 
rafın galip tarafa emanet olarak # ~ 
verdiği insanlar, kabul mAnasına 

gelir, bir nida. 
4 - Babanın eşi, kimycvl bir madde. 
5 - Bir nida. 
6 - Milsvedde yapı. 

Hariçte: 

Bir Yüzücü 
Mükemmel Bir 
Filim Çevirdi 
Sporcuların sanat ve fikir işlerinde 

pek ileri gidemiyecekleri hakkında 
bazı kimselerin kanaatlerini yanlış
lıyan vakalar az değildir. 

Fransada sanat işlerinde hayli mu 
vaffak olmuş şampiyonlar serisine 
ilave edilen bir isim daha listeye gir 1 
di. 

1328 de Amsterdam Olimpiyadın
da dalma şampiyonluğunu kazanmış 
olan Willy Rozier filmcllikte mühim 
bir muvaffakıyet elde etmitşir. Ro- ı 
zier şimdiye kadar hiçbir sahne va
ziinin cesaret edemediği bir tecrü -
beye başlamış ve çok takdir kazan -
mıştır. 

Muharrir Francois Mauriac'ın e
serlerini filme almak üzere Fransız 
stüdyolarında tecrübelere başlıyan 

eski şampiyon "siyah melekler,, isim 

1 
li filmi meydana çıkarmıştır. 

Francois Mauriac'ın eserlerinin 
fiJme alınamıyacağı hakkında umu
mi bir zan mevcuttu. Dalma şampi
yonunun meydana çıkardığı film ile 
bu zannın yanlışlığı da anlaşılmıştır. 
Willy Rozier 1928 olimpiyadında bi- l 
rinciliği elde ettikten sonra bir müd ı 
det sinema artistliği için çalışmış .. 
tır. O sahada muvaffak olamıyan yüz 

1 

me şampiyonu Berline geçmiş , tali· 
ini orada tecrübe etmiştir. Berlinde 
ve Fransada artistlikte iyi neticeler 
alamıyan sporcu film çevirmiye baş
lamış. iki üç denemeden sonra herke 
sin en güç zannettiği büyük işe baş-
lamıştır. · 

DABKOV 1 Ç 
ve Şkl. 

VAPUR ACENT ALICI 

GDYNİA AMERİCA SHİPPİNG 
LİNES "PALESTİNF. J.İNE,, 

15.000 tonluk lüks 
POLONIA 

Transatlantik vapuru .ile 15 gün· 
ıie bir muntazam postalar: 
tsTANRUL-Kl\STENCE (Pazarl 
tSTANBUL-FILISTfN 

(Pr.rşembe) 

Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve eşyai ticadye alır 

ı(östenceve vakında ~idecek va· 
ourlar: 31 Temmuz saat 16 da. 
"'ilistin'e vRkındR eid<''"''~ vapur 
lar: 11 Ağustos saat 16 da. 

"SCHULDT - ORİENT - J,İNE,. 
~şyayı ticarive nakli için serı 
llosta: ŞARK - GARP HATTJ 
'Hamburg. Bremen, Anverı:, Yıı
'1ttnistan, Türkiye ' Bul_garistan 
t?om""''Al 

Beklenen vapurlar: 
DUBURG 27 Temmuza doğru 

'"tlucksburı;r: 5 ağustosa doğru. 
\faritza: 22 ağustosa doAru. 

H. PAJKURIC 
Vapur acentaıı 

'ZETSKA PLOVİDBA A. D .. dr 
rr rıtnr 

Balkan Antantının ekono
mik konferansında tesis 

edilen enterbalkanik hat. 
Büyük lüks modern 

" L OVCEN .. ' 
• ılouru ile İstanbul. Kn~tPnC'e 
Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal-
"l'laçya sahili. Triyeste. Venedik 
ve Susak arasında muntn1.am 
oosta 
Yolcu ve cşyavı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk sevahati için 

Miiı;tPsna f,rsat 
KôSTENCE'ye ilk posta 15 

ı ihıstos saat 19 da. 
">İRE. KORFU. Arnavutluk 
'1a lmaçya sahilleri. V ı>ned ik 

ue Trieste've ilk posta 20 ağustoc; 
'aat tam 15 de. 
?.fer nevi tafsilat için G:ılatad~ 
Yoku salonu karsısında) :Jmu· 

-ni acenteliğe Telefon 44708 w 
',füün sevahat idarehnnelPrirE 
-:; .. !J,....Q::tt 

" Fransız sahne münnkkitleri sabık 
şampiyonun bu muvaffakıyetin! di
ğer sanat adamlarına örnek gibi gös 
teriyorlar. 

* ................ __ , 

---o---
Şiıli Halkavi Ga lip 

Pazar günü Barutgücü sahasında 

Barutgücü ile Şişli halkcvi A takım
ları arasında yapılan maçı Şişli halk 
evi 4-1 kazanmıştır. 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayeti tarafmdan 

köy sandıklan için makhuz bas· 
tırılmıştır. Elli çift varaklı . tE'I 

-iikişli bir cildi 2~ kurustıır 
Taşraya postaparası ile <30> ku· 
ruştur. 

l'AN Mathaas1nrla -.RhlmRktsuhr 
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TAN 

