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1138 5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi : AHMET EMiN YALMAN 

L<ıtfen tecrübe bu:rurunuz Şafak Ticarethanesi 
Muhslnoğlu han, 1 inci kat Merkez postanes.I karşısında, Jstanbul 

'------------------------------" s± 

Rus -Japon Askerleri 
Dün Uç Defa Çarpıştı 

. ...,...... ~- .___.._...... ·----~ ................. 
Almanya ile Yeni Ticaret 

Anlaşması lmzaıa·ndı 

Uzak Şarkta Vaziyet Çok Gerildi 

37 si General Olmak Uzere 105 
]aponZabitiTekaüdeSevkedildi 

Türk Malları Hiçbir Kontenjana Tô.bi Olmadan 
Serbestçe Almanyaga İhraç Edilebilecek 

Berlin, 26 ( A.A.) - Anadolu Ajanaının husuai muhabiri bil

diriyor: 

Türk - A lman ticaret ve tediye anlafmaları tlün ak,am Ha: 

riciye Nezaretintl-e imza etlilmiftİr. Almanya namına Hariciye 
müate,arı Baron W ei•1aecker ve Türkiye namına Menemenci• 

oğlu bu münaaebetle aamimi beyanatta bulundular. -----------~----------~-----

Baskalarmm 1 So~et • Jap~n D .. • .. ... .. Muzakerelerı 
15 Ağuatoata meriyete girecek olan bu itilôllara nazaran 

bilumum Türkiye malları hiçbir kontenjan ve takyide tabi ol
maknzın •erbe•t olarak Almanyaya ihraç eclilebilecektir. iki 
memleket menfelİ efya umumi mevzuat tlahilintle aerbntçe 
ithal edilecektir. Evvelce Trakya muvaritlatı için vcyeclilmif 

ola" pliılon kaltlınlmıftır. Bu feklin mütekabil mübadelôtta 
mütezayit bir inkİfala yol açmaaına intizar edilmektedir. 

uştugu Netice Vermedi 

Bir Hata 
---0---

~lunet Emin YALMAN 

B ir vakitler ortalıkta bir 
. . münakaşa devam edip 
~?rdu: Türkiye bir ziraat 
--=IQJeketi 'dir b' ""- mı , ır sanayı 
~nıieketi mi?. 

lar Bu ~m münakaşaya atılan
çn; nıanasız mantık Ol'Unlan i
~. Yollarını kaybediyorlar, 
b' ti ve sanayii biribirindcn 

8~ hudutlarla ayrılır birer 
B saha sanıyorlardı. 

Aıaı~ekil Celal Bayar, Yerli 
ra h~r Sergisini ziyaretten son
aôyl ır karkadaşunıza intıbalannı 
~ ~r en bu nokta üzerinde 

• .;,. ı~~ltil~r~sa?a~i' ile1 zka~ti 
tiy ~likkıJerle ıfade etmek is
tıa~r ~?•:Halbuki ziraat ve sa
llıanı ırıbirlerini ikmal ve it
h.-. eden bir küldür. Milli eko-
-vıııın· · 

Londra, 26 (Huıuıi) - U zak 
Şarkta vaziyet birdenbire karıf
mıt ve yeni b ir Sovyet - Japon 
ihtilafı batgöıtermittir. Ve Sov
yet - Mançu hududunda çarpıt~ 
malar o lmut tur. 

Tokyoda çıkan Nişi Nişi gazetesi
nin, Mançukoda Mutankiangdan aldı 
ğı aşağıdaki haberi neşret.mektedir: 

22 Temmuzda saat 15,20 de, dört 
topçeker himayesinde 300 Sovyet as 
keri, hududu teşkil eden Ussuri neh 
rini geçmişler ve Yanlin ve Hsinh
singting köylerini işgal ederek Man
ço evlerini ateşe vermişlerdir. Japon 
kuvvetleri mukabil taarruzda bulun 
muş ve Sovyet kıtalarını geri atmış
tır. 

Domei Ajansı bildiriyor: Gazetele 
rin Possort. körfezini hudut mıntaka 
sından alarak neşrettikleri haber]e
re göre-, Sovyetler, dün, Kingçungun 

fı'"nd~a-ikit~;;=r~;. ;:p~-;şl;rd~;~H~r 
f Atkası: Sa}"fı 10. afttun 5 de} Çindeki J apon GI. inden B orada 

Mareşal Fevzi Çakmak 
• 

Menemencioğlu bu aabahki ekapreale Türkiyeye hareket 

etmiftİr. Numan Menemencioğlu 

f-ı;;,;;;f;f;;r,;ı Hataya Giren 15 Kişilik 
\ Büyük Şefe t s· ç t B k 1 t 
~ ,.?:.".;~':.,ı~:.~.d·- i . ır e e as ın ar yap ı 
~ den > - Belediye Reisi Behçet ~ M ·· teca • lerin Y k 1 1 • 1 ~ Uz, Riiyiik Şefe, lzmirlilerin ta- ~ U VIZ a a anmaSI Çin CGp 

~ zim1crini arzetmek üzere bu- ~ Eden Tedbirler Ahndı. Failler Tesbit Edildi 
~ giinlerde t~tanhula gidecektir. r 

~ Bt'hçct Uı., aynca Başvekili ~ 
~ de ıiyarct edecek ' 'c Enternal\· ~ 
~ on al izmir fuarının atıht töre- ı:: 
Ilı nine riyaset etmesini rira ede- t 
\ cek tir. ; 

~ (Diğer İzmir haberlerimiz t 
~ onuncu sayfamızdadır.) ~ 

, /, / .,," ' "'"' ..... ..... ,..... ' , , 

Antakya, 26 (A.A.) - Anadolu Aansının hususi muhabiri 
bildiriyor: Kayıt muameleleri geniş bir serbesti içinde normal 
bir şckiJde süratle ilerilemektedir. Seçim yüzünden hiç bir va
ka kaydedilmemiştir. 

l1nı ın ıcaplan ve memleketin 
kırı~! ~enfaatleri; bu esasa ay 
der.'~oruşleri tamamile mene- • Dün Istanbula Geldi Sahte Bir Çekle 

Bankadan 8000 
Lira Çekildi 

Reyhaniyedeki hatlue 
Reyhaniye, 26 (A.A.) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bildiri -
yor: 

Halebin Hemam' ve Harenı nahi

yelerinden gelen 15 kadar bedevi 
Amuk'da Ali Mürsel'in çiftliğini bas 

mış ve çiftlik vekilini boğazından 

yaralamışlardır. Bunlar şarki Ay -

rancı köyüne de tecavüz ederek kur 
şun sıkmışlardır. Müteakiben Aryan 

cı ile Yeniyapan köyü arasındaki yo
lu kesen mütecavizler Türk listesine 
kaydedilmiş olan bazı Arapları dov
müşler ve geldikleri yere savuşmuş
lardır. 

Delegasyon ve mahalli hükumet, 
faillerin yakalanması için icap eden 

bütün tedbirlerin alındığını bildiri -
yorlar. Çetenin başında Sallan A
dında bir Arabın bulunduğu ve üç 
mütecavizin teşhis edildigi haber a
lınmıştır. 

le ~alf\'ekuın bu noktayı hassasiyet-
,.. rıııaın k olr tak a ta çok hakkı vardır. 
ılraat ıtn Yabancı memleketlerde; 
faaı aa~e sanayi, biribirine zıt men
tir. liatt~ları §eklinde inkişaf etmiş
)tıt f k a bu zıtlıktan bir takım si-

Bö ır •lar da doğmuştur. 
l Yle bir v . . 1f gö h azıyet, hır taraftan yan-
dür ..... ~ı ve telakkilerin mahsulü-. .uığ 
btr fırk er taraftan da eski yolda 
dar ) •cılığın bir memleketi ne ka
bir 

0 
.. •nlış Yollara sevkedebileceğine 
l':rıekı· ltr ~ ır. Eski fırkacılık, taraf-

,,, bu 
1 
llınak için zıtlıklar aramağa 

~U y; :rı körüklemeğe mecburdu. 
~llf ı en memleketin müşter«!k 
?ll.lJt ;at. cephesini yıkmağı ve bu
ltlellfa e;ıne .. parti taassuplarını ve 
laye ~u· ınucadelelerini gcçirmcği 

1Yordu. 

T Ürk :rnilleti, bir takım sebep
i!lJtilllf lerin sevkile milletlerarası 
~t b~Brlftnda geri kalmıştır. Fa
lt~di 1 h~ bu geriliği her s!lhada 
ltıdectir e ıne çevirebilecek bir mev-

)'•brİk 
~ruz. r:larunız yoktu, şimdi yapı-
otuı Ben kat Avrupada, Amerikada 
lllt~rl e evvelki makinelerle ve u· 
• .. e kuruı 
o~ muş olduğu için ona 
~hrik:1~h~u.t verimle işliyen bir 
tp Yokt Pını taklit etmemize se
thitn.i ur. Geri kalmış olmamızı 
~Ya e'l.e kullanarak doğrudan doğ
'll n son · b·· )eni sıstem makinelerle ve 
ildir. Usullerle işe girişmemiz ta-

&ir tn 
~ilı ön·~ktep binası yaparken gözü-
~l undek; ·· .\\>ru • ornek, otuz sene ev-
>~ıp te~ada nasılsa yapıldığı için 
~0l'i.ltınıy rar yapılmasına imkan 
~bi),en~n eski tip bina değildir. 

ın Ve wl ğ . u sag ı ın en son ıcap-
~ Itendt~n olan, en modern bina
~l'ırn1;:1ıe llyık görüyoruz ve ya
-.,~. • onu ölçü ve model tu-

Genel Kurmay Baıkanı, Büyük Şefe Son 
Teftiş Seyahati Hakkında MalOmat Yere& 

Adana, 26 (Tan muhabirinden) -
Mehmet Ali adında birisi namına, 

sahte çek tanzimi suretile şehrimizin 
bir bankasından 8072 lira 36 kuruş 

para çekilmiştir. Muhasebe müdürü- ===-=:::::...;_;--=-======= =============== 
Izmir, Afyon ve Kütahyada JnUh

telif askeri teftişler yapan Genel -
kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak bu sabah şehrimize gelmip ve 
istasyonda Başvekil Celal Bayar, Rt
yaseticümhur başyaveri, Veli .mua
vini, Istanbul komutanı, bir çok ge
neraller tarafından karşılanmıştır. 

Mareşal Çakmak, Başvekille bir
likte istasyondan doğruca Dolmabah 
çe sarayına gitmiş ve Reisicümhur 
Atatürk tarafından kabul olunmuş

nün imzası taklit edlimiş, Pesmi mti
hür de çalınmak suretile tedarik e
dilmiştir. 

Dersim Yollarının 
Toprak Tesviyesi 

Bitirildi 

Bazı Orta Okullarda 
Çift Tedrisat Yapılacak 

tur. Genelkurmay başkanı son tef- Erzincan, 26 <A.A.) - Derı:ıim. Ova 
tiş seyahati hakkında Atatürke ma- cık ile Erzincan arasındaki 36 kilo
lumat arzetmiştir. metrelik yolun toprak tesviyesi bit-

Genelkurmay başkanı bir kaç gün miş ve bu suretle buradan Tun<:eli-

Bu Suretle FevkalCide Artan Okul 
ihtiyacı Önlenmiye Çabşllacak 

sonra Ankaraya avdet edecektir. ye kadar motörlü, motörsüz vasıtala Dün sabah Kültür Direktörlüğün-
Kütalayatlan geçerken nn gidiş ve gelişine imkan hasıl ol- de Maarü Vekili Saffet Ar.ıkanın ri-

Kütahya, 26 (Tan muhabirinden) muştur. yasetindc bir toplanıt.ı yapılmış ve 
- Genelkurmay başkanı Mareşal r------·- ~~---~·---ı bu toplantıda İstanbul Maarif Müdü 
Fevzi Çakmak, §ehrimizden geçer - INGIL TERENiN rü Tevfik Kut ile Vekalet umumi 
ken büyük merasimle karşılandı ve miıfettişleri ha7.ır bulunmuşlardır. 

Mar~şahn 1zmire seyaha tinden 
bir intiba 

uğurlandı. . oıc SIYESETI Dün yapılan toplantıda fstanbulun 
(Arkası: Sayfa lO, ı;Otun 4 te) 

1 

Y ortaokul ihtiyacı üzerinde görüşül-

Altı Yaşında Kıza 
Tecavüz Eden iki 

Çocuk Mahkôm Oldu 
Mütecavizlerden Miço Bir Sene 3 
Ay, Agop 9 Ay Hapis Yatacak 
Dün, Aiırceza mahkemeıi MetJıut Suçlar Kanununun alır ce

zalara da tqmili · hakkındaki yeni kanuna söre ilk hükmünü .er-

mittir. (Arllm: Blı7f• ıo. .otun ı de) 

Chamberlain dün Aııcım Ka- müştür. Bu yıl ilkmektepleri bitiren 
marasında lngiltf:'renin dl.§ talebeler 5000 i İstanbulda olmak ü-

aiya.tetini hulÔM etti. zere bütün memlekette 30.000 i gcç-
Bu arada lngUterenin, Fran- mektcdir. Bu rakama göre ortaokul 

•a ve Amerika ile çok dostane ihtiyacı fevkalade artmış bulunmak 
münasebeti olduğunu söyledi tadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere 
ve bunun dünya sulhuna bir memleketin muhtelif yerlerinde ve 
destek olduğunu ildve etti. Al- bu arada fstanbulda da bazı kazalar-
manya ile münaseebtte ve Çek da yeniden ortaokullar açılması ka-
meıelerinde iyi 11ollarda iler- rarlaştırılmış iken bütçe darlığı do-
~ndi~ni kaydeden BQfVekil, layısile İstanbulda yeniden ortaokul 
Çin meae~ainde Japonlann in açılmasından sarfınazar edilmiştir. 
giliz menfaatlerine dokunul- Buna mukabil İstanbulda, iki orta o-
maına mmcıade eclilmiyeceği- kulda ve di$ter vilayetlerde de 12 or 
ni il4ve etti. taokulda çift tedrisat yapılması ta-

Netice olarak dünyada ger- karrür etmiştir. 
ginliğin zcıil olduğunu ilave 
etti. (Tafsilltı 3 üncüde) Dün, bu ortaokulların tesbit edil-=---- - ----,·----- mesi için çalışılmıştır. Toplantıya bu 

gün de devam edilecektir. 
Maarif Vekili dflnkO toplutadan 

..._..kea 
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No. 131 Yazan : M. SIF.IR 

E irneli Ekrem Beyi 
Tevkif Ediyorlar 

O gece yeni bir haber çıkma
dı. Ertesi gün sabahleyin er 

kenden Bürhan Bey yüzbaşı Şev
ket Beyi Çamur Alinin motörile 
Bakırköyünden selamet yoluna çı
karır. Fakat yanında bulunan bazı 
evrak ile şifreleri alükadnrlara tes 
lim edemediği içln Edirneli Ekrem 
Bey yola çıknmaz. Her ikisi tirene 
binerler. Ekrem Bey trenden Yeni 
kapıda iner. Beyazıtta Soğanağa 

mahallesindeki evine gider. Vnlde 
si C. isminde birinin kendisini bir 
kaç defa aradığını söyler. Bu ha
beri alan ve zaten kuşkuda bulu
nan Ekrem Bey yaklaşan tehlikeyi 
hisseder ve Bürhan Beye koşar. Ya 
nındaki evrakı verir ve başka yol 
ve vasıta ile İstanbuldan kaçaca
ğını söyliyerek yola çıkar. Fakat 
casus C. aradığı ve beklediği Ek
rem Beyi görür ve yanında bulu
nan polislere tutturur. 
Akşama yakın Sirkecide Hafız 

Aşır Beyin mağazasında oturuyor 
ve haber getirecek arkadaştan bek 
liyordum. Ekrem Beyin tutuldu
ğundan haberim yoktu. (M . A.) Be 
yin asık suratın ve endişeli bir hal 
le tramvaydan indiğini ve oturdu
ğumuz kahveye doğru gittiğini gör 
düm. Arknsından yiirüdüm ve ses 
lendim. Döndü. Elini sıkarken: 

- Hayrola kardeşim? Dedim. 
Ne o, yine çehren pek bozuk ... 

- Ne olacak. Şevket ve Ekrem 
Beyleri tuttular. Yazık size vnkit 
ve zamanile haber de verdim. 

- Aman kardeşim, bu haber 
yanlış olmasın ... Benim bildiğim, 
tevkif edildiğini söylediğin zatla
nn ikisi de şu anda Anadolu top -
rağına ayak bastılar ve yahut bas 
mak Q;feredirler. 

- Havır V.1>nl1ı;lık ci7.Qe ••• Bir 
saat evvel Ekrem Beyin tutulup 
K.rokere getirildiğini, miralay (Bal 
ar) bizim kumandana telefonla ,:;öy 
edi. Yüzbaşı Şevket Beyin ele bir 

sandal ile Beykozdan F.mirgfına ge 
çerken tutulduğunu ve başkuman
danlık karargahına götürüldüğünii 

Galata şubesi gruba haber verdi. 
Daha bunun yanlışı olur mu?. 

Saşırrnış, sanki taş kesilmi!I ve 
kaskatı kalmıştım. {M. A.) Beyin 
bu kati ifadesine bir türlü inan -
mak istemiyordum. Aşır Beyin 
dükkanına uğnyarak .istasyon bah 
çesine gittiğim hakkinda haber oı 
raktım. Arkadaşım ile bahçenin 
tenha bir köşesine ~ekildik. Ottıru!" 
ken: 

- Şaşılacak şey kardeş ... De -
dim. Tutulduğunu söylediğin arka 
daşlar diin akı::am yaver Bürhan 
ile Bakırköyünde Hazinedar çift
liği sahibi Hüseyin Beye gittiler. 
Geceyi orada ge<-irecekler ve bu sa 
bah erkenden motörle Karamiirse
le geçeceklerdi. Denizde tutulduk
larını söylesen biraz aklım erecek, 
amma .... 

- Bilirsin ki, doğruluğunu kat 
iyetle bildiğim bir haber üzerinde 
bu kadar ısrar etmem. Tekrar edi
yorum: Şevket ve Ekrem Beyler tu 
tuldu. 

Söyliyecek söz yoktu. Bir arka
daşla Bürhan Beyden sordurup işi 
öğrenmekten başka çare kalmamış 
tı. Ayağa kalktım: 

- Sen burada otur, dedlm. Bür 
han Beye birisini gönderip sordu -
ralım ve meraktan kurtulalım. 

B ahçeden çıktım. Beşir Ke -
mal eczanesi ön~nde baş -

kumandanlık karargahındaki ada
mımız Nomikos ile karşılaştım. O 
da beni görmek üzere bahçeye ge
liyormuş. Yavaşça sordum: 

- Yüzbaşı Şevket ve Edirneli 
Ekrem Beylerin tevkil edildikleri 
doğru mu? 

- Ben de bu iş için geldim. Yu
suf Beyi kahvede buldum ve bil -
diklerimi söyledim. O Esat Beye 
haber vermiye gitti. Ekrem Beyin 
tutulduğu doğrudur. C. kendisini 
yakalatmış. Şevket Bey zannı ile 
Beykozla Emirgan arasında birini 
tutup bizim karargaha getirmişler. 

Fakat yanlışlık olduğu anlaşılın -
ca adam serbest bırakıldı. 

- Ekrem Beyin üzerinde bir şey 
bulunmuş mu acaba? Bundan ma
ltımatın var mı ? 

- Hiçbir şey çıkmamış. 
- i\fuhokknk mı? 
- Tabii... Ekrem Bey tevkifin -

den biraz evvel yaver Bürhan Be
ye uğramış. O sırada evrakını ona 
vermiş olmasından şiiphe ediliyor. 

- Bunu nereden haber aldın?. 

- Zabıta komisyonu başkuman-
danlık crkôniharbiyesine telefonlu 
söylemiş. Hnvadis herkesin ağzın -
dadır. 

- Öyle ise iyi .. 
- Evet sizin icin iyi .. Fakat bi-

zim kurnrgah bu işten çok ate~len
di. Tevkif emirlerinin gizli calı

şan millici gruplara hnber verildi
ğinden şliphe ediyorlar. Bugün bii
tün yaZ\fılan sıkıştırdılar. Biraz 
ev\•el ben de cendireden geçtim. 

- Gecmiş olsun. 
- Eksik olma. Ben yakayı kur 

tardım amma bakalım (M. A.) ne 
yapacak? 

- Onun ismi bu işe nereden ka
rışıyor? 

- Bizim basyaz!cı bizi müdafan 
ederken bu gibi haberlerin karar
gaht:ın ziyade gizli hizmetler gru
bundan sızdığını söyledi. (M. A .) yi 
de biraz çckis tircli. 

- Ya? .. (M. A.l ya acaba bir şey 
yaparlar mı? 

- Zannetmem. Ortada miisbet 
bir delil bulunmndığ ı için pek ehem 
miyet vermediler. Bununla berah<'r 
birkaç gün tedbirli bulunsa daha 
iyi olur. Bir şey daha söyliycce -
ğim: Biirhan Beyi yanından uzak
laştırması için Eı;at Bey üzerinde 
~ı.- ";J"'Uı-"---ı... 'D-----~·'--·-

gahta bir İn!:iliz başçavuşundan i -
şittim. 

(Devamı 1:ar J 

Havyar Var 

Yiye~iyoruz 
Izmlt muhabirimiz yazıyor: 
Izmitin Karadeniz suhillerinde 

yeni kurulan Karasu kaznsında, ba
lık ve havyar istihsali mühim bir ye
kun tutmaktadır. Fakat elde edilen 
bu kıymetli maddelerin, memleket 
içine gönderilmesi vasıtasızlıktan do 
layı miimkiin olnmamaktadır. Son 
zamanlarda yine bol miktarda kefal 
v~ barbunya brılığı tutulmuştur. Bar 
bunya ve kefal, kilosu 5 kuruşn sa -
tıldığı hlde yine mü:.leri bulnma.
maktadır. 

Karasu ka7.a~n halkı aynt znman
da çiftçilik ve ormancılıkla geçinir
ler. Bııradn yaşıyanlar, hiiyle en kıy 
melli maddelerin istihsali ile uğraş
tıkları halde, fakir insanlardır. Ka
rasulular, Denizyolları lşletmesi va
purlarının buraya da uğramasını is
tiyorlar. Bu takdirde, burada istih
sal edilen bu kıymetli maddeleri di
ğer şehirlere götürmek ve satmak 
mümkün olacak, halk ta refaha ka
vuşacaktlr. 

ADANADA: 

Fabrikada 

. Kavga Oluyor 
Adana, (TAN) - Ca~de üzerinde

ki bir fabrikada iki defadır mü -
essif hadiseler olmakta, bu yüzden 
geliş, gidiş te kesilmektedir. Hadise 
şudur: Fabrika, şimdiki kiracıları 

tarafından on sene müddetle tutul -
muştur. Halbuki sahibi tarafından 
baŞka birisne satılmıştır. Fakat yeni 
sahibinin mülkiyeti henüz mahke -
me kararile tesbit olunmamıştır. 

Fabrikanın yeni sahipleri bir ta
kım amele ile gelerek içeriye gir -
mek istemekte, kiracılan ve çalı~an 
amele de hıma müsaade etmemekte
dir. İki taraf, iki defa sopa, yum -
ruk ve tekmelerle biribirlerine gir -
mişler, zabıta güçlükle kavgacılan 

teskin edebilmiştir. 

TAN 

BELEDiYEDE : 

Gazi Köprüsü 
Sürat le 
Tamamlanacak 
Gazi köprüsünün gelecek sene 

Cümhurlyet bayramında açılması 
kararlaştırıldığı ıçın, belediye bu 
köprüye inecek yolları ve meydan 
ları da bir an önce açmağa ~alı~mak 
tadır. Fakat, Taksim - A.zapkapı, 

Şehzadcbaşı - Unkapanı arasında -
ki yollarda istimlak. edilecek bina 
fazla olduğu için, bu işlerin bir yıl
da bitlrilemiyeceği anlaşılmıştır. 

Dnha ()nce, köprünün jki başındaki 
meydanların açılma ve düzeltilme -
sine karar verilmiştir. 

Bu işe Auıpkapı tarafından baş

lanmıştır. Gelecek ay sonlarına doj
ru da Unkapanında başlanacaktır. 

Yeni lstimlcik Yapllıyor 
Eminönü meydanında istimlak e

dilen ve edilecek olan binaların top 
lu bir halde bir müteahhide veril -
mesi, yıkma masrafının müteahhit 
tarafından yapılması, yalnız bu mü· 
teahhide muayyen bir para ödenme 
si muvafık görülmüştür. 

Yıkılan Valde hanının bulundu
ğu adada iki binadan başka hepsi is
timlak edilmiştir. Nafia Vekaleti, is
timlak işlerine ~arşılık olarak şimdi 
ye kadar belediyeye 450 bin lira gön 
dcrmiştir. 

Evkafı mazbutaya ait arsaların 

belediyeye ait olmaları ve yalnız Ü

zerlerindeki binalar için para veril
mesi hakkında Vakıflar Umum Mü 
diirliiğüyle belediye anlaşamamış -
lardır. Bu mesele Vekiller Heyetine 
bildirilmiştir. 

Belediye istimlak kanununda ya -
pılması icap eden değişiklikler hak
kında yeni bir proje yapmış ve Ve
kalete göndermiştir. 

Çalgıh Gazinolar 
Damga, tayyare, belediye ve da~ 

rülacczc rcsimlcT\n\ yüzde ana indi-
Ten yern ııu111.n1 "J u •••• .,. ... ,, • 

peret, sinema, hokkabaz, sirk, kara
göz ve benzeri yerlere şamil olduğu 
anlaşılmı ştır. Diğer çalgılı ve çalgı
sız eğlence yerleri hakkında eski re
simler tatbik edilecektir. * Iki yılda, şehrimiz yollarından 
bir kısmının asfalt veya beton par
ke olarak inşasını üzerine alan mü
teahhitle dün bir mukavelename im 
la edilmiştir. * Barbaros tiirbesi için hazırla -
nan mevzii projenin ağustosta tat
bik edilmeye başlanması kararlaş -
tırılmıştır. 

* Ortaköy camlinin etrafı açıla
rak burada güzel bir park ve mey
dan yapılması işinde maıırafın yarı
sını belediye, yarısını da evkaf ve
recektir. * Bebek - lstinye yoluna rastla
yan Rumelihisarı mezarlığının yola 
alınmıyan kısımlarının yeşil saha ha 
)ine getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Mezarlığın Hisar tarafında bulunan 
ve tarihi mezarlıkların bulunduğu 

yer muhafaza edilecektir. * Tek tip el arabası talimatname
sine uymıyan arabaların işten alı

konulmaları şubelere bildirilmiştir. * Sayfiye yerlerindeki eğlence 
yerleri sıkı bir kontrolden ge -
çiirlmiştir. Tarüeye riayet etmiyen 
on bir müessese bulunmuş, haklann 
da zabıt tutulmuştur. 

lZMITTE: 

Bir Çocuk Kampta Öldü 
İzmit (TAN) - Hereke çocuk 

kampında müessif bir kaza olmuş • 
tur. Kamptaki çocuklardan muallim 
Şevketin oğlu, mutbahtaki elektrik 
cereyanına kapılarak feci bir şekilde 
ölmüştür. 

Yıldırım Düıtü 
İzmit, (TAN) - Evvelki akşam 

şiddetli yağmurlar yağmış, istas -
yon binasına iki defa yıldınm düı -
müştür. Zayiat yoktur. 

CANKIRIDA: 

Zelzele Oldu 
Çan kın (TAN) - Evvelki gece !a 

at 23 ü 55 geçe bir zelzele olmuş -
tur. Zelzele hafif geçmekle beraber 
herkesi u;vkusundan uyandırmıştır. 

' MOTEFERRIK : \VİLAYETTE: 

Hamidiye 
Karadenize 

Gidiyor 
Hamidiye mektep gemimiz bugün 

Karadenize gidecektir. Hamidiye, 
Karadeniz limanlarına uğrıyarak 
Hopaya kadar uzanacaktır. Gemi uğ 
radığı limnlarda gedikli erbaş oku
lu için talebe alacaktır. Alınacak ta
lebe gemideki sıhhi heyet tarafın -
dan muayene edilecektir. Denizcili
ğe müsait olanların kayıt muamele
leri yapılacaktır. Gemi İstanbula 
dönerken bu taleyebi de şçhrimize 

getirecektir. 
Hamidiye ile beraber, ayni za

manda, yeni Deniz Harp Okulu ta
lebesi staj görecektir. 

Sergi Rağbette 
Galatasaray Yerli Mallar sergisi 

çok rağbet görmektedir. Her gün on 
binlerce vatandaş tarafından gezili
yor. Kibrit Türk Anonim Şirke

ti, karoseri imalathaneleri ve daha 
bazı hususi müesseseler yeniden ser 
giye iştirak etmişlerdir. 