Romanya Kraliçesi 
Mari Dün Gömüldü 

25 - 7 - 938 d 
" Fransız • ln41 

Anlaşması Bir 
Zarurettir ,, Gözüyle 

Türkiye· 
İngiltere Südet Meselesi İçin Prağ 
Nezdinde Teşebbüste Bulunacak (Ba.şı 1 incide) İstimzaç edilen Sovyet makamla- (8~ 1 

n hiçl:iir şey dememişlerdir. İşte bu man bu anlaşma, bu gilP}(~ 
suretle bu sabah Epüani kilisesin- mükemmel olmamıştır. J{r\ 
de, diplomatların, ataşemiliterlerin Jorjun reisicümhur Lebrtı!\dV: 
ve Hariciye Ha lk Komiserliğini tem dikleri gibi iki taraf ara:1:ıd 
sil eden protokol şefi Barkov'un hu- nasebetlerin daha samimi 
zuruyla bir dini ayin yapılmıştır. devreyi hatırlamıya iınku11 ' 

Maamafih, Sovyet makamlarının Hal! hazırdaki beynelmilel ıııl 
Rumanya hükumetine karşı bu na- ı arasında gerek hariçte ve gere 
zik jesti, Sovyet devletinin ortodoks de Ingiltere ve Fransanıfl ıtı 
kilisesine karşı olan hattı hareke- siyasetinin her tarafta anlili1 
tinde herhnngi bir deği§ikliği tazam duğunu hissetmekle matızU!ı 

-
(Ba.,ı 1 incide) 

kalite ve geniş iş hacmi formülünü 
tamamile temsil ediyor. Amerikalı, 
hayatındaki en iyi yemeği, en ucuz 
fiyata yediğine kani oldu. 

İzmirden Ankaraya gittik. 

(Başı 1 incide) 

Paris, 24 (A.A) - Gazeteler, B. 
Dirksen'in B. Çemberlayn'i ziyareti 
esnasında mwnaileyHe Çekoslovak
yaya müteallik müsbet hiçbir teklif 
te bulumnaınış olduğuna dair sala
hiyettar bir Alman membaı tarafın
dan neşredilmiş olan tebliğ ile res
mi İngiliz mahafilinin tavzihi hak
kında bir ta'kım mütalealar yürüt

çalınmakta, muzikalar matem hava
sı çalmakta, toplar atılmakta ve 50 
tayyareden mürekkep bir hava filo
su alay üzerinde uçmakta idi. 

Kral sarayından istasyona kadar 
yollardaki bütün evler, yanya kadar 
inik matem bayrağı asmış1ar, mor 
renkli tüllere bürünmüş, ve kırrr•ı.ı 

çiçeklerle süslenmişti. Sokaklard:ı , 

huşu içinde 500 bin kişi bulunuyor
du . 

Ankarada 10, 15 sene içinde 
kurulan yeni varlık karşısın
da şaşırdı, kaldı: 

- Benim doğduğum şehir, 
Amerikanın Garp tarafında
dır, dedi. Şehir halkı, inkişaf 
sürati bakımından birinci 
geldiklerini sanırlar. Dönüş
te anlatayım ki olsa olsa An
karadan sonra gelirler ve an
cak ikinciliği iddia edebilir
ler. 

mektedirler: Zafer takının altından geçen alay, 
ıki saatte istasyona varmıştır. Istas
yon da mor renklere bürtinmüştü. 

Burada Yugoslavya Valde Kraliçesi 
Mari, Prenses Elizabet, Prenses Ilea
na, Gran Düşes Elen, Düş~s dö Kent, 
Prenses Olgn ile Patrik Miron Kris
tca, tabutu beklemekte idi. 

mun f'tmcmektcd ir. yaset, anlaşılmıştır. Çünkll 
Şehrimizde yapılan ayin ihlfıs esasına müstenittir. ,..,. Lö Jur gazetesi, yazıyor: 

"İngiliz - Alman notalarının her 
biri kendi efkarı umumiyclerini tat 
min edecek kelime ve. tabirler üze
rinde kuvvetle durmak bakımından 
yekdiğerini andırmaktadırlar. Her 
ne olursa olsun bunların mahreci 
müşterekleri mevcut gerginliğin u
mumi ve hakiki surette zevalidir. 
Zira bir kere daha söyliyelim ki Çe
koslovak meselesi, ezeli Fransız -
Alman meselesinin cephelerinden 
blri olmaktan başka bir şey &eğil

dir. Bu mesele ise uzaktan yakındaa 
zamanımızın bütün diplomasisine 

Rumanya Ana Kraliçesi Majeste hüsnü niyet sahibi hiç kirtl~. 
1\Inrie'nin ruhu için d lin sabah saat sız - İngiliz itilfıfının esas ~ 
11.30 da Taksimdeki Sainte - Tri- sulhün muhafazası olduğuP 

Amerikalı, memleketin manevi 
havası hakkında da şunu anlattı: 

- Ben Avrupanın her tarafını do
laştıktan sonra Türkiyeye geldim. 
Her taraf ta sıkıntılı, buhranlı bir 
hava var. Ya tazyik altında sükünet 
hüküm sürüyor, yahut ta içtimai sı
nıflar çarpışma halinde bulunuyor
lar. İlk defa olarak Türkiyede ferah 
duydum. Burada geniş, ferahlı, a
henkli bir hava esiyor. Siz belki de 
harici yakından takip etmediğiniz 

için bunun farkında değilsiniz. 
Arkadaşım, yenl yeni kurulan e

serleri bir yabancının gözü ile gör
müş, adeta kendi memleketini yeni
den keşfetmişti. Memnuniyetinden 
coşuyordu. 