Dün Orgeneral Fahrcttin Altay, 
Amiral Şükür Okan ve bazı ecnebi 
sefaretler erkanı sergiyi gezmişler
dir. 

Konferans Bitti 
Balkanlar arası demiryolları kon

feransı çalışmasını bitirmiştir. Kon -
f eransa iştirak eden murahhaslar 
memleketlerine dönmüşlerdir. 
Konferansın hazırladığı yeni tari

felerde yüzde 50-75 arasında tenzi
lat yapılmıştır. Eşya tarifelerinde 
yapılan tenzilat ta yüzde 50 yi geç
mektedir. Tarifeler alakadar hüku
metler tarafından tasdik edildikten 
sonra meriyete konulacaktır. Tarife 
lerin bir eylCılden itibaren tatbikine 
başlanacağı ..ümit edilmektedir. * Bakırköy Halkevinde açılan el 
işleri sergisi, dün akşam kapanmış
tır. Jüri heyeti, birinciliği kazanan 
eser sahibine bir tuvalet takımı, i-
ft."8• l\,,.IJ w,,-a-& ._.__.•••• ,a 

cüye de bir dikiş takımı vermiştir. * Iktısat Vekili Şakir Kesebir 
dün Başvekil Celal Bayarı ziyaret 
etmiş ve akşam ekspresle Ankara -
ya dönmüştür. Iktısat Vekaleti müs 
teşarlığına tayin olunan maliye na
kit işleri umum müdiirii Halit Naz
mi de Ankaraya gitmiştir. * Gümrük ve Inhisarlar Vekili 
Rana Tarhan, dün, inhisarlara ait 
dr.ireleri gezerek tetkikler yapmış -
tır. 

MAARiFTE: 

Liselere 1500 
Parasız Talebe 
Alınacak 
Bu yıl orta okullarla liselere pa

raı:;ız ve yatılı olarak alınacak tale
be miktarı 1500 e çıkarılmıştır. Ge
çen yıllar, bu miktar bin olduğu hal 
de ancak 300-500 kadar talebe alı
nabiliyordu. Fakat bu yıl 1500 tale
benin tamamile alınması için, Veka
let, bütçesine icap eden tahsisatı 
koymuştur. 

Parasız ve yatılı olarak alınacak 
talebe, müsabaka imtihanına tabi 
tutulacaktır. 

Istekliler ağustosun 27 nci günü
ne kadar ya doğrudan doğruya Ve -
kalete yahut bulundukları vilayetin 
kültür direktörlüğüne müracaat e
deceklerdir. 

Müsabaka imtihanlarına bir ey -
IUlde başlanacak, üç giin sürecektir. 
Şehit çocuktan üstün tutulacaktır, 

Muallim Kadroları 
Ilk okul muallimlerinden sıhhi se 

beplerle bulundukları vilayetleri de 
ğiştirmek istiyenler en geç bu ay so 
nuna kadar Vekalete müracaat ede
ceklerdir. Ilk okulların kadroları a
tustos ortasına kadar ikmal edile -
cektir. 

Orta okul muallimleri arasında 

yapılacak değişikliklerin de şimdi -
den te$bit edilmesine başlanmıştır. 

Eğitmen Kursları 
Köy eğitmen kurslarından alınan 

neticeler, evvelce beklenildiğinden 
daha iyidir. Vekalet köylünün oku -
yabilmesini temin için eğitmen kurs-

Yeni Çıkan 
Kanunlar 
Tebliğ Edildi 
Mütekaitlerin memleket haricinde 

maaş alabilecekleri halleri gösteren 
nizamnameye bir fıkra eklenmesi, u
mumi mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler ve belediyeler
le sermayesinin tamamı devlete ve
ya belediye veya hususi idarelere ait 
daire ve müessseler arasındaki ihti
lafların tahkim yoluyla halli, 1927 
ve daha evvelki bütçe senelerine ta
alluk eden zimmetlerin tasfiyesi, 
toprak mahsulleri ofisi teşkili, basın 
birliği tesisi, damga resmi kanunu -
nun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bazı maddeler eklenmesine, 
-iş kanununa ek kanun, hazinenin tak 
sitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti, ceza 
mahkeme.leri usulü kanununun bazı 
maddelerinin tadili, meşhut suçların 
muhakeme usulüne dair olan kanu
nun üç maddesinin değiştirilmesi, as 
keri ceza, noter harç tarifesi, ka -
zanç vergisinde bazı değişiklikler ya 
pan kanun, avukatlık kanunu ve 
pazarlıksız alışveriş mecburiyetine 
ait kanunlar dün vilayetlere tebliğ 
edilmiştir. 

Bir Komisyon Kuruldu 
Yeni adliye sarayının yapılacağı 

lstanbul umumi hapisanesinin bu -
lunduğu yerdeki binaların tarihi kıy 
metini tetkik edecek komisyon Vi
layet tarafından teşkil edilmiştir. 

Komisyon müddeiumumi Hikmet 
Onat, belediye imar şubesi müdürü 
Ziya, müzeler umum müdürü Aziz, 
gazetemiz tarih muharrirlerinden 
lbrahim Hakkı Konyalı, mimar Se
dat Çetintaş, profesör mimar Asım -
dan müteşekkildir. Komisyon yarın 
saat on birde vali Muhittin Ustün
dağın başkanlığında toplanacak, icap 
ederse haplsane binasını da gezerek 
kararını verecektir. 

zeı':CtE?11ınP*" çBk"~'grfe'i'mtleKii ~}m .. ~.~; 
ve t~hlikeli bir şekil almıştır. Bu ci 
het te ayrıca tetkik edilmektedir. 
Maili inhidam ve tehlikeli olan kısım 
lar varsa bunların derhal izalesi için 
teşebbüslere girişilecektir. 

Gayrimenkullerin Sahşı 
Hazmede, 28 - 3 - 931 tarihine ka

dar artırmak suretile taksitle gayri 
menkul malı satın almış olanlann 
geri kalan borçlarının on beş sene 
müddetle tecili hakkındaki kanunun 
tatbik suretini gösteren bir izahna
me hazırlanmıştır. 

Buna göre, satılan gayrimenkul 
mallardan şimdiye kadar tesçil edil 
miyenlerin müşteri namına tesçili i
çin tapu idarelerine derhal tezkere 
leri yazılacaktır. 

Hazinece satılan gayrimenkul mal 
lardan müşterilerine teslim edilmiş 
olanların tcsçili tarihine kadar olan 
vergileri müşteriler tarafından öde
necektir. 

larını genişletmeğe ve sayılarını ço
ğaltmaya karar vermiştir. 

Bu sene yetişecek eğitmenlerin 

dağılacakları köyler tesbit edilmeğe 
başlanmıştır. 

Öğretmenler Edlrnede 
Edirne, 26 (Tan muhabirinden) -

Bursalı öğretmenler grupuna dün 
akşam umumi müfettiş general Ka
zım Dirik tarafından bir çay ziyafe
ti verilmiştir. Misafirler, yemekle
rini eğitmenler kursunun kardeş sof 
rasında yemişlerdir. lki eğitmen ve 
Bursa öğrctsenlerinin kafile reisi bu 
ziyafette nutuklar vermişlerdir. 

General Kazım Dirik bütün bu 
nutuklara mukabelede bulunmuş, A
tctürkiin eline aldığı kudretli dava
nın en ileri hamlelerini yapan öğ -
retmen ve eğitmenlerin inkılap ta -
rihindeki eşsiz rolünü tebarüz etti
rerek köy kalkınması üzerinde ko
nuşmuştur. 

Yakında Istanbul muallimlerin -
den de 200 kişilik bir kafilenin bu -
raya gelmesi bekleniyor. Gen~ şu 

tarahilerde Gümülcüneden 500 kişi
lik bir ziyaretçi kafilesi gelecektir. 

* Çocuk kamplarının daha verim 
li neticeler vermesi için, bu kampla 
rın Vilayet hususi idarelerinden alı
narak Sıhhat Vekaletine devredilme 
si kararlaştırılmıştır. 

27 - 7 - 938 :=;::::::::-

ı-A~k ~ra d;;"'"1 
! Telefon ve Telgrafla 1........ • ....... 
Çok Ekipli Fabrikalar 
Hafta Tatilini Nasıl 
Tatbik Edecekler 1 

Ankara, 26 (Tan muhabirinden) ~ 
İktısat Vekaletinin murakabesi • · 

tında iki veya üç ekiple çah~tı~ 
makta olan fabrikaların hafta tat 
kanununun bir hiikmüne tc\'fikon .,. 
nede 15 defa hafta ·tatili tathikiıtdell 
nasıl istifade edebilecekleri hnkk1

"· 

da şu esaslar kararlaşmıştır: .. 
Bu gibi müesseseler cumartesi guıı 

ai· leri saat 13 te başlamak ve 35 sa 

ten aşağı olmamak üzere tesbit edile~ 
. tı· 

pazar tatilinden senede 15 defa ıs 
fade etmemek salahiyetini haiz ol•· 
caklardır. Bu müesseseler taTafı11da~ 
istifade edilebilecek olan hafta tatı· 
li müddeti 25 saatten ibaret bulıtfl' 
duğuna göre. her tatil haftası bir b•· 
çuk gün ~ayılacaktır. Miiessesclet 
yalnız cumartesi günleri öğleden 501' 

raya tesadiif eden tatil nıiiddeticrlfl• 
de ise çalı~tmldıkları takdirde knrttl' 

nun bu hiikmiinden yalnız 45 cuın•'' 
tesi istifade edebileceklerdir. 

Orman Umum Müdürii 
Vazifesine Başladı 

Ankara, 26 (Tan muhabirinden) -"' 
Orman umum müdiirii Hüsnii 1"•; 
man yeni vazifesine başladı. iktı~ 
müsteşar \•ekili nzifesini de şiın ı· 
lik uhte inde muhafaza edecektir. 

Cellcit Gölü Batakhğı 
Bu Yıl Kurutuluyor 

Anakra, 26 (Tan muhahirindenl""" 
Üç buçuk milyon lira~·a ihale ~dile; 
rek 1938 yılında faaliyete geçti~ 
bulunan Küçük Menderes nehri 

11 
tabileri üzerindeki ıslah işlerinin 1

0 
mühim kı!iımını teskil eden ve 21~, 

~ Jl• 
hektarlık bir sahayı kaplıyan Cc 
gölü bataklığı bu yıl teksif edilen fa; 
aliyetle temmu7. sonlarında tamaınt., 

. ·ıece .. 
kurutulmu~ bir \'a7.İvete gctırı 

~ . ve 
ve hu suretle '.\·ıllardanhcri muıtır 
menfi teshleTİe muhitin sıhhi dıırtı~ 

b 1. •cdt" munu bozmakta olan bu c ı~ ı 
rııı 

kurtulmuş \'C 2100 hektnrlık 9 ı 
de ekilebilir Hdle J!Ctrilmiş olae&lttı · 

•• - --- J11il' 
Edirne, 26 (TAN ) - lstanb~l tft11 

zeler müdürü j\ziz Ogan, iki gUi1 ri• 
beri Edirne abidelerini ve mtiz~le g.t 
ni tetkik ediyor. Bugün de 011~1. 
Mazhar Altanla birlikte, !{adıl<~,.. 

" lebı» Kırklareli, Vize, Çorlu ve Lu ıJl 
gaz mıntakalarını gezmiştir. Y.oJ 
Istanbula dönecektir. 

Ankara Radyosu )/ 
· Ankara, 26 (Tan muhabirindel1 b~l 
Etimesut radyo istasyonunun lt~ O' 

muvakkatini yapmak üzere teşk el'it' 
lunan ve telefon işleri reisi l3

1
et 

Vefanın riyasetinde bulunan ııe 
ilk toplantısını yapmıştır. ~ 

Tesisat kabul edildikten sorırll ril' 
kara stüdyosunda bir müddet ıeceıJİ 
be neşriyatı yapılacak, bilahare ~ , 
elemanlarla neşriyata başla~.şce ııe# 
tır. Kabulü muvakkat ve tecrub ~· 
riyatı işleri bir ay kadar sürece 

Ziraat Kongresi et1,_..... 
Ankara, 26 (Tan muhabirind c~ 

Cümhuriye bayramında topl~Jli~tl ' 
olan ziraat kongresi umumi k~tJ111Ş ' 
ğine Nusret Köymen tayin edıl tıit' 
tir. Ziraat Vekfiletinde açıl9~ğ' 
büro kongre işlerile meşgul ol 

başlamıştır. ,_/ 

1 T AKVIM ve H~ 
27 Temmuz 1938 

ÇAR~ 
. 8' 

7 inci ay Gün: 31 Bı~;s~ 
Arabi 1357 Ruınl , ı~ 
Cemaziyülevvel: 28 Tcınmıı:; ~O 
Güneş: 4.51 - Öğle: 19.ııt 
İkindi: 16.17 -Akşam: z45 
Yatsı: 21.28 - fmsiık: ._ _ ____ .-..-yt:1'1 

YURTI A HAVA VAZI 1111• 
• rıdııfl rıı· 

Yeşilktiy Meteoroloji istasyoııtı'8 I(tl 
11
, 

nan malômata g5re, yurtta, tt~' ~o!C tı , 
deniz kıyılarile doğu Anadotud3 ııP IC ~ti 
luUu ve mevzii yağışlı. Egenin cefl cf\ııtı11 , 
mı ile Akdeniz kıyılarında vc~e ıırı'~ 
doğu kısmında açık, diğer yerle reıı~ 
miyetle bulutlu geçmiş. ri]zgOrlll~I dl 

1
, 

Anadolu ve kısmen de Egerle ıııır ıcıı'"" 
yerlerde şimali istikametten ortıı 
te esmiştir. .• t.r" 

tlv ı• 
Dün 1stanbulda hava az bıılU ı!t· 6 

miş, rüzgAr &imali şarklden 11nniYetc ııı~ 
lA 8 metre hızla esmiştir. saat 14 t e" f( 

metre 757.7 mlllmctrc idi. Harnrc ıs*' 
gün~ e 61.G, RÖlgede 18 8 ve en aı 
u.nıt oı.rtık byd tir. 



' ~unGsÜN_I . 

~ ~ 1 ffi 
3 

r~k Meseles; 
Çuı Yeni Bir 
Çare 

lngilterenin Harici Siyaseti Rakı, Filit, 
Konserve 

l'azan: B. FELEK 
~ 
~: Ömer Rr:ı:a DOCRU L 
4.'1lıt 
~ 

1 
llryanuı Almanya tarafından 

•iıtı 0 nnrnasındanberi Avrupayı en 
ı_ ''• buh 'Ctşıla ranlar ve tehlikelerle 
~lov ş~~an büyiik bir mesele, Çe. 
~lov~l anın ekalliyetleridir. Çe
~l,t Ya hükumeti bu meseleyi 
llıt\ i~elı: ve her tarafı hoşnut et

Başvekil Çember/ayn Avam Kamarasında 
Dün Hükiimetin Dış Siyasetini ·Anlattı 

Ge~en hafta bir giin Osküdardan 
Şileye gittim. Güzel yolu, şirin dağ
larla çevrilmiş bir güzergahı, ufak, 
büyük birkaç köyü, körpe ormanları 
olan enteresan bir ~·olcuhıktur. Üs
küdar iskelesinden yetmiş kilomet
re uıaktaki bu Karadeniz kasabası 
plajı, Pitoresk sahili, kayalıkları, fe
neri, yüksek bayın ,.e masmavi de
nizile yetmiş kilometrelik yolculuğa 
değer bir kar.adır. Ben pek sevdim. 
Eğer Üsküdar - Şile yolu Avrupa , .e 
Trakyadaki gibi asfalt yollar gibi yu 
murta yuvarlanacak şekilde olsa, İs
tanhulun güzel bir sayfiye yeri olur. 
Çünkü mesela Bükreşin en yakın 
sayfiyesi 90 - 100 kilometredir. Şile
nin ~·olu asfalt ve piiriizsiiz, hele ge
ni~ olursa, otomobil veya otobüs ile 
45 dakikada varılabilir. Biiyükada~·a 

bi.r saat on dakika, Büyiikdcreye bir 
buçuk saatte giden İstanbullu 45 
dakikada Şileye gitmiyc can atar. 
Liıkin bu, bugün için biraz hayal gi
bidir. On sene sonra Şile, birkaç gü
zel oteli, plaj üstiinde dört be~ ga· 
zinosile İstanhulun uzakça bir say
fiyesi o1acaktır. 

_____ ................ ---
da yeni bir gayret için yol açılmış 
olduğu kanaatine varacağım. ,, 

ıa çın ·dd· 
11 \j.. cı ıyetle çalıştığı halde ka-
ı • ner q!İ\iıtıı ıceye varılamıyor. Gerek 

Londra, 26 (A.A.) - Bugün öğle
den sonra Avam Kamarasında libe
rallerin teşebbüsü ile dış politika 
hakkında bir müzakere açılmıştır : Li 
beral muhalefet partisinin lideri Sin 

r ... --.. ·H~;i~t Siyasetin Esasları 
• lngiliz • Fransız birliği sulhün en sağlam des· 

teğidir. 

B. Chamberlain, İngiliz - Amerl
. kan münasebetleri hakkında da şun
lan söylemiştir: 

llıt\ etin kendi partilerini ikna et-
~ · ı~~ k . ·ı:te4, ınu abll tarafı asıarı de-
16\ı,tl ll'lernnun etmek yolunda güç· 
kıı )'ti e karşılaştığı göze çarpıyordu. 
' tden .. eti .. ınuıakerenin uz.ayıp, gide 
ı .. - ye b" 
~'"'-kt •r neticeye varmıyacağı an-
1 . a idi. 

ı. 11 r•b kı ~lf u aştırmak ve gaileyi ber-
~O?, f '~ıtıek için bir çare düşünülii· 
~ b~ at buna da kolay kolay İm· 

unarnıyordu. 
.\ ı\ıııaş.ı t -lııı,ıı an ngilterenin bir taraftan 
•e Çe)(Ya ile, diğer taraftan Fran~a 
ttı,., oalovakya ile yaptığı müzake
iııt\iııeıı nihayet bir çarenin keşfin" 
hU\6trı "~rdi. Bu çare, Çeko~lovaky;ı 
lfl, y etıne ekalliyetler mümesille-
-t •Ptıfı - .. k 1 d . . 
1 
'sıtıdaJ(" ... uza ere er e, ıkı tarnf 

~lırrrı k 1 noktai nazar farkını yak· 
~ ha ve bir anlaıma zemini bul 
t_t'dırrı Usuııunda yardım etmektir. 
d-ıtı, .. •n §ekli, bir İngiliz de,•let a• 
Ilı ..... hl .. 
Uı.ıc Upvir ve hakem sıfatile 

~ ereier . . k " . llles 
1 

e ışhra ını ve bu suret-
41rııı., e enin halline doğnı geniş :ı· 

,.. L •hlrnasını temin etmektir. 
"'ııı:oaı 

l'ıı,"Ya d ovakya da, Fransa da, Al-
~'lllış \7 a hu ~attı hareketi iyi kar· 

oldnh lngıJiz teşehbüsfinün mil· 
il )f na inanmıı bulunuyor. 

~ıı~ •katte hu iı. bugünkfi ~artlar 
~l'hiJtncak İngiltere tarafından ya. 

r. 
ÇııllkU .. 

~"- )\\ti ntuıakerelere f arau bir Al 
--..:'" -., ._'lrltiıı • t• L • a 1-
~i ~ ıı ıraaı, .n.Hnanyanın 

\ Yetini l · 
l "-llta .. a ırdı. Yahut bir F.ran-
"slo•ak vırın iştiraki, Fransan1n Ç~ 
~"den tYa ile müttefik olmHı yü· 
• ıl ' •raf · ltd1 }' ~ırane bir hareket sa· 
~~I~ k •kat İngiltere öteden beri bo 

1 
b. •tşısında bitaraflığını mu

..... etnı· 
ıı ile h 

1 
• •ş ve meselenin sulh yo-

~ • lın· t ~ lo"•lt 1 avıdye etmiş, hatta Çe-
ıı.. Ya yij .. .ı.: d b' ı " takdir' .. an en ır harp vu· 

~-- Yolu •nde hu memleketi milda
.._ 1receıt.·"~a hirhir taahhüde girişe· 
'fi L "lnı ~ııı: İçi ' ancak harbe karşı gel-
~-~tn1 .:: manevi niifozuntt kullan:ı
~!lıl ""l°le · , o"•lt ntış olduğundan, onun Çe 
~tlltıu Ya tneselesinin halline tnss 

"h.._ •tılh b k . ~·11a1t ic a ımından hır kar.anç 
~I e, )'ah ap eder. Bu hareketi mü da 

il~' lela1t~ti ~a~afg!rane bir teşebbiis 
'11 'darla ~ e •mkan bulunmadığı, a-

1~ot. ıın tnemnuniyetinden anla. 

kler, söylediği nutukta, Amerika Bir 
!eşik devletleri ile ticaret anlaşma
sı yapılmasını , harp borçları mesele 
sinin halledilmesini ve Çine bir is
tikrazda bulunulmasını talep etmiş. 

tir .. 

İngiliz Kralının Paris seyahatleri 
ile sulh eserine yaptıklan hizmetler 
den büyk bir sitayişle bahseden B. 
S inkler demiştir ki: 

• lngiltere, ispanyadaki CJÖnüllülerin geri çekil· 
mesini çabuklaıtırmıya gayret edecektir. 

• Çek meselesinin halli için tavassut iıini yapmak 
üzere PraCJ'a becerikli bir adam gönderilmiıtir. 

• Almanya ile sulh yolunda anlaımak üzere çok 
müsait temaslar vukua gelmiıtir. 

• lngiliz ·Amerikan münasebatı ideal bir mahiyet 
almııtır. 

• lngiltere, Japonfarın Çindeki menfaatlerine do· 
"- Sulh ün Avrupada en sağlam 1 ·· d • 

desteklerinden biri. bugün Fransa ve kunmasına as a musaa e etmiyecektır. 
ingiltere arasındaki sağlam ve dü- • lngiltere, Milletler Cemiyetinin bugünkü vazi· 
rüst dostluktur." yetini muvakkat ve geçici addetmektedir. 

B S
:-'·l B . 1.......... __.. .... ..._ ........ - ....... .__. ................................................ . 

• uJIA er, . Runcımanın Prag ı 
hükumeti nezdine müşavir olarak ta dola_yı t~essürünü bildir~iş ve hüku- kumeti, mahallinde meseleyi tetkik 
yin edilmesinden m<'mnuniyetini be metın bır _ uzlaştırmaya amade oldu edecek ve mükazereleri neticelndir
yan etm iş ve B. Vieclmannın Londra- ğunu yc~1den .. ~~t~:lat~ı ştır.. . ~ek için lüzu~u ~akdir~nde y~ll~r 
daki vazifesi hakkında da tafsilat is Başvekıl , gonullulerın gerı çekıl- gosterecek tccrubelı ve lıyakatlı bır 
temi tir. mesi ile yalnız Ispanyol anlaşmazlı- zatın tayin edilmesini de kabul et-

B 
ş .. k .. . ı ğının hakiki surette bir yere inhisar 

1 

miştir. Bu aracı, gerek Ingiliz hüku-
unu mutea ıp so ?.alan Başvekıl tt" ·ı kl k ı · · d k h h · b. d'~ Oh be 

1 
. la İ . . .. • e ırı me e a mayıp aynı zaman - metın en gere er angı ır ıger 

d ~m r aı~ ~vve ngılız hukum- da Ingiliz - ltalyan anlaşmaları - hükümetten tamamile müstakil o -
ar ~nnın arıs seyahatinden hah- nın tam olarak meriyet mevkiine gi- lacak ve yalnız kendi namına hare -

setmış ve bu seyahat.in havasından receğ"ın - t 1 · t " k t ı· kt" v "f · ı · . . c ışare ey emış ır. e ey ıyece ır. azı esı, mese esı-
ve netıcelerlnden duyduğu mcmnunı B k·ı it 1 h "" k ' t• · · d fk. · · . .. . aşve ı , a yan u ume ının va- nın esasın an e arı umumıyeyı ma 
Y_etı U:b~ru~ ettırd ikte.n _sonra sözle- adini tutarak Libyadaki garnizon - ltımattar ederek işin aydınlatılma -
rıne şoy e evam elmıştır: ların miktarını azalttığını, Ingiliz a- sına ve hal suretinin bulunmasına 

"- İngiltere ile Fransa arasındaki Ieyhtarı propagandasına nihayet ver yardım etmektir. 
blr1ıik, sureti umumiycde kabul e- diğini ve ademi müdahale komitesin- "Südet AlmanJarının itimadının 
dildiği gibi herhangi bir milltee ve de işbirliğinde bulunduğunu ilave et ve Prag hükümetinin yardımının el
yahut milletler grupuna müteveccih miş ve demiştir ki: de edilmesi şarti1e B. Runçimanın 
bulunmadığından dolayı, bilhassa '.Hükumet, göniıllülerin geri çe - bu vazifeyi kabul eylemiş olmasın
mesut bir keyfiyettir. Bu birlik, had kilmesini çabuklaştırmaga gayret e- dan dolayı çok memnunum. 
d i zatindc sulhün d e sağlam bir des- dccektir. Fakat, Ispanyol meselesi - B. Runçiman hakem vazifesi göre
teğidir. nin sulh için artık bir tehlike teş - cek değildir. Kendisi, bir tetkikçi 

.:'Lord Halifaksın bu sc abat müna kil etmediğine kani oluncaya kadar ve aracı olacak b r . Maamafih Sü -
...... 4.ıo..:..t JJat..•I lcı1 tJ.: ,....,. a}'"'b11>0 • u .... ., .... .,, v---0 w. ~ ..., .. .....,..., uu un.J.la\,oU.b. - -4 hl.1.qanl(\1.""lnııı ccva\;>ı. h enüz dd· 

rüşmelerin hiç bir gizli tarafı yok- tır.,, ha gelmemiştir. 
tur. Ne bir taraffan, ne öbür taraf- Nutkunda Çekoslovakya mesele _ B. Chamberlain ayrıca şu sözleri 
tan yeni herilangi bir taahhüt alın~ sine de temas eden Başvekil Çekos _ ilave etmiştir: 
m~ değildir. Müşterek menfaatleri- lovakyanın vaziyeti dolayısile mev- "- Almanyadan sulh yoJu ile bir 
m iz bulunan bütiin meseleler, bu gö cut tehlikeleri tebarüz ettirdikten hal çaresine varmak arzusunun ye
rüşmeler esnasında, umumi surette sonra bu bahiste ezcümle şu beya- n iden bir kere daha teyit edilen te-
müzakere edilmiş ve bu meselelerin natta bulunmuştur: minatını almakla mesut olduk. 
her biri üzerinde tam bir mütaba- "- Fransa ile tam bir mutaba • B 
kat müşahede olunmuştur." u vaziyette Hitler, sulhün ida-

kat halinde, anlaşmazlığın sulh yo - mesi yolunda şayanı kayıt ve çok 
B . Chamb~rlain, bunu miitcakıp, lu ile hallini kolaylaştırmaya gay - t"k b. 

İspanyol meseles ine temas crlerek bu pra ı ır jest yapmıştır. Bugünkü 
ret ettik. Son defa, Prag hükümcti- meselelere sulh yolu ile bir hal ç:ı-

anlaşmazlığın U7.ay1p gitmesinden nin bir talebine cevaben, Londra hü · resme vanlırsa, umumi sükun yolun 

Bir<,.Bakışl'!- .Dünya Haberleri · 
MACARiSTAN 

Kanya da Döndü 
BELÇiKA 

Spak izahat Verdi 
tllg· 

llı%ı~i~ hük(nnetinin bu yeni ve Budapeşte, 26 ( A .A .) - lfariciye Brük.c;el, 26 (A.A.) - Nazırlar, dün 
ti •te k. . nazırı R. Kanya, ltalyadan b11giin ··.J ıed b lll"ll' • es ı Tıraret Na:ıın Run- og en .o;onra ir içtima akdetmiş.. 

YUGOSLAVYA 

ltalyan Filosu · 
Belgrat, Zfi ( A .A .) - Amiral Ri

kardi'nin kumanda.n altında -bulu • 
nan altıncı lt.alyan filosu, Kotordan 
Şibenik'e gelmiştir. 

ltdı t tayin trx.• h dönmfüı t•e istasyonda hariciye bii - )erdir. B. Spak, Arkadaşlanna bey-
L t . it e •Kı ftbu verilmek- 11iik memurları ile ltalya 1'e Alman-
a:.1,1 it ta · k nelmilel vaziyet ile Kopenhag kon-

"tt ... 1 Y1n eyfiyeti de önceden ya mcuıl<ıhatgiizarları tarafından kar f d T .. nı eransının netayici hakkında malti-
"ttı ı . uş \"e kararlaştırı1mış ol· şılanmıştır. mat v~rmiştir. 