Arkadaşımnı bana anlattığı hi
kayenin tesiri altında ıunu 

düşündüm: Her vatandaş üç, dört 
gün içinde Bursa, Yalova, İzmir, An
karayı ziyaret ederek yepyeni bir 
Türkiyeyi temsil eden yerleri ve e
serleri toplu bir gözle görmemiştir. 
Yine her vatandaş muhtelif Avrupa 
memleketlerindeki hava ile kendi 
yurdumuzun havası hakkında mu-
Aayeseıer yapuuu~ 'V'CJ cu .... _, ---

hissetmek imkanına malik değildir. 

hakimdir.,, 

Pöti Pariziyen, diyor ki: 

"Nazarı dikkate alınması 15.zım gc 
len nokta, Almanyanın hali hazırda 
Avrupa meselelerine karşı daha iyi 
niyetler izhar etmiş ve uzlaşma u
sulüne doğru istikamet alır gibi bir 
vaziyet takınmış olmasıdır. Almanya 
acaba samimi midir? Çekoslovakya
ya karşı cebre müracaatten vazgeç
miş midir? 

Berlin hükumetinin bugünlerde 
Südet şeflerine vereceği nesayih bu 
bapta kati bir hüküm itasına medar 
olacaktır.,, 

Maten gazetesinden: 

"Alman mahafili ile yeniden te
maslar tesis etmek fay dadan hali de
ğildir. Bir kaç zamandanberi Fran-

Çek Ciimhurreisi Bcncş 

sa hükumetinin izhar etmiş olduğ•.ı 
niyetler bu hususta bir guna şüphe 

ve tereddüde mahal bırakmamakta

dır. General Vilmen'in ynkında Ber
line icra edeceği seyahat, bu yolda 
ne dereceye kadar ileri gitmek müm 
kün olduğunu gösterecektir. Hulasa, 
Almanların Avrupaya ait meselele
rin umumi surette müzakerelerine 
girişilmesi arzusunda oldukları zan
nedilmektedir. 

Övr gat:etesi diyor ki: 
"Demokrat memleketlerin hükti

met mahafili, Almanyanın jestini ya 
ni B. Chamberlain'i ziyaretini Al
manyanın Çekoslovakyaya karşı her 
türlü haşinane hareket arzusunu ter 
ketmiş olduğu suretinde tefsir etmek 
tedir.,, 

lzvestiya Son 
u~:...-:r~ lm.-.L. 

Ediyor 

Mağaza ve DükkCinlar 

-~-...... GünCle iki Saat Öğle 
Tatili Yapacaklar 

· (Başı 1 incide) 
(Başı 1 incide) hayatında hiçbir değişiklik yapmı-

Saat 11.45 te tabut, süvari alayı 
zabitlerinin elleri üzerinde, hususi 
vagona yerleştirilmiş ve Kral ile a
laya iştirak eden bütün diğer zeva -
tın da bindikleri tren, tam saat 12 de 
defin merasiminin yapılacağı Kur -
tca - Agrese hareket etmiştir. 

nitc ortodo'ks k ilisesinde bir fiyin 
yapılmıştır. Ayinde Rumnnya kon
solosluk erkanı ile şehrimizin mül
kiye amirleri hazır bulunmuşlardır. 

Bükreşte yapılan cenaze merasi
minde Türkiyeyi, Hariciye Vekili
miz Tevfik Rüştü Aras temsil etmiş 
tir. 

KOTAHYADA: 
----------

Hayvanlar lslah 
Hususi tren saat 16 da Kurtea -

Argese varmış ve Bükreşte olduğu 

gibi tanzim edilen alay, civar köy ve 
kasabalardan gelen büyük bir halk Olunacak 
kütlesinin arasından geçerek yavaş 1 .. . . . . . 

b .. "k k.1. d v • 1 1 Kutahya, (TAN) - Vılayetımız ı-
yavaş uyu ı ıseye ogru ı er eme , . . .. 

b 1 t B .. ··k k·ı · . k çınılc hayvan cınsının ıslahma ehem ye aş anuş ır. uyu ı ıscnın a - . . . . . 
·· ·· d T ·ı 1. mıyet verılmcktcdır. Yenı valı Na-

pısı onun e rnnsı vanya meropo ı- . . . 
d. h • • . t zıf Ergın, vazıvete göre her altı ve-

ı son ru anı ayın yapmış ve am .. ·.. . 
t k . d ·11· b. ı·k k 1. . ya on beş koyun arasındn hır aşım saa on se ız e, mı ı ır ı ra ıçesı v • • • 

....... · · t b t 1 • t t duragı tesısını emreylemiştir. Bu du 
ıuarının a u u çan ses erı, op a ım . . . . . v 

l k 1. t ğ 
1 1 

raklara kafı mıktarda ıyı eıns boga-
arı ve ra ıye marşı na me er ara- .. 

d k b . d' ·ı '...t· lar gonderilecektir. Soysuzlaşmış 
sın a a re ın ır1 mı~.ır. 

Kr l K 1 f k t
. d hayvanların türememeleri için de 

a aro , re a a ın e cenaze . . . -
t .. i · t' k d 1 ld v h 1 tedbırler ıttıhaz olunacaktır. orcn ne ış ıra c en er o ugu a -
de hususi trenle Bükreşe dönmüş • At cinsinin ıslahı maksadile aygır 

deposunun genişletilmesi de karar -tür. 

Mo•kovada yapılan mera8im 
Moskova, 24 (A.A) - Havas mu

habiri bildiriyor: 
Bu sabah Moskovada en büyük 

kiliselerden birisi olan Epüani orto: 
doks kilisesinde nadir tesadüf edilir 
bir merasim yapılmıştır. Filhakika, 
RııYnar> 'h.ü~Luı\ t.i h .. tii n rl · 1 ,._ 
tik mumessıııerlfne ve 'l>u ara~a 'Wios 
kovadaki elçisine de Valde Kraliçe 
Mari'nin istirahati ruhu için dini 

ayinler yaptırılmasını emreyele
mişti. 

laşhrılmıştır. 

Askeri Terfi Listesi 
Hazırlanıyor 

Ankara, 24 (Tan muhabirinden)
Askeri terfi listesinin hazırlanması
na başlanmıştır. Liste 30 ağustosta 
çıkacaktır. 

30 Nllj_lito.c;. hfl'P"-""T'' l-u ...,) .r\o ~"' 
H'.Ketın ncr ıaraıınaa buyuk tezanu-

ratla kutlulanacakttr. Ayrıca Ha
tayda da ayni gün, kıtalarımızla bir 
Iikte Fransız askeri de geçit resmine 
iştirak edecektir. 

he edemez. lF 
"Bütün cihan Fransız kil ' \ ... 

bozulmasına imkan mutasıı ~ 
mıyan bir halita teşkil etr\ı 
duf,runa şahit olmuştur. :anr~ıt 
sız milletinin kendisini bıt8 

duğu yolunda tezvirat yıı:~ 
Bu millet, ne znman bu kB J 
nabane bir şevk ve heyccaJl 

mitşir? Fransız milletinin ~~ 
lcrine kendisini kaptırrnıŞ 01 ~ 
lunda da tezviratta bulunJ11\J 

millet, ne zaman bu kadar ~ 
mel bir disiplin göstermiştir~ 
sanın istikbali Ingilterc lt~8 ( 

liçesini mütehassis etmiştır· 
1 

ParL<; caddelerini tenviratuıı1, 
, ell''• raklardan ziyade samiJJll 

ri dolduruyordu.,, 

BlLEClKTE: 

Of o mobil oerıf 
Yuvarlandı 

Bilecik, (TAN) - Burııd~ 
yona 6 yolcu götüren şaf~[ce 
idaresindeki otomobil, 131 !" 
kilometre uzakta dere):.c İl 
mıştır. Pek biiyük bir hL1511 ı 
eseri olpraf. yolcular bı.1 1'~ 

••• 1 :'rı~ 

ff~m1eiı~1~ünnil 
1 

ft ~ieşlıüi r:11P' 

ne sevkolunan şoför NC(ii.Jl'I s (; 
hapse, beş lira para cczııS~~;ıı 
gün sanattan men'c Jlls}l 

mtştir. 

Biz, kısmen yeni içinde yaşıyoruz 
ve ileri usullerin, çabuk gidişlerin 
nimetinden istifade ediyoruz. Kıs

men dünden kalan aleme ait gerililt 
ve yavaşlığın yükünü ve ıstırabını 

taşıyoruz. 

Fakat şunu da farkediyoruz kl, ye
nilik ve tazelik tarafı her gün biraz 
daha ağır basıyor. Hayatımızın her 
gün yeni bir parçası eskinin hakimi
yetinden kurtuluyor ve yeniye ka
vuşuyor. 

harp için kuvvet toplamak keyfiye- yacağı ve esasen bu saatlerin en dur 
tinde gören Kvantung ordusu, kuv- gun saatler olduğu zikredilmiştir. 
vetlerinden bir kısmını, halen Çinin iş dairesi reisliği bu teklifi kabul 
bitmez, tükenmez arazisi içinde bo- etmiş ve bu yoldaki cevabını üçüncü 
ğazına kadar batmış bulunan Japon ı ?öl~c. ~mirliğine bildirmişti:· .B~lge 
ordusuna yardım için göndermekten amırlıgı kararın derhal tatbikını te
korkmaktadır. Bu ihtimalin önüne min etmek için belediye reisliği ile 
geçmek üzere Kvantung ordusu, na- temasa geç.mtşir. Tatil işi esas itiba
zan dikkati kendi üzerine çekmi- rile kararlaştırılmış olduğundan be
ye ve Mançuko hududunda vaziye- lediye ile yapılacak görüşmelerde 
tin sakin olmadığın.ı. göstermiye ka- kararın tatbik mevkiine konulacağı 

ıl'ALillMISiiZLiillLEiJ 
B irkaç gündür, vaktimin bü-

yük bir kısmı, Amerikalı ter
biyeciler grupu ile beraber geçti. Sa
yısız sualler sordular. Bunlara ce
vap verirken, şunu farkettim ki, ye-' 
ni meselelere intıbak bakımından 

Türkiyenin gösterdiği manzara en 
kestirme, en samimi ve açık yollan 
tutmuş olmak yolundadır. Vaktile es 
kinin ve gerinin timsali sayılan Tür
kiye, artık dışarı bir şeyler veren, 
yeni tecrübelere atılan ve bunları 
kendi usullerile başaran olgun bir 
varlık diye karşılanmaktadır. 

nu temaslardan sonra ben
deki şu kanaat çok kuvvet
lendi: Milli birliğini koruya
bilmek şartıyle Türkiyenin 
içtimai ve iktısadi inkişaf 
sahasında gözüne kestiremi
yeceği hedef, başaramıyaca
ğı iş yoktur. 

Ahmet Emin YALMAN 

YALOVADA: 

Yağmur Çifçiyi 
. Güldürdü 

Yalova, (TAN) - Kuraklık tehli
kesiyle üzülen çiftçinin yüzü gül
müş yağmur yağmıştır. 

* Yalova, (TAN) - Bursalı ema 
netç.i Harun isminde bir Musevi İs
tanbuldan vapurla gelmiş, otobüse 
binmek üzere iskelede yürürken dü 
şüp kalb sektesinden ölmüştür. 