)j çıtı aı·k 
t ~~·~ a adar mahfil~rlnde i· c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~> 
nt nrnu:tır v ·r . --••• • • • • • • •• ....... •• • • ·-
,~~::!.:.;::.;d:" f::~~:~d~~~ i Kudüste B-üyü·k·······a···;·~~S~ib~i ...... 

11k ltun · H 
'•l'"\i liy"kc·:n~"· idare ve hakem· areketi Akim Kaldı 

ttu.. atı ıle tamnmıı bir cah-
t'tı . '•k y > "•zir at onun bu defa başara-
t 't'\, cl"Le, Avrupa sulbünü konı
~~ı · 1 ııı:enu b. 

4.. •t. 'r ır meself'yi halled<'· 

Kudüa, 2.5 {A.A.) - Kudüa 9ehrlntfe 

Davlt Strlt'de Arııplnın aebze paz~rında 
vahim netlceler doOurmaaı ihtimali olan 

yeni bir aulkHt tefebbUıO yııpılmıftır. Zn· 
~~~C-.L1 ll\•affak olduğu takdirde kn-
~ g le bıta. cehennem maklnealnl vaktlle meyda· 

Hali hazırda Şihenik limanında 
lngiltercnin Akdeniz donanma.sının 
bir kı.tmı da bulunmaktadır. 

INGILTERE 
lngiliz Krah 

Londra, 26 (A.A.) - Kraliçe ve 
Prensesler, bugün Portsmuta giderek 
yatlarına binmişlerdir. Kral ailesine 
perşemhge ırlinü yatta mülaki olacak, 
ve ya aberdene kadar sahili ta -
kiben yukarı çıkacaktır. Kral ve Kra 
liçe, buradan Balmoral şatosuna gi
de<:ek1erdir. 

"- İngiliz - Amerikan münasebet 
}eri hiçbir zaman bugünkünden da
ha iyi olmamıştır. Bugünkü göri.işme 
lerde mevzuubahis edilen şey, ba.:;it 
bir ticaret anlaşması değildir. Borç
lar meselesinin halli, tek taraflı ola
rak yapılamaz, ticaret müzakereleri, 
çetin bazı teferruat üzerindeki görüş
meler sebebile b iraz yavaşlamıştır. 

Maamafih, kati bir anlaşmanın ila
nını daha çok zaman beklemiyeceği

m izi ümit ederim .,, . 
B. Chamberlain , bundan sonra, 

Çin meselesine de temas etmiş ve de
miştir ki: 

"- Hükumet, Çine bir istikrazda 
bulunamamış ise de, Çine başka . bir 
surette ma1i yardımda bulunmıya ça
lışacaktır. Londra, halen bu yolda ba 
zı teklifleri tetkik etmektedir .. , 

İngiltere, Uzak Şarktan alakasını 
katiyen kesmiş değildir, Japonya, şu 
rasını kabul etmelidir ki, İngiltere
nin Çinde menfaatleri vardır ve İn
giltere bunlara dokunulmasına mü
saade eylemiyeccktir .. , 

Milletler cemiyetinden bahseden 
Başvekil, şunları söylemiştir: 

"- Milletler cemiyetinin bugün
kii vaziyeti. muvakkat ve geçJcidir. 
Milletler cemiyetinin yapacağı daha 
bir çok hüvük isler vardır. Buna in
tizaren, ayni zamanda diplomasisinin 
mutat usullerine cie müracaat edil-
melidir .,, 

Nihayet Ba~ve.kil, nutkunu aşağ1-
daki cümlelerle bitirmiştir: 
"- Umumt havada bugün gergin

lik zail olmuştur. İngiliz hükumeti, 
Avrupaya itimat ve emniyeti yeni
den getireceğine emin olduğum po
litikasına devama karar vermiş bu
lunmaktadır.,, 

Başvekilin bu nutkunu müteakıp 
libera1lerin hariciye bütcesini indir
mek için verilen bugünkü müzakf'
rcyc yol acan t:ıkririni, avam kam:ı
rası 128 reye karşı 275 reyle redcict
mjştir. 

Lord Runciman 
Yakında Prag'a 
Hareket Ediyor 

- - o--
Südetlerle Müzakere 

Sırasmda 

Tavassutta 

Arada 

Bulunacak 

Bö~·lece Şilenin küçük bir falına 
baktıktan sonra manalı bir müşaha
demden bahsedeceğim. 

Ben yoğurdu pek severim. Bele 
hilesiz köy yoğurduna bayılrım. Bn 
mülahaza ile Şile yolu üzerindeki 
köylerden geçerken yoğurt aradım. 
Birinde yok, ik'isinde yok, uzatmıya
lım efendim. Yol üstiindekl hütiin 
köylerde bir çanak yoğurt bulama
dım. Halbuki köylerin yegane vasfı, 
heJe bi7.im köyJerimizin nsfı yoğurt 
yapmaktır. Buna mukabil bütün köy 
bakkalannda, kapalı şişe rakı, kon· 
serve ve <'kscrisindc sh·ri sinek öl
diirmiye mahsus filit., kutuları mos
traları dolduruyordu. 

Elime geçen hir çok Paris gazete
lerinde h·oğurt) hakkında iltiılar 

gördüm. Okuyucularımız arasındil 
da bu gibi ilanlar görenler varchr. 
Yoğurt bir Tiirk icadı, hir Türk gı
dası olarak diinya~·a yayılmış ,.e bü
yiik rağbet görmüş bir şeydir. 

J,ondrada biitiin hiiyiik siitçil ve 
yağcı dükkanlarında yoğurt bulur
sunuz. Biiyiik A \'rupa şehirlerinde 

her zaman \'e her yerde bulunahile11 
~-oğurdu, Şile ile Üskiidar arasın
daki köylerimb:dc bulamadım. Lakin 
dediğim gibi rakı, konsene \'e filit 
vardı. 

Bu hir acıklı miişahadedir. Bu gi
bi turistik çeşni almış olan yol üze
rindeki köyliiler, gelen, ge~ene ~·o
ğurt, bal, yağ, yumurta, dokuma 
bez ve kö;\·lerinde yetişen yemişleri 
giizel bir şekilde arzederlerse hem 
kendileri itin, hem yolcular için fay. 
dalı olur. Bu işi, köydilük işleri!e 
meşgul olan kurumlar, halkevleri, 
teşvik etmeli. kö~·lliye hu gibi sana
yide ön ayak olarak bu sövledikle
rimi yaptırmah ve kö;\·iin r~kı, filit 
ve konserveden 7.İyadc yoğurt, bal, 
yağ, ~·mnurta gibi şeylerin yeri oldu
ğunu göstermcliyİ7.. 

* BİR TAVZiH 
Geçenlerde Bursadan aldığım bir 

mektuba ce,·ap olsun diye yazmış ol-
d ~ " ugum methedecek otel arıyonn:" 

iinvan1ı bendin yazılmasına sebep 0 • 

lan mektubun bir muziplik olsun di
ye imza sahibinden ga~·ri biri tara
fından yazıJdığı anlaşıldı. Şu halde 
bendimizd<'ki şakaların Bursalılara 
te\"Cihine mahal \'e lfö:um kalmadı. 
Tavzih ederim. B. F. 

it .''l''de ~ef, çok yiiksektir. Çünkii na çıkarmı,tır. 
L lil "ele.. ı.., .vrupanın en büyük dert
"t •• IJ Dlöer taraftan Mlsmar Hııyarden adı"· 

~ tıil\iıı b rı olan küçük milletler me ı dakl çiftçi kolon lılnde hakiki bir çarpı,. ı : 
YUNANiSTAN 

1 
nün pek ziyade faydası olacağı mu
hakkaktır. 

111 •lline b k .. ""k • l 1. '"t . ve U uçu mıllet- ma olmuştur. k lıl Yahudi ve OçU de Arap 
~t llıın · 
"-~ -tıı...,, •ne doğru büyük adım- olmak Ozere 5 kiti telef olmuıtur. 

~a. >'". ,, ş olacak, belki de Çekoslo- • DUn aabıh Hayfadakl lnflllk, memleke-
.,L "Yn· 

t~~ °"' tttenı 1 dertten muztarip olan i tin her tarafında Arap mahafillnde infial 

~ "' ltu ~l'ketıere örnek teıkil ede ı uyandırmı• ve bu lnflıl Yafa, KudOı. Tıt· 
'~llu~:k hlilliyetler meselesinin ı beriye ve Guze, 111 •• yapılan proteato grev· 

"i QUı; lerlle kendini göaterm ı,tır. Hıyfada mu-
~ltl Ursuıluğu bertaraf et. 

~ llları ha kıbele bllmlall hueketlerl devam etmek· 
1. ~... asıl olacaktır. 
'"~il tolda b tedlr. Hayhda öldllrlllen Yahudllerln mlk-

~lll ~it •ıışıever bütün unsur. tarı 5 tir. DIOer taraftan dün ubahkl lnfl· 
h.ı Oslovak 

' .._~ b Ya meselesinin halli 
t~~i)' talan son teşebbilsU deria 

ltk eanaaında aııııerln miktarı, ıon mılQ

mata göre, ISO kloldlr. Bu ıon malOmat 111< 

endlıelerl teyit etmlıtlr. 

Fifütinde Arap ve Yahudi mın
takalannı gösteren harita 

# 
# 

Korent Kanall 
: Atina, 26 ( A.A.J - Hüktimet, 
S Korent kanalını, elli bin tonilatoluk 
ı gemilerin dahi geçmesine müsait bir 

Jıale getirmiye karar vermiştir. 

ISVIÇRE 
Üç Dağcı Dondu 

'· etıe karıılıyacaklan ıüphe 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bern, 26 (A.A.) - Sen - Gotar mın 
takasında "Gr06 - Vindgael" üzerine 
çıkmakta olan üç Alpinist fena hava 
ya tutulmuşlar ve her üçü de soğuk 
tan ve takatları tükenme yüzünden 
teef olmuşlardır. 

Lord Runciman 

Paris, 26 (A.A.) - Gazeteler. Sü

detler meselesinin halline yardım et

mek maksadile Lord Rucimanın Pra

ga gönderilmesi hakkında İngiltere 

tarafından yapılmış olan teklifin Çe

koslovakya hükumetince kabul edil

miş olmasından dolayı memnuniyet 

izhar etmektedirler. Diğer taraftan 
bu gazetelere göre İngiliz teşebbüsü-

Prağdan verilen malUmat 
Prag, 26 (A.A.) - Lord Runcimıı

nın Prag hüktimetile Südct Alman
lar arasında hakemlik yapmak üze
re gönderilmesi suretindeki İngiliz 

teklifinin Prog hükumetince kahul 
edilmiş olduğunu teyit edecek hiç bir 
tebliğ neşredilmernlştir. 

Maamafih iyi malumat almakta o
lan mahafil. Prag hüktimetinın bu 
tedbire muarız olmadığını beyan e~
mekte olup bu sabahki gazetelerde ~a 
Lord Rüncimanın hurava ~elmec:•r-tısı 
pek yakın olduğundan bahsetmek•ldir. 
dirler. 
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POLiSTE: 

-~ a. h keme 1 er d 'e - Kadın Köıeıi: 

Eyüplü Halit Kabarık 
Sevdiği :Kadının 

Kendisinden Ayrılmak 
istemesine Kızmış 

Hapisten Çıkar 
Ç k S 1 1 d• K O 81 U İstanbul Radyosu 

Bi~ z~~~ İs~n?uld? !ngl~ 1 B D ~ ._ Öğle neşrlyab: 14~ ı \YI Cilrill 14.30 PU'ıkla Türk musikisi 
dul kadınları bulup evlenmek vadile 1 •• 'ı vadis 15.05 Plfikla Türk musi)<ill 
dolandırmakla şöhret bulan Eyüplü f muhtelif plak neşriyatı 16 soN 
Halit, yeniden meydana çıkmış ve ı· Kabarık kollu önü plcutron· 1 AKşam neşriyatı: , 
M h t d M lih ..: • ı· bır· ka la ve plamonun etralı ince j ~o r a mu paşa a e a ·ısım ı - 18.30 Pllikla dans musikisi. 1.11~,r 
dının çantasını kaparak kaçmıştır. 1 dantelle çerçevelenmif kapalı rcrans: Kadıköy hnlkevi nnmınll· J5 

Bir Genç, Metresini Dövdüğü · lddiasıyle 

Meşhut Suçlar Müddeiumumiliğine Verildi 

Zabıta Eyüplü Halidi yakalamıştır. , yakalı, genç kızlara mahıua Uıl Toker (söz söyleme'k sanati) ı9rıJ 
Eyüplü Halit, 11 sene evvel işledi- ! bir bluz. Bu Bluz kontrcu renk- sa haberleri. 20 Grenvlç rasaU:ıı ~ 

ği bir suçtan dolayı ıı yıl hapse mah 

1

. 1 ları tarafından Ttirk musikisi ('J~ 
te eteklerle giyilirıe daha gü- naklen saat ayarı, Nihat Asım ve ~ 

kum olmuş ve 16 haziranda da mah- zel görünür. j caz). 20.40 Hava raporu, 20.43 örıı21 kQm~et müddetin i öH~Mek hap~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l o~rul ~rahn~n arn~a ~ykV Bayan Alis Koç genç, dolgun vü

cutlü, esmer bir kadındır. Harbiye 
caddesinde şapkacılık eden Garbisle 
uzun seneler metres hayatı yaşamış, 
fakat son zamanlarda araları açılmış 
tır. Alis Koç, bir müddettenberi Gar 
bisin kendisini adamakıllı ihmal et
tiğini hissetmiş ve bu genç adamdan 
ayrılmayı aklına koymuştur. Evvelki 
akşam da bu kararını, Garbise söyle
miştir. Gar:bis, bütün kayıtsızlığa rağ 
men Alisi sevdiği için, kadının söz
lerini hazmedememiştir. Aralarında 
kısa bir ağız kavgası olmuş, genç a
dam hırsını ycnemiyerek kadını yum 
ruklamış, dövmüştür. 

İşte, Meşhut Suçlar Müddeiumumi 
liği dün bu hadiseyi tetkik etti ve da
vacı Alis Koçu, tabibi adillere mua
yene ettirdi. Kadın, şikayetini anla
tırken şöyle diyordu: 

"-Garbisle senelerden beri met 
res hayatı yaşıyoruz. Güzelliğimi, 
gençliğimi kendisine vakfettim. 
Buna rağmen, beni, hem ihmal et
ti, hem de hiç bakmadı. Artık be
raber yaşamamıza imkan kalma
mıştı. Kendisinden ayrılmak istedi 
ğimi söyleyince bana kızdı. Diin 
akşam tekrar karşılaştığımız za
man, bu kızgınlıkla dövdii, her ta
rafımı çürük içinde bıraktı. Zorla 
güzellik olur mu? Allah a~kına be 
ni bu adamın elinden kurtarınız." 

Tabibi adiller, Alisin vücudünde 

birçok bere eserleri tesbit ettiler. Ve-
rilen ııaporda · bu yerlerin beş gün 

işe mani olacağı da kaydedilmişti. 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği 

suçluyu mahkemeye verdi. Muhake
melerine yarın başlanacaktır. 

saneden çıkmıştır. Hapisaneden çık- ayan, Şan: Bedriye Tütlin, stud1" rJI 
tıktan sonra kendisini ötedeberide Ha IZMIRDE : ORHANGAZ1DE : trası refakati le, 21.30 Tahsin :Kara 
lit kaptan diye tanıtan ve hapisane- arkadaşları tarafından Türk ınusl~G' 

H t • e· A t 1 • caz faslı), 22.10 Muzlk variyete: o 
de iken ufak tefek hizm etler yaparak as anenın ır rmu çın belediye bahçeslndcn naklt'n, 22·5.; 
kazanıp biriktirdiği birkaç parayı haberler ve ertesi günün proı' 
meyhanelerde ve sefahet yerlerinde llCiçlarını Adamı SON. 

yiyen Eyüplü Halit, nihayet paras1z ç 1 0. • ıdu••rdu••ıer Ankara radyos~ 
kalınca yeni bir av yapmayı tasarla- a ıyormuş Öğle neşriyatı: 
mıştır. İ · TAN M 1 k h . (TAN) B b - 4 so zmır, ( ) - em e et hasta Or angazı, - uraya ::ıg- 14.30 Kanşılc pl1ik neşriyatı. 1 :..ı. 

İki gün evvel Mahmutpaşada dil- hanesinde ilaç çalınıp satıldığı poli- lı Yeniköyde, birkaç armut yüzün- la Türk musikisi ve hnlk ~ark11""~ 
şüne düşüne dolaşırken çok şık gi- se ihbar edildiği için, bu hususta tah den çıkan kavga cinayetle neticelen Ajans haberleri. 
yinmiş genç ve güzel bir kadının ol- kikata girişilmiş, sivil memurlardan miştir. 
dukça ağır olduğu anlaşılan bir çan- biri ilaç satın almıya, diğeri de bun- Ağaçlarındaki armutların her gün 
tayı taşırken müşkülat çektiğini gör- lan taşımıya memur edilmiştir. Bu eksilmekte olduğunu gören maran
müş, zaten pejmürde kıyafetli oldu- şekilde hastahanede baş hemşire S1- goz Süleyman, sabahleyin erkenden 
ğu için kadının yanma yaklaşmış: dıkadan alınan ilaçlar küfeye dol - bahçesine gidiyor. Küçük yeğeninin 

- Hanımefendi, demiş. Size biraz durulup parası verildikten sonra ağlamakla, Paşaçavuş oğlu Rasimin 