*Yalova, (TAN) - Mülkiye mü
fettişlerinden Hikmet Kemal, beledi 
ye dairesini teftişe başlamıştır. Bu
rada bir ay kadar kalacağı ve diğer 
daireleri de teftiş edeceği anlaşılı-

rar vermiştir. 
Bazı büyük devletlerin fedakar

lıkla yapmak esasına dayanan opor
tünist politikasını nazarı dikkate a
lan Japon kumandanlığı, Sovyetler 
Birliğinin de boyle bir zihniyet gös
tereceğini düşünmüş olması da ayrı
ca muhtemeldir. 

Ve işte, bu suretle, kendisine has 
huşunetle, Kvantung erkanı harbiye 
reisi, gerek Sovyet - Mnnçu hududun 
da ve gerek ajanlan vasıtasile bizzat 
Japonyada harekete geçmiştir. 

Sovyet - Mançu hududunda, bu 
erkanı harbiye, hiç bir Kızılordu as
keri ve hudut muhafızı, hududu bir 
metre bile geçmediği için her hangi 
bir srbebe dayanmadan suni suret
te hadise çıkarmıştır. Japon - Mnnçu 
nıakamlan, Sovyetler birliğine ait 
bir adayı elde etmiye çalışırken, di
ğer taraftan bir faşist çetesi de Tok
yoda Sovyet büyük elçiliği bahçe
sine girmiş ve "Sovyetler birliğini te 
dip eylemiye davet eden., beyanna
meler atmıştır. Bu suretle faşistler, 

Japon efkan umumiyesini harekete 
geçirmek ve bu efkarı umumiyede, 
batıl ve yalan bir surette, Sovyetler 
Birliğinin Japonyaya taarruza ha
zırlanmakta olduğu fikrini uyandır
mak istemektedir. 

Bütün bunlara rağmen Japon mi
litaristleri, her daim olduğu gibi bu 
meselede de resmi anlaşmalara ve 
vesikalara istinat eden Sovyetler Bir 
liğinin aldığı kat1 vaziyet karşısın
da yeniden muvaffakıyetsizliğe uğ -
ramışlardır. 

Vaziyeti kötüleşen Japon milita -
rist hizbinin arkasından ve bunun 
yardımile, diplomasi kuvvetleri ileri 
sürülmüştür. Japon diplomasisi, hu-

tarih tesbit edilecektir. En kuvvetli 
ihtimal bu kararın ay başından iti .. 
haren tatbike konulacağı yolunda • 
dır. Tatil belediye hudutları dahi .. 
lindeki her yerde mecburen yapıla • 
cak ve belediye zabıtası memurları 

kararın tatbikine memur edilecekler
dir. Tatil, yaz ve kış her zaman ya
pılacaktır. 

dudu tayin eden 1886 Khuşung an
laşmnlarını ve vesikalarının ehem -
miyet ve tam yürürlüğünü tanıma -
mnya yeltenmektedir. Japon diplo -
masisi, yalnız 1860 Pekin munzam 
muahedenamesini tanımaktadır. Hal 
buki bu son muahedeye göre, değil 
yalnız hassau gölünün garp sahili ile 
buradaki tepelerin, fakat ayni za -
manda bu tepelerin garbinde bulu -
nan bütün arazinin de, Tiumen - Ula 
nehrine kadar Sovyetler Birliğine 

ait olması icap etmektedir. 
Japonların ileri sürdüğü Rus erka

nı harbiyesi hartası da, hududu, 
Khuşung anlaşması ile resmen ta • 
yin edildiği gibi göstermektedir. 

Fakat Japon militaristleri, meşru 
iyete bakmamakta, fakat enternas -
yonal anlaşmazlıklar aramaktdır. 

Ussuri gölü üzerinde Sovyetler Bir
liği arazisi dahilinde kain bir adayı 
elde etmek için yapilan teşebbüsler 
de bu sebebe yapılmıştır. 

Fakat Tokyo ve Çançungdaki tah
rikatın amillerinin şu ciheti unut -
mamaları icap eder ki, Sovyetler Bir 
liği hududu, bütün mıntakalannda, 
geçilmez hudutlardır. Sovyetler Bir
liğinin Japon tahrikatını durdurma
sı, bugün ilk defa değildir. Japon mi
litaristler hizbinin ateşle oynamak -
tan vazgeçmesi zamanı acaba gel -
.mcmiş midir? Zira bu ateşte bir gün 
elini ynkması muhtemeldir.,. 

L--<A~SI 

Cl_IL_llll •llPEIPJ 



TAN 
•·'1-938 -

ersin Abide Mi.isabakası ERKEKLERi 
1 ~la lelecllyesl•d•n : 
2 _ r.:!n ATATORK ibidesi için milll bir müsabaka açılmıştır. TESHiR EDEREK 
a _ •• kaideai,,.. ayrılan tahsisat miktarı &0000 liradır. 

~·Müsabakaya salihiyeti haiz Türk heykeltırqlar tıtirak edebile-

~ - llilsabaka müddeti 1 - 11 - 938 tarihinde sona erecektir. Sanatklr
~etlertni muayyen tarihte ~ademiye rumuzlu olarak tevdi fJ'/'" 
a • ~lll,dır. 

4 1'cle JJıeydanına ait pliıı, fotoğraf ve lbldeııln hususiyetine alt 
8 _ t için Güzel Sanatlar Akademiatne müracaat olunmahdır. 

iQ lir. lttfiaabakaya ifttrak edeceklere, Akademiden alacaklan vesika ile 
~ lllaket murafı verilecektir. Mahallinde tetkikat yapmak istl;.n. 

'1&Jneamaktuan100 Ura masraf tediye olunacaktır. 
i;. lfiiaabakada birincilik için 500, ikincilik için 300 üçüncülük lçill 

1 tb8kltat konalmqtur. 
ı: ~etler 1 • 20 Qisbetinde hazırlanacaktır. 

tıiı.-.. Abidenin kıymetine ait ilk keşif ve kat'l tesellüm jüri tarafından 
;:::!'· .. 3 ... 

Nafıa Vekaletinden : . 
i.&ib.a.Ylkı• Ml•ellCllı ve Fen Memurlarına 
~"I:'; 1'fibendta ve fa mekteplerinden mezun olup ta kanunen mil

buıunc1ukları mecburi hizmet lerlni bitirmeden evvel her ne suret
illJılllPlılıa. Qlaun vuUalerin1 terketmif ~)anlarla bu hizmetlerini JAp&~ 

lblidtıe kadar müracaat etmemi.§ veya bu busustaki davete icabet 
Jallut Veklletçe istenilen tazminatı vermemtı veya lkametglb 

~ul kalm11 olan yüksek mühenc:lia ve fen memurlan 3467 sayılı 
~ &... IDUvakkat maddesi hükmiln e tevfikan 1 Ağustos 938 den tttba
~ ~illa yani tepinievvel 938 gayesine kadar Nafilı Veklletlne 

tla kanunt mükelleflyetlerlnl ifa etmeleri lüzumu aksi takdirde 
M8'ı AJllı kanun hiikOmleri haklannda tatbik edilecelinden 

:_.......Mıarı11ı bUhusa 4 üncil 5 inci ve 8 ncı maddelerdeki mil81Jldeler 
-..n clikkatleri celbolunur. (2452) (4508) 

C ildim, hemen yan ölmüı gibi 
idi, yüzü buru§Ukluklarla do

lu, cildi solmuı ve ihtiyarl&mlftı. fa
kat karakterim daima gençti, dans, 
eğlenceyi severdim .. 

Fakat kimse beni dansa davet et
miyordu. Bunun erkekleri gençliği 
arıyorlar. Nihayet bir clld mütehas
sısı ile istişare ettim. Cildimin genç 
ve taze tutan kıymetli bir cevher o
lan Biocel'e ihtiyacı olduğunu söyle-

v k A 1 • d di. Fen, son zamanlarda bu Biocel .. ıa e a et 1 n en : cevherini, genç hayvanların cilt hü-
-0 ceyrelerinden istihsale muvaffak 

llltııa. 'luato. 938 cuma g(lnQ saat 11 de Ankarada Vekllet malzeme ek· ~i~~:V=;!4:. b:Z-.!! 
"'-t koıniaJonunda 178890 lira muhammen bedelli 90 adet basit ve 3 mevcuttur. Biocel şimdi~ cildlni
lll'f --..ı lnatllz müu takımı ile 4 bult makaslı bir telAkinln kapab zin btwlenmesi ve gençleşmesi 

8 .. tllaltıe ebiltmem yapılacaktır. içiıl ihtiyacı olan tam nllbet daire-.. huaua. sinde Tokalon kreminin terkibine 
~ alt eluiltme prtnamesi ve teferrüatı 895 kuruı mukabilinde karıştırılmıştır. Bu kremi her ak-

Vek'1et malzeme müdürldğ(lnden alınabilir şam yatmudan evvel kullanınm 
~rtltl:lif &mımt 10114 Ura 50 k.1U'Uflur. ve ıaıet muvatfalu,.ıll •mm"9-

~ IDllduplanm tallmatnameelne IÖN Veklletten alm- ler elte ettim. Dtter taraftan her• 

Naıll 

MEŞHUR 
OLDUM 

Artık 

Dünya benimdir ı .. 

~ bah ta beyaz renkli Tokalon kremfnf 
10 ~iileahbiUill veaikasile birlikte 28 aıuatoe 938 cuma IÜJlÜ kullandım, bu da siyah benleriml eritti, açık m11amelitrlml m.ıatfirdı 
•~~komisyon reisllline vermeleri llzımdır. ve esmer ve •rt cildimi beyazlatıp yumupttı. 

(2312) (4292) M tJ HIM: Cild umuru olan JDefhur Tokalon kremleri her ,erde ita-
~~-..------------------- tılır. Muvaffakıyetli semereleri garan tilidtr. Akli takcltrde para iade edilir. 

PGll Zarf Uı•ll ile Motorin ve Makine 
Yağlan Allnacak 

~ 'to\uıta İlllh ve Deneme istasyona Arttırma •e EksDtme Ko-

~ ~ Kilo TahmlD bedeli Muvakkat teminata 
Ura K. Lira it. 

8000 800 00 45 00 
500 200 00 15 00 
100 35 00 2 62 BALSAMIN KREMLERi 

11 

~---------------------!, 

T. C. ZiRAAT BANKASr 

PARA 
LiRA 

BiRiKTiRENLERE 28,800 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankumda kumbaralı •e ihhann tuanuf heaapla
rmda en az 50 lirası bulunanlara aenecle 4 defa çekilecek 
br'a De af&iıdakl plina a6ı'9 İlaallÜ7e dalıtılacaktırt 

4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,, IOO • 2,000 ,, 
4 " 250 ,, ı ,000 ,, 

40 ,, ıoo ,, 4,000 .. 
100 " 50 ,, 5,000 ,, 
120 " 40 ,, 4,800 .. 
160 ,, 20 " 3,200 .. 