yardım edeyim, çantanın taşıyayım. cürmümeşhut yapılmıştır. Başhem - de ağaçta armut yemekle meşgul ol
Bu hizmetime mukabil siz de bana şire, bir gece nezaret altında bulun- duğunu göriiyor. Rasime: 
birkaç kuruş lüt!ederseniz karnım ı durulmuş, müddeiumumiliğe gönde- - İnoradan! Ufacık çocuğu ağlat
doyururum. rilmiş, ifadesi alınmıştır. Bareme da masana! diyor ve aralarında kavga 

Akşam neşriyatı: 

18.30 Pltıkla dans musikisi, 19·1: 
musikisi ve halk şarkıları (:rd~ 
20 Saat ayan ve arapça neŞrl18 J{ 
Türk musikisi ve halk şarkıları (aflJ 
21 Sıhhi konuşma (Dr. Vefik Vıı~ )lJ 

Stüdyo salon orkestrası, 22 AjatıS 
ri ve SON. 

SENFONİLER: ti 
15.30 Paris Mondiyal Senfoni~ 

ser 23 Vnrşova Londra filharıtı0 

i HMAL: ' MURURU ZAMAN : Lalelide oturan ve İsmail ismincie h'l 1 d ld ğ 1 ld v çıkıyor. ı· ı memur ar an o u u an aşı ıgın 

bir zatın kızı olan Bayan Meliha dfız dan, hakkındaki evrakla birlikte vi- Bundan hiddetlenen Rasim, Süley. 
gün konuşan bu adamın haline acı- layet idare heyetine sevkedilmiştir. manın yolunu bekliyor ve üzerina 
mış, hem sıcak havada kendisini yo- Hadisede başka kimsenin alakası ol- üç kurşun sıkıyor. Süleymanın öl
ran çantayı taşıtacak, hem de bir V3 matlığı tesbit olunmuştur. mediğini, yerde kanlar içinde çırpın 
tandaşa yardım etmek zevkine vesi- Morfin ve insolin gibi bazı ilaç- dığını görünce de bıçakla hücum e
le verecek olan bir adam bulmuş ol- lar da çalınanlar meyanında bulun- diyor ve muhtelif yerlerine bıçağı 
duğuna memnun çantayı Eyüplü Ha duğu için, hadisede bir kaçagtçılık saphya saplıya Süleymanı öldürü

dosu (pltıkla) 

HAFİF KONSERLER: -

Meyhaneciyi 
Köfteci Gibi 
Göstermişler 

Hazinenin 
Zararına 
Sebep Olmuşlar 
Kapanan Milliyet gazetesinin müs 

tahdemlerine ait 3011 lira 36 kuruş 
vergiyi müruru zamana uğrattıkları 
iddia edilen eski Defterdarlık zama-

lide teslim etmistir. mahiyeti de bulunduğu söylenilmek yor. 
Para çantası da bu valizin içinde tedir. Katil Rasim, aranmaktadır. Be) 

olan bayan Meliha, bir müddet E- yüz haneli Yeniköyde en çok sevilen 
yüplü Halidi takip ederek yokuşun lu Hüsnünün idaresindeki 540 numa- adam olan Süleymanın bu şekilde ö
alt başındaki pazara kadar inmiş. fa- ralı sandala carparak parçalamıştır. lümü, bütün köylüyü müteessir et-
kat orada kalabalık arsında Halidi Bir Yelkenli Devrildi miştir. 

--0-

Üsküdarda, meyhanecilik yapan 
Yugoslavya tebaasından Paskal Yor
çovici, köfteci gibi göstererek vergi 
borçlarım vermeden hudut haricine 
gitmesini temin ve bu suretle vazi
falerini ihmal eden Üsküdar Ka
puiçi komiseri Kemal Lutfi, Maliye 
memuru Eyüp Sabri ve polis Necmet 
tinin muhakemelerine dün Ağır ce
zada başlandı. Reis evvela vilayet i
dare heyetinin liizum.~ nuııhakom• 

moda resen takdir komisyonu reisi 
Avni ile katipleri Fahri ve Ali Rıza
nın muhakemelerine dün ağır ceza 
mahkemesinde devam edildi. Mahke 

kaybetmiştir. Kumkapıda K üçükdeniz sokağında 
Çantada mühim kıymet ifade ede- oturan balıkçı F idan reisin tayfalıı-

mede suçlulardan yalnız AH Rıza var cek bir şey olmamakla beraber lt-ı- d 
EDIRNEDE: 

kararını okudu. Senelerden beri Üs
küdarda meyhaMCilik yapan Paska
h köfteci gbii göstermişler ve Ma
liye memuru Eyüp Sabri de eski ver 
gi kayıtlarını tetkik etmeden kendi
sinin hazineye borcu olmadığını söy 
lcmiş ve bu suretle de Paskal hudut 
haricine gitmiş ve hazinenin alacağı 
kalmıştır. Reis kararnameyi okuduk 
tan sonra suçluların hüviyetlerini 
tahkik etti. Suçlu yerinde bulunan 
Kemal: 

- Ben Üsküdar merkez komlser

muavinlerindenim. Benim bu işle ka 

tiyen ala.kam yoktur. Suçlu eskiden 

Kapuiçi komiseri olan ve işten elçek 

tirilen Kemaldir. Tebligatın ona ya

pılması laımgelirken bana yapılmış

tır. Esasen vilayet idare heyeti de 

bana bir lüzumu muhakeme kararı 

tebliğ etmiş değildir. İşte yanlışlık 

vardır. Düzeltilmesini isterim." dedi. 

Müddeiumumi dosyayı tetkik etti. Bu 

Kemalin suçlu olmadığını söyle

di. Ve asıl suçlunun çağırılmasını is

tdei. Mahkeme de bu şekilde karar 

verdi. Muhakemeyi 16 Ağustos saat 

ona bıraktı. 

rın an R izeli Şaban oğlu Bayram Ali 
dı. İddia makamını işgal eden Müd- zumlu eşyası olduğu için Bayan Me- l 
tl.i-.umt ........_., nl :t)..,.~ \ddiaauu ....... --·-~ _ '-r ,_ " • i e ,AJ:ımet oğlu Du rsun Ali, balık tut-

söyledi. Davayı teşr.ih ettı: etmiş, orşdan Emniy.et direktörlüğ'ii- rüı:gar yelkenl~rl fa;la ~ şişir~iş. ~an-
Komisyon reisi Avni 11-11-934 yı- ne gönderilmiş, neticede kendisine dal devrilmiş, her ikisi de denize dü~

lında işe başlamış ve 24-4-935 tari- gösterilen albiimde Eyüplü Halitli müşler, fakat etraftan yetişenler ta-
hine kadar bu vazifeye devam et- teşhis etmistir. rafından kurtarılmışlardır. 
miştir. Bu müddet içinde komisyona Eyüplü Halit yakalanmış, suçunu 
4757 kağıt gelmiş bunlardan 3418 i- itiraf etmiştir. Zabıta, Eyüplü Hali- Bir Çocuk Cesedi Bulundu 
ne bakılmış, miitebakisi bakılmadan di evrakile bir likte adliyeye sevket- Dün sabah Okmeydanı civarında-
kalmıştır. Milliyet gazetesi müstah- miştir. ki metrük kabristanlardan birinde 
demlerine ait dosya da Hocapaşa Ma yeni doğmuş bir çcuk cesedi bulun-

1. şubesinden go"nderilmiştir Hal- muştur. Cesedin kim tarafından bıra-
ıye · Kadıköyünde Esk·ı buki bu kağıt geldiği zaman müruru kıldığı tahkik edilmektedir. Ceset te-

zaman müddeti çok yaklaşmış bulu- F. k B b a· d ressüh etmiş bir halde müddciumu-
nuyormuş. Suçlu Faik bu dosyayı kay IŞe ı Om a Ve ır 8 miliğe götürülmüş. müddeiumumilik 

dederek geliş sırasile reise vermiş. Mermi Bulundu te cesedi morga nakletmiştir. 
Reis dosyayı gördüğü zaman verginin Çene Kemiği Kırıldı 
müruru zamana uğradığını anlamış Dün, Kadıköyde Altıyol ağzında Yeldeğirmeninde Ayrılık çeşmc-
ve derhal bir zabıt varakasile vazi- bir binanın bodrum katında patlama sinde 8 numaralı evde oturan Mehme 
yeti tesbit etmiştir. Müddeiumumiye mış yedi buçukluk bir top mermisi din 10 yaşındaki oğlu tsmail elektrik 
göre suçlular kanuni vazifelerini yap ile çürümüş fişekler ve bombalar bu- direğine çıkmış, cereyan geçen teli 
tıklan şahitlerin ifadelerinden anla- lunmuştur. tutmak istemiş, fakat cereyanın tesı
şılmıştır. Vazifelerinde ihmalleri Fakat bu hadise Kadıköyünde bir rile düşmüş, çene kemiği kırılmıştır. 
yoktur. Beraet etmeleri Iazımgelmek hayli heyecan uyandırmıştır. İlk ön- Çocuk, Nümune hastanesine kaldırıl-
tcdir. ce eski Osmanlı hanedanına ait bir mıştır. 

Müddeiumumi iddianamesini oku- bina yıkılırken alt katında mühim Kamyon Çarpması 
dukatn sonra hazine avukatı Sami bir silah deposu meydana çıktığı, bu Şoför Galibin idaresindeki 2046 

söz aldı ve: 

- Suç müfettiş Salahattinin rapo 

rile sabit olmuştur. Hazinenin şahsi 

hakkı olan 3011 lira 36 kuruşun tah 

tı hükme alınmasını isterim. dedi. 

depoda bir çok fişek, bomba, cepha- numaralı kamyon Zindankapıdan ge
ne ve top bulunduğu şayi olmuş, son çerken gazete müvenii Yusufa çarp
ra da bu şayia kulaktan kulağa gizli mış, yüzünden yaralanmıştır. 

bir cephanelik bulunduğu şekline gir Sandal Devrildi 
miştir. Üsküdarda Sultnntepede Şeyh ca-

!~rl.n~ı·a~1i!ena'ı~.~~'~'i -
Turing klüp, Edirnenin en işlek ye
ri olan Abacılar başında daimi bir 
şube açmı~tır. Bu büro, Edirneye ge
lip giden seyyahlarla yakından alaka 
dar olarak onlara şehrin hususiyet -
lerini anlatacak ve arzularını yerine 
gctirmeğe çalışacaktır. Bi.iroya lis:ın 
bilen bir genç memur edilmiştir. 

lzmirde Kermes 
Hazırhkları 

lzmir, (TAN) lzmirin tarihi site--
lerini halka yakından tanıtmak mak 
sadile ter tip edilen ker meslerin ik in· 
cisi, eylUlün ilk hastasında yapıla -
cakhr. 

Efes günü, Çamlık günü ve Kuşa

dası günü diye üçe ayrılacak ve üç 
gün sürecektir. Kuşadası plajında 
büyük eğlenceler tertip olunacaktır. 
Hazirliklara başlanmıştır. 

·-
Bedava Matematik Dersi 
Beşiktaş halke\'inden: 

MüDDEİUMmfiltKTE: 

Katil Ciğerci Recep 

Muhakeme karar için 9 Ağustosa 

bırakıldı. 

AGffiCEZADA: 

Hadisenin aslı şudur: mii sokağında oturan Abidin' oğlu 
Kadıköyünde Altıyol ağzındaki es- Süreyya Sandalla gezerken sandal 

ki inzibat karakolu çok harap olmuş, devrilmiş. Süreyya boğulmak üzer..? 
yıkılması icap etmiştir. Binayı yı- iken yetişenler tarafından kurtarıl- • 
kanlar alt kata indikleri zaman bir mıştır. 

Aciana kız ve erkek li~eleri matematik 
muallimi kıymetli rlyaz.iyecllcrlmiulen 
Can, liselerimizde matematik ve geometri 
dcrslerincien ikmale kıılan çocuklarımız i
çin açtığımız yetiştirme kursu muallimllği
ni deruhte etmiştir. Liselerimizde bu ders
lerden ikmale kalan talebenin her gün e
vimize müracaat ederek kayıtlarını yaptır
maları liızımdır. 

Sadık Zade Ruşen 
Ruhuna 

Arkadaşı Yahyayi öldüren Ciğerci Otelci lbrahimi ÖldürmÜJ 
Recep hakkındaki tahkikata dün de- Beyazıtta, otelci İbrahimi öldiiren 

vam edildi. Suçlu, hadiseden sonra fbrahimin muhakemesine dün Ağır 

kaçmış ve elindeki kanlı ciğerci bı- ceÜıda devam edildi. Müddeiumumi 

çağını evlerindeki bir çocuk vasıta- iddiasını söyliyecekti. Tetkikatını bi

sile, bahçe kuyusuna atmıştır. Mud- tiremediği için muhakeme başka bir 

deiumumi Necati itfaiye memurlari- güne bırakıUlı. 

le bahçedeki kuyuyu tetkik etmiş, Nazım Hikmet 
sekiz metre yüksekliğinde su bulun Muhakeme Edildi 
duğu ve bunun da hortumla çıkarıl

ması mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

Dün polis ölen Yahyaya ait bıçağı 

da Müddeiumumiliğe vermiştir. Müd 

deiumumi Necati bıçağı kuyuya atan 

•,met ismindeki çocuğu da suçlu sı 

rlinlemiş ve serbest bırakmış

aporunu vermiştir. Bu sa

f' yeni kanuna göre Ağır Ce 

!<emesine çıkarılacak ve muha 

,esi yapılacaktır. 

İki grup komünistlik suçlularının 
muhakemelerine dün Ağır cezada de

vam edildi. Birinci grupta Nazım Hik 
met, Cenap Şahabettin, Zeki, Kemal, 
Feyzi, Şükrü, İhsan, Süleyman, Mus 
tafa Refik, Bekir, Hasan, Basri ve 
Salahattin; ikinci grupta da Abdül
kadir oğlu Bürhanettin, Koço oğlu İs 
tefo ve Salih oğlu Mustafa vardı. 
Muhakemeleri ikmal edilemediği i
çin iki grupunki de başka günlere 
bırakıldt 

miktar Jişek bulmuşlar, ilk önce bir Motosiklet Çarptı 
silah deposu ile karşılaştıklarını sa
narak işi izam etmişlerdir. Hadise de Aksarayda Ord u caddesinden geç-
kulaktan kulağa şekil ve mahiyetini mektc olan Nihadın idaresindeki !l9 
değiştirerek büyiik ve gizli bir silah numaralı motosiklet beş yaşında Mü 
deposu bulunduğu şekline girmiştir. kerrem isminde çocuğa çarpmıştır. 
Zabıtaya da bu şekilde aksetmiştir. Çocuk m uhtelif yerlerinden ağır su
Fakat mahallinde tetkikat yapıldığı rette yaralanmış ve Ccrrahpaşa has
zaman bulunan şeyin bir kaç tane tanesine kaldırılmıştır. 
çürümi.iş fişek ile bir iki çürümüş Denizden Çıkan Ceset 
bombadan ve bir tane yedi buçukluk Diin d enizde bir ceset bulunmuş, 
top mermisinden ibaret olduğu anla- sandalcılar tarafından sahile çıkarıl
şılmıştır. Bu mermi de durduğu rü- mış ve emniyet beşinci şube müdü•
tubetli yerde patlamak kabiliyetini lüğüne bildirilmiştir. 
kaybetmiştir. Yapılan tetkikat n eticesinde bu-

Burası eskiden inzibat karakolu nun iki gün evvel kazaen denize dii
olduğu için de bunların burada bu- şen bir İngiliz yolcunun cesedi oldu
lunması hiçbir fevkaladelik arzet- ğu anlaşılmış, defnine ruhsat veril-

memektedir. miştir. 

Bir Sandal Parçalandı lir Kız Kayboldu 
Mustafa kaptanın idaresindeki kı- H eybeliadada oturan İzzet Melihin 

lavuz motörü Haliçten geçerken K a- 12 yaşındaki mAnevi kızı Cideli K A
r .,. u \Ş8 iskelesinde kayıtlı İzzet oğ- mile iki günden beri kaybolmuştur. 

Ithaf edilmek üzere ve m erh u-
mun senei devriyei vefatı olan bu a
yın yirmi sekizinci perşembe günü 
öğle namazını müteakip Yenicami
de mevlidi şerif okutturulacağından 
kendisini tanıyan ve sevenlerle bü -
tün arzu edenlerin işbu tezkarı nam 
merasimine i~tirak buyurmalarını ri
ca ederiz. 

Merhumun ailesi 

EVLENME 
Yalova ögretmenlerinden Bayan 

Sadriye ile Necatinin düğünleri 

Kaplıcalarda Büyük otelde icra e -
dilmiştir. 

KAYIP: 2791 numaralı şoför eh
liyetnamem ile askerlik terhis tez -
keremi kaybettim. Yenilerini alaca
ğımdan hükümleri yok tur. Fatih Hü 
seyinbey mahallesi Omer paşa soka
ğı 21 No. Zeki Vanşlı 

7.10 Berlin kısa dalgası ~arı~!ıı~ 
ki (8.15 devamı) 8.50 Pans r.

4
JC ! 

plfık musikisi 9.15 Pltık 9.45 Pl i)JC ~ 
Plf'ık 11 Berlln kısa dalgası ldll; rtıf 
ser 12 Karışık konser 13 Hafif 111 

~~~!~e~;;~> B~~~~r~!!:!~o1 
trası 14.30 Plllk mıısikisi 13.15 r:a, 
dlynl konser n:ıkll (14 keza) 18-JC 
lin kısa dalgası Nest•li orkcstr:> 45 
17 V11rşova Radyo orkesU-a!!I l \ (1 
lln kısa dnlg:ısı İş sonu konser r 
devamı 18 P:ıris Mondiyal koıısl' ıc 
18.30 Berlin kısa dalgası Kü~ilk1 1 
19 Paris Mondiyal Plak musıkiS Jl'I 
Peşte Radyo orkestrası (Ha~if si , 
20.05 Bükreş Bnlfıl1iyka musıki dl. 
Varşova karışık konser 21.55 l' al 'pi 
kestra 22.45 BüJcreş bir lokanJ~d 
ser nakÜ. 

1 11 

rı f> 
19.10 Varşovp opera hnvalr d~ 

B!ikreş plfıkln fransız operctict~ 
çalar 23.05 Peşte operet musilC 

ODA MUSİKİSİ: ,p 
9.45 Berlln kısa dalgnsı kilçill< 

sikisl progrnmı 

RESİTALLER: pi~ 
10 Berlin kısa dalgası Solo 

11
, 1~ 

(11.15 Piyano konsı;ri (Bcethove18.'6.i 
Berlin kısa dalgası piyano so1°

1 
~;. 

te piyano refnkatile braç nıct20 ,C-
20 Varşova Viycılonsel rc~ıtntl ~~ 
lln kısa dalgası Küc;Uk solist ltO dit\ 
Bilkreş Mak&im Vnsiliu tarafııı rl ti 
kılar 21.15 BUkreş Piyano ıcoııse 
Varşova Chopinin eserlerindell 
resitali 

DANS MUSİKİSİ: 4~ 
18 Varşova (Pltıkla dans) 21Aıcl' 

kısa dalgaııı 21.50 Bükreş (Pl 
re numaraları) · ' . _ .. ' 
r~ :~~;~;,~;Eıtl ~' 
\,...,,,,..~ ,...,,.,,.....,_~ ,t 
Lise Mezunlarını pd~ 

FaUb askerlik şubesinden: ...t 
37'y 

ı - Şubemizde kayıtlı olup 9uıırııı' 
yılı sonunda kısa hizmet sar de -... "1 
resmt ve hususi liselerle ayni tlleJ•, 
azlık ve ecnebi mekteplerinden ..., eO 

d ,.9 ... 
lup ta daha yilksek tahsile e bııtıl 
yccek tam ehliyetnameyl halı 

1 
,JI 

rın sıhhi muayeneleri l ağUsto 1'crllJ 
nilnde bitmek ~ere Beşiktaş ııSıi1' 
besinde teşekkül edecek ıısı-e.r H 
sinde yaptınlncaktır. 1Jll , .. , 

2 - 334 doğuma kadar ol9 fl 1'ıııı1 
rin nilfus cüzdanı, mezun old~.,etıl' 
tep vesikası ve askeri tarn eh şt ı 
rile şimdiden ıubernize muf8C9 

iltın olunur. ,,. 
Beyoğlu askerlik şubesinden: ıcı'~ 
Lise muadili '-'e dııhe yuıc~cıc 0

.,. 
-t 1 J , 

.mezun olanlnr, 11skerlikkıııı ss1 
memuriyet alamıyacaklıırındıııı ıııt 
ders yılında bu gibi okuıt:ırd<ı~ 0ıı" 
lup ta tahslllne nihayet vereccerll" 
son yoklamaları Beşiktnş ııs~siıı6~"' 
sincie kurulacak askerlik ıncC 1 

oll ı:i 
Ağustos 938 de yapılacaktır. a~r ~ .t 
lük müddet içinde kanuni ·br8cıı•1 dayanmaksızın bu meclise ınil 111eıe ti yenler hakkında kanunl ınull j 

caktır. lil'f' 
Tam Ehliyetno"'• 

Davet . 
B!'yoğlu askerlik şubesindcl'ljııı't 

ıbcS Beyoğlu y<'.rll askerlik şı 111rtıı 
833 doğumlu ve bu doğtıııılU ~ 
neye tlıbl kısa hi:ımetlilerdefl 81y.et' 
namesi olanhır l-eylQl-938 de tfl'J' 
kedileceklcrinden şimdiden şll 
caathm. 
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TAN 
GündeDlc Gazete 

1' ~N'ı11 hıd ... I·. H 
le .. ab1rd1, flklrd1, her• 

Yclı temtır,, dDrD1t, Nmlml olmak, 
ktrıı11 

ıazıteaı olmıya calıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
ı 'l'ürktye !:cnebf 
400 Kr 
7so • l Sene 2800 Kr, 
400 Kr, 1 Ay 1500 Kr, 
ıso Kr, a ~ soo ıcr. 

&tnı Kr, ı ~ 300 Kr, 
TnlJa~ ~ ittihadına dahil ol
dtr. ~enıleketler için 30, 18, 9, 3,5 Ura 
tirnıeıt bedeli peşindir: Adres deliı
lara 1;s kunıstur. Cevap için mektup 

.....,, kuruıhık pul Dlvest llnmdır. 

[ctıNON MESELELER! 1 

~~upadcı 
8ır Değiıiklik 

Y cızan: :Al bert Bayet 
1rukııku z Beter Cemiyeti İkinci Reisi 

i~bı~n ıiyast paradokstan 
~ e bazı Orta Avrupa ve Balkan 
~rbıi Almanyaya dotru çeken 
'iı. t kadar garibine az rastgeli-

t.,..eı p 
t'tiaıaı:e olonya, Yuıoalavya, Ma-
h1Ut1İıb ~unıanya ve Yunanistan 
il .. etlen tarafından Berline kar-

J lP~all • 
dll?. p •vanalar herkeaçe malum· 
'ti~ akat az çok tarih bilenlerce 
d~dır ki, Orta A vnıpa milletleri 
"tebb~lnı~ emperyalizminin bütün 
del'letıe lerıne kal'Jı gelmiştir. Bu 
l'iııı, •- -~en bir kısmı mevcudiyetle
tlQi ~ere ve Fransanın kendile
Olıttası Yaya karşı müdafaa etmiş 
l'tt ~borçluydular. Bunların tek
dQJa llyaya bel bailamalan, kur-
bu:-Sından gitmeleri demektir. 

llidia il değişmiş birşey var mıdır? 
1. at Ollu ·· t · B d w • 'k ltill be &ıos erıyor. u egışı -
dar a ~:. Pleri de ıöze batacak ka
)a k 11 •l'dır. Evveli Bitlerin İtalya
.\."1la:1l• olan muamelesi, sonra da 
set. uryaya karşı tatbik edilen siya 

.\.U..all 
dır .._ Yaya ilk teslim olan İtalya-

• 'Yllla l' 
ltıfiaa\'i 0 11li Almanyanın İtalyaya 
l"- 'l' .. L~uanıele edeceğini umu~·or
ı.. 0 =--t \~ Musollıai aldmulı., q•k td .... ..._._.,,,.., .& •i-
:ı.ı erek B d akJ8 k 

1 
reııer hu uduna dayan-

~afakau~ nıanıış bunu İtalyanın mu-
1ki haf t e Yaptığını ilin etmiş, bir 
tarafında &onra da Komada Musolini 
lafir edi~n .nı~teşem merasimle mi
l'tıpa d nııştır. Bu vaziyet Orta Av-
,.., evletıeri . d"" .. "'llflir. nı uşunceye sevket-

d ~"11stury d • . 
erildir 8 eraı daha az kuvvetlı 

titaliııd' herkes bilir ki Avusturya 
i eıı b" ~iler. ÇUıı ırçofu Anşel~ taraftan 
dıler1·1l kU, bunlar Nazılerin ken-
lı e nı·· . 

•Ya) edı Usavı muamele edeceğini 
lar, hatt{orl~rdı. Bu hayale kapılan
toıtı.., bu ~1Y•na Narilerinden bir 
da 1'ıalı rtin temerküz kamplann
de Orta P: bulunuyorlar. Bu misal 
d'1ttları i \'ru~a ve Balkan devlet a
d\ $ha hır ihtar vazifesini gör-

lluıu * 
ta 4.'lfru il hava değişmiştir. Artık Or-
tt1ıa • 1~• l'e Balkan devletlerile ln
)llJtı84 alyan mihveri arasında bir 
tıaı..11l:~ haşlamıştır. Dünya sulhü 
0l"'••ı il u Yaklaımanın bir hakikat 

t Zlntdır. 
•tell 

tilte.._ ıurası bir hakikattir ki İn-
i.~. ·~ l'e F ' 
~ d .. ,.1 ransa Orta Avrupa ve Bal 
H~• ..... et) • 
-..... lı.ıtlı ~ın~en tikiyete kendile-
~ A ıordUkleri zamanlar bile 
bı_~ ~ııı 1 

-~ 0 1 Pa ve Balkan milletleri 
tliatel'Jıı n •ra tev~cüh ve muhabbet ' r&e.:~n &eri kalmamıştır. Hal
:ltere •e : bu sevgi dolayısile, İn 
•Utanı. 