DIKKA T: Heaaplarmdaki paralar bir aene için&le 50 lira-
dan atalı diifmi7enlete ikramİJ• çıkbiı takdirde Cfo 20 fula
aile nrilecektir. 
Kur'alar aenede 4 defa, 1Eyl61,1 Birinciklnun, l Mart ft l 
Haziran tarihlerinde çelrileoeldir. 

faDb•ı " aebetat sV... 
telennı öldiirea tosdw } .. ~ ........... . 

...... v ........... ..... 
....... .,,... ........... ek• 

-- ,.... Hatua• it*- lldlrlcl: 
........................... ZeMrla 

......... Pnıak .. •iıllinli• . 
. .... -- ............................... ?'\ 

50 '50 o• 
200 42 50 3 19 
200 30 00 2 25 

6ece • gündüz • yağla • yeğs11 Ticaret ve Zahire Borsa• lnt•alum 
-11\rakka es um t.1'1ı fstuyonunun ihtiyacı için yukarıda cins, mtkdar 

h lrcaııllba t teıntnab yuılı altı kalem 9f18 kapalı sarf usullle eksiltme-
~ Uftur. 

r""ıa..ıı......1 4iuato. 1938 Çarpmba günü saat 10 da İltanbul Defterdarlık 
ll1ctar101ünc19 topJan ... k komlayon tarafından yapılacaktır. 

l:'''llllllılıL-. y91Dköyde Müu111ede &6rileblllr Bu ışe girmek isteyenlerin 
llluYakkat teminat ile kanunun tayin ettlli VMikaJar ve tek

~~ Ye ihale saatinden evvel Komisyon Relalliine vermeleri IA-

11-- AÇIK EKSiLTME ILANI 
... ,~....... UMll Sat.nal•• lo111lsyoa•ndaa : 

Aııni lflkdu Tahmini lleül Tutan 
Kilo Ura K. Lira K. 

4000 o 05 200 00 
8000 o 08 480 00 

l2000 o 05 800 00 
4000 o 23 920 00 
4000 o 15 800 00 

2800 00 

Keskin Ka 

ve acı badem iNTiHAP HEY'ETINDEN: 
B A L s A M 1 N K R E M L E R 1 Ticaret Ye Zahire Bonan heyeti idlll'99inin JeDiden intiha-

bata 25 T-...m 931 tarihine mütadif Puarteai sOnü aaat • 
Bütüa c:liqıyada biriaclliii tudik eclilmif ....., sGnftilr lıremJe. &inlea on üçe bdu icra eclileceiüıdea hakla intiha&ı hais 

ridir. Gece için yallı • iündilz için J&i•m " halia acı &adem 1 ol~ Sona lclaN heTeti aaloD1111a ıelerek reylerini i6 
çe9Wleri nrclır. Haaual •UO •~ til......._ 1atılır, .._leri ilin olmur. ,, lNGILIZ KANZUK ECZANESi ... _____ • __________ _. 

BeJOilu • latanbul • 

, IZMIR PAMUK MENSUCATI "\ 
T. A. f. TARAFINDAN 

Ötedenberl satlamlıtile tanınmıı ve hallumlSUI raibetinl 
kasanmq olan mamulAtımıs 

KAIOT BEZLERiNiN 
tıflhllk verılalnln temlll nlsbetinH ...ıatt1n1mt ._. 1"i N-

tlt fi1adan aplıda shterllmJftlr: 
4 No. Tip Atlı 85 S. En 38 Metrelik 650 Kr. 

4 " " " 75" " " ,, 598 .. 
5 " " J>ellrmenli 90 " ,, " ,, 756 " 
5 ... " 85,, ",, " 728,, 
8 t""-..i1.H 85 ,, " n ,, '131 •• " ,, ~3.-.. 

8 .. .. " 75 " " " " 889 " 
9 ,. ., Tayyarell 85 " " ,, " 671 " 
9 75 " .. .. 811 .. 

,, • " " 66 
11 ,. .. Köpekli 85 " " " " 8 " 

1 - Satıpmız İmıtrde fabrikada teslim ve peffndtr. ! - Yukarı-
daki satıı flyatlanmız aıgarl bir balya içindir. AmbaJlJ muarifi 
müşteriye aittir. 3 - Yıikardakl •bf flyatlanna % 2 zam ec:Ulmek 1 
suretlle fabrikada teslim asgari olarak bir top satıf yapılır. 4 - İs
tanbul satıf mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hamnda 12 numara-

.. -------• dadır. 
Fenni S8nnet(f 

Emin Fidan 
Kabbae:lleflkUt 

Brip apartıma 
Tel: '4395, Bv Sua 

cll78 lataqoD 1UW 1 
Uerett, herkes ndNtllle göre verir. 

-
, cırip, nezleye ve 

KIZILAY 
lstanbul Depo Dlrektörll .... n: 

1 - Satm alınacak bir adet R&ntte elana ve tefernıatı 5 A
ğustos 938 tarihine rasthyan Cuma günü ıaat on birde ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Röntgen cihazı ve teferruatınm esas prtlartle fenni vasıfları
nı ve vut,eı plimnı 16rmeJı ve bu husmta fazla ilahat al
"mak üzere '8tülilerta Y enlpc11tane clvarmda g,.1.,. ham
da Kızıliy İSt?,,Dbul deposu Direktörlütüne müracaat etmeleri 
ilAla olunur. (1080) 

ğrılara bire birdir. 1 Jik Ye 10 luk 

Wulan nrdır. 



Dünyaca Tanınmış ve Tecrübe Edilmiş .. 
Bulunan: 

Markalı Ampullerimizin 
Mümessilliğini 1/71938 Tarihinden itibaren: 

AEG ve ELEKTRON 
Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Umumiyesi 
Türk Anonim 

Şirketi 
1 stanbul : P. K. 1449 lstanbul : P. K. 1144 

Firmalarına Vermiş Olduğumuzu Beyan 
Sayın Müşterilerimizin Badema Yalnız 

ve 
Bu 

• • 
I·ki Müessese ile Temas Etmelerini 

Rica Ederiz. 

G. m.b.H. Kommanditgese!fscharı 

YURDDAS, DİKKAT l , 
Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 

öldüren en müthit 6fet sıtmadır. 
VATANDAŞ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz ıivriıineklerin bu akla hayret verici cinayet

lerinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) 
dir. Kinin ,aıtmanın emaalıiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiı!ir. 
Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini artırmak, h alıizliği kuvvetsizliği, kansız

lığı önlemek ve ııbna parazitlerini derhal öldürmek için kinini Anenik, Çelik ve bir çok acı 

nebatat hulaıalarile birlettirerek BlOGENlNE müıtahza.rmı bazırlamıtbr. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artırır, adale ve ıinirleri kuvvetlendirir, i•

tihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıbna parazitlerini öldürür, artmanın bütün ,ekillerinde 
tifa temin eden bu yüluek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 

Kuvvetsizlikmi? 

Kend inizi zaif hissetmenizin 
sehebı kan ı nı z ı ze hirleyen 
" Toxın" lcrı n vücutta artmasın
dandır. Bu tehlikeli "Toıin " teri 
ENO " ME YV A TUZU " içerek 
def edını z. ENO leziz ve kuvvet 
verıc ıdır E NO ka nınızı temızlu, 
vücuddakı zehırleri ata r , kuv
veLc;izlıği n ve kabızın onüne ge
çer . ENO size sıhhatınızı ve 
kuvve t ın ızı iade eder. 

Bütün ıztırabların çaresi 

SEFALI 
Aklınızda tutacağmız •e 

cebinizde ta,ımanız 

lazım gelen yegane ilaç 

SEFALiN 
dir. 

Baı, Diı, Adale, ro"'O" 
tizma ağrıları, ütü+mek" 
ten husule cıelen kırık" 
hklar, nezle ve Gripl 

derhal cıeçirir. 

1 ve 12 lik anbalijlarını bet 

eczahaneden arayınız. 

NEVRAUi, BAŞ ve DIŞ AGRILAfll 

~--~.· . ,~-

NIDIAL~I 
bütün ağrdarsin dindirir. 

-· , ........................ ! .......... -~~ 

bil' Yalnız EV 1 N 1 Z D E değil C E B 1 N 1 Z D E 

bir NERV.N buı1111-şişe 1 malı 
lıııı.. • UYUŞUKLUK - SINIR AGRILIJ'l" l'I C R V 1 ~- A~A ı:tT oKı:;nRg.KJ~~R ı- ıu1a:: GINLIK - BAŞ D NMES - ÇJY• 

PINTI ve SİNİRDEN ileri gelen bütün RAHATSIZLIKLARI 

iyi EDER 
Ne nebati, ne kimyevi zehirli hiç bir madde yoktur. 

Her f'czanede bulunur. 

------------~---------------------
-SAN' ATIN BiR HARIKASI ---~ 

POL YDOR ŞlRKETlNlN 
Sureti mahsusada Almanyada 
imal ettirdiği 

300 DEFA ÇALMAKLA 
BOZULMIYAN 

Türkçe Plakların birinci serisi 
geldi. _.;, 

Her ince r uh u he~·ecana getirerek m evsimin en güzel ve en c 
şarkıları. 

POLYDOR 
Gramofon Plc1klarında Bulacaksınız. .,, 

Memleketimizin tanınmış bestekarlarından Mustafa ~afiz fmıa1' 
muganniye Fahriye Öz Ses'in: 

N 8008 
SENİ HEN NASIL SEVDbl CHü:n:am ~rkı) ı' 

O. GEÇEN AKŞAM BANA SÖZ VERDİDE (ili' 
şarkı) 

.. ----•• Biitün bayilerden i~rarla isteyiniz. 4 ___ _. ..... 

Müsabaka imtihanı , 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasınddfl' 

1. - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacaktır. ~ır 

2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yükse1' 1/ 
sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk Fakültesinden veya bil,, 

yabancı memlckctlerindekı rnuadillerlnden diplomalı olmak l&:tırndıf· l ( 
3. - Müsabaka 7. 8 ve 9 Eylul 1938 günlerinde Ankar a ve 1sta11b~t' 

C. Ziraat Bankalannda yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinie~e 
de . sözlü bir imtihana tabi tutulacnktır. 1'1_ 

4. - Müfettiş namzetlerine '140\ lira aylık verilir Askerlikleri111
, ti 

mak iizcre ayrılan mi'ıfcttiş namzetleri askerlikten avdctlermc kada 
aşsız mezun sayılırlar. ıı' 

Müfettiş namzetleri iki senelik bit stajdan son ra müfettişlik ırn t.U1'ıt 
tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla mii fettişliğe terfı eJI 
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da ıe 
lük hakkını haizdirler." 1 

5. - İmtihan programı ile sair şa rtları gösteren matbualar Anıt•' . 
tanbul ve İzmir T. C. Zirmıt Bankalarından elde edilebilir . ~ 

6. - İstekliler. aranılan vesikaların asıllarını veya noterden ı•~ 
suretler ini bir mektupla Ankarada T ürkiye Cümhuriyeti Zıraat e-,, 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suret iy le mürac•~ 
melidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikaların en geç 24-R-1938 t• 
de Teftiş Heyeti Reisli~ine gelmiş olması meşruttur. (2397) (4402) 