1 
ansa, Orta Avrupa ve 

~ r a b 1 ~etl aş ıyan bu '"akJaşmavı 
til endi " • 
1 tere " rnıeye mecburdular. İn-
ı:"liıae ~UFransa, Çekoslovakyanın 
• il etınekı •aade etmiyeceklerini i-
~t... e bu 5• • • ..... buı ıyasetın ılk adımını 

:eı"-eı. S~lluyorlar. Fakat bu kafi 
'-li)'etı IYasi olduğu kadar iktısadi 
~ erle d B 
ı. .._ ele\') ~ alkan ve Orta Av-
u.ı etlerıni p · 
~ •ırıak • arıs ve Londraya 
llit lazundır. 

-...._-..- lanıanıa bü 
l........ 'l' L r tiin dünya Bertin • 

O•yo lllİh .._ ta verinden korkmıay 
.... ~ :akat bqtin bu ınüselle· 

)t Çie b ayU uyıflanıqtır: Ja
~· İta.J •taldıtında saplanıp kal 
~~ bi Ya, Almanya nazannda bi 
~ ltta 1 •ıfudır. Almanya ise ne 
te~te, p";_etli olursa olsun, artık in 
~ ı,'tıııa h naa ve Sovyetlere karşı 

>"-ıttl? •r.betmek deliliiini yapa
• Bınaenaleyh artık harp 

TAN 

Bir Amerikalı seyyah Oradaki satıcıların 

gazeteci Miss 

yazıyı verdi. 

Kapalıçarşıda ne görur, ve neler işitir 1 
yaptığı intıbaı anlamak üzere, Amerikalı 

sorduk. O bize asağıdaki ıayanı dikkat 
yabancılar 

Hughson'a 

üzerinde 

intıbalarını 

a a a 

Kapalı çarşıda Satıcılar 

P .ariıin toförleri, altm sa
tıcıları ve ıimaarlar, 

taçsız dalaverecilerin ,ahı olan 
Şarklı tüccarların yanında hiç 
kalırlar. 

lnıan oğluna olan emniyeti
nizi kaybetmek iıtiyorıanız, 

KapahÇ&rfıda önce bir ecnebi 
ııf atile dol&fınız ve Musevi an
tikacıların ıizi aldatmak için 
attıkları palavraları dinleyiniz. 

Biz bunu bir gün lstanbulda 
yaptık. Ellerimizde makineler, 
seyyah kıyafetile kapalı çarşıya 

gittik. Çarşı, her tarafı delik de
şilc, gravyer peynirini andırıyor. 
Fakat bu benzeyiş sade görünüşte 
kalıyor. Zira çarşının küf kokusu
nu alan bu rengi bunun grav • 
yer değilse, küflü peynir olduğu
nu hemen bildiriyor. 

Dükkanlar birer odalık hücreler
dir. Eşya konan raflar yirmi se
nelik tozla örtülmüştür. 

U•• ç Amerikalı üniversite ta
lebesiydik. Justin, Sevim 

ve ben. Ikimiz Amerilcalıydık, U
çüncümüz Türk. Bozuk kaldırım 
taşlarının üzerinden seke seke gi
diyor, bir yandan da ingilizce ko
nuşuyoruz. Hoş, buna da pek ih
tiyaç yokmuş. Çarşıdan içeri gir
diğimiz anda halkın gözü seyyah
lar diye bizim üzerimize dikiliver
mitti. Her taraftan bize sesleni-
.... ,... ... t~-..a • .4.ftl-'...l _ ......... _ .... 

tı: 

- Güzel Hanım, gel benim gü
zel elmaslarımı gör, çok ucuz, çok 
beğeneceksin. Gel gör, gel gor. 

Gittilc. 

Paçaları düşük pantolonlu bir 
Yahldi, elbiselerin teşhir e
den bir terzi gururile, bizi dük
kanına sürükledi. Biz içeri girer
ken o: "Bugün işimiz yolunda" 
diye ortağına müjde veriyordu: 

- Bak sana zengin Amerikalı
lar getirdim. Yığ önlerine eşyayı. 
Beğensinler beğendiklerini. 

Dükancı bizimle alış verişe ha
zırlanırken gözlerinin içi sevinçle 
ve hırsla parlıyordu. Ağızların

dan ingilizce ve fransızca karışık 
acayip bir lisan dökülüyordu: 

- Buyurunuz Matmazel, oturu-
nuz efendim. · 

Dükanın biricik eski iskemlesi 
atıldığı köşeden çıkarıldı, üçü
müz de hasırı parçalanmış viran 
iskemleye baktık. Tabii üçümüz 
birden bu kırık iskemleye sığa
mazdık. Bir anda iki tabure, ve 
onlarla beraber iki tane sırıtan 

adam belirdi. Kapılar kapandı. 

Dükkan ta tepeden ölü gözü gibi 
bakan zayıf bir elektrik ampu
lile aydınlanıyordu. Dükanın ha
vası sıkıcı ve boğucu idi. Çıkarı
lan taburelere şöyle bir iliştilc. 

Bir gözü patlak satıcı Sevimin 
yaldızlı tırnak boyasına i§aret e
derek: 

- Bu kız çok zengin olmalı, di
ye söylendi. Baksana tırnağındaki 
boyaya! Kim bilir ne pahalıdır. 
Siz de fiyatları ona göre yiıkseltin. 

Biz kıs kıs gülüyorduk. Çünkü 

şantajına yer kalmamıştır. Bu sebep 1 
le Garbin büyük demokraııilerile Bal 
kan ve Orta Avrupa devletlerinin de
vamlı ve samimi bir surette yaklaş
maları için yol açıktır . 
Şimdi sua sulh isteyen devletle

rindir. Rol onlara geçmiştir. Siyaset 
aleminde onlar oynayacak ve onlar 
kazanacaktır. Onlar için Orta Avru
pa ve Balkanlarda geniş bir faaliyet 
sahası açılmıştır. Burada dünyaya 
sulh aıetirecek unsurlan ne kadar 
kuvvetle müdfaaa ederlene o kadar 
sempati kazanacaklardır. 

ı ı 

Satarlar 
Sevimle konuşan hemen atıldı: 
- Ne var, ne oluyor? 
Justin'le pazarlık eden ona Çt· 

kıpyordu: 

- Kaçırdın mı sen, beş liraya sa
tabileceğimiz mala dört li.ra isteni· 

Ya Z a n •• ~!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!'!!!i!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!~ lir mi? Yoksa kızın siyah gözlerı 
!! ı ' aklını başından mı aldı? 

Miss 
Nihayet on liralık malı üç liraya 

Be th H ug h son veBrdil•:~adan çıktık. Takip ettiği-
(MISSOURI Oniverıitui Gazetecilik Şubuintlen Mez~n) miz eğri, büğrü yollar bizi 

Vç Amerikalı üniversite talebeıiydik: Sevim, Juıtin ve ben. 
Ellerimizde lotoğral makinelermiz Kapalıçarpya gidiyoruz 

satıcının paha biçemediği şu kıy
metli tırnak boyasını Amerilcada 
25 kuruş gibi ucuz bir fiyata al
mıştık. 

D ükkAnın duvarlarına asılı 
halıları indirdiler. Camlı 

dolaplardaki antilcalann hemen 
hepsini önümüu yığdılar. Bu eş
yadan çıkan tozla hava doldukça 
öksürüyor, aksırıyorduk. 

Bizim tozlarla yaptığımız mü· 
cadeleyi farkeden dükim sahibi 
söyleniyordu: 

- Halılarımız çok eski ve çok 
kıymetlidir, Matmazel. 

Biz halı istemediğimizi anlat· 
rnağa çalıştık. 

- Biz halı istemiyoruz, dedik, 
buradan Amerilcaya nasıl halı gö
türürüz. 

- Götürürsünüz, götürebilirsi
niz, dediler. Biz onları sarıp sar
malar küçük bir bohça yaparız. 

Filhakika halıyı sardılar, sar
maladılar. Küçük bir bohça haline 
soktular, sonra çırağın kolu altına 
koyarak Amerikaya nasıl götüre- · 
ceğimizi gösterdiler. 

Ehemmiyet vermediğimiz anti
ka, vazo ve saireyi, kırılmak teh
likesinden kurtarmak için tekrar 
birer birer yerlerine koyuyorlar. 
Böylece bizi eşyanın gayet kıy
metli olduğuna inandırmak isti
yorlardı. Gür bir ses bu faydasız 
nümayişin önüne geçti: 

- Çocuklar, siz bunları kand.
ramıyorsunuz, bırakınız bir de 

ben tecrübe edeyim. 

Bu defa önümüze antika işleme
li kumaşlar yığdılar: 

- Biliyoruz, siz böyle teyler is-
tersiniz. 

Kumaşları şöyle bir yokladık: 
- Kaça bunlar? 
Satıcılar biribirlerlne baktılar, 

biri ötekine türkçe fmldadı: 

- Asıl fiyatının üç mislini iste 
ki, iki misline sulh olalım. 

- On lira. 
Ani bir hayretle yerimizden fır

ladık ve bağırdık: 
- Ne? Bu kadar basit bir bez 

parçası için on lira mı? 
Eşyayı derhal elimizden tezgA

hın üstüne attık: 
- Gelin şuradan çıkalım, bun

lar bizi soyacaklar. 
Hemen yerlerinden fırladılar: 
- D1.1runuz, gitmeyiniz. Bize 

son vereceğiniz fiyatı söyleyiniz, 
diye arkamızdan bağırdılar. s evim birden kestirme 

vap verdi: 
- !ki liradan fazla etmez. 

ce-

- İmkanı yok. Bizimle alay mı 
ediyorsunuz? Böyle kıymetli bir 
antikaya bu kadar az baha biçi
lir mi? 

Biribirlerlne türkçe fısıldaşmıya 
başladılar. Biz ant.ikalan tetkik 
eder görünüyor. Fakat bir taraf
tan onları dinliyorduk. Sevimi 
göstererek söyleniyorlardı: 

- Şu küçük ne diye bunlarla 
gelmiş sanki! O fazla bilmişe ben· 
'ziyor. Eğer o olmasa ötekileri kı· 
fese koymak aüç olmıyacak. 

Sevim, kahkaha ile gülmemek i· 
çin kendini zor tutuyordu. Bir ta· 
nesi onu bir kenara çekti. Eli omu
zunda ona hafif sesle bir şeyler 
söylüyordu . 

- Senin güzel hatırın için sana 
hususi bir fiyat yapacağım ıımma 
ikimiz arasında . Ötekilere olmaz. 
Dört liraya bırakayım. 
Diğer biri Justin'i kolundan ya· 

kalamıştı: 
- Senin hatınn için bu defa 

kar etmieyceğim, sizi kırmamak i
çin beş liraya bırakıyorum. 

Öteki satıcının Sevime yaptığı 
fiyat tenzilini duyan Justin kah
kahayı bastı: 

- Kuzum, siz önce anlaşın, son
ra bize fiyat teklif edin. Birini· 
zin söylediğini, ötekininki tutmu • 
yor. 

yeninin içine gömülmüş eski çar
şıya (bedestene) çıkardı. Hava a
sırlık küf kokusile dolu ve ağır. 
Yolun ilci tarafına eşya karmaka
rışık yığılıvermi ıti. Satıcılar eş

yalarının üzerine kurulmuş, uzun 
ağızlıklarına taktıkları sigarala
rını tüttürüyorlardı. 

Gözümüz alb1 ve gümüş işle -
meli b ir kemere takılıp kaldı. Sa· 
hibi bozuk bir ingilizc2 ile: 

- Yirmi lira, diye mırıldandı. 
Yanındaki dükkanın sahibi yut

kundu. Sevim kahkahayı attı. Sa
tıcı şüpheli gözlerle onu bir süz
dü. Fakat şüphesi çabuk da~ıldt. 

Biraz sonra çarşının içiçe iki 
büyük dükkandan mürekkeo en bü 
yük mağazasına girdik. Mağazanın 
tekmil duvar ve kapıla:-ı kıymetli 
halılarla örtülmüştü. Camekanlar
da bir hazine kıymetinde mücev
h! rat vl\rdı. 

Dük~anın sahipleri olan üç kar 
desler b izi kapıdan karşıhdılar . 
Mükemmel bir İngilizce ile soru
yorlardı: 

- Anwrıkalı mısınız? 

- Evet. 
Dudaklarında hafif hir tebessüm 

dolaştı Aralarında türkçe konuş
mıya başladılar Blzlerı süz.:hiler. 
Biribir!erine bizim hakJnmızd&. bi.r 
§eyler söylemiye başl3dılar. Gen~ 

satıcılar bize mallarını satmak
tan zyiade bizimle meşgul olmayı 
tereih .. diyorlardı. 

Sevim. kıs kıs gülüvordu, belli 
ki, mür.asebetsiz §eyle!' konuşu • 
yorlardı 

Sevim, bahsi değiştir.nek ve diik 
kfıncıl3n vazife başına davet e~

mi~ olm:ık için duvarda asıh bir 
lt vha••· gösterdi : 

- Günah değil mt böyle nıu
k11ddes bir levhayı eğri asıyor

.. unuz. dedi. 
Kardeşler şaşırdılar, biribirleri

ne bakındılar. Cürmü meşhut ha
linde yakalanmış bir adam gibi 
ne söyliyeceklerinl bilemediler. 
Sonra Sevime döndüleı : 

- Siz, onun mukaddes hir le'\·
ha olduğunu nereden bılıyo!'"Sunuz, 
dediler 

Sevim, evvela bir yutkundu, 
sonra: 

- Ben üniversitede atapç& dersi 
:ılıyorum . İster.seniz levhı:.daki ya
zıyı okuyayım . dedi. Diıkkar.cılar 
buna inanmadılar, halis bir Türk-
le- konuştuklarından bihabf"r bah
se girıştiler. 

- Siz, o levhayı okurs1tnıı biz 
11i7t> bir yüzük hediye cderı~. de
diler. 

Sevim, küçüklüı;ündenberi ezbe
re ~ildiği levhadaki yazıyı okuyun
ca üç kardeşler hayret:en dona
kaldılar. 

Fakat muhakkak ki Türk le~ ver
dikleri sözü tutuyorlar. Sevime 
kırmızı taşlı bir yüzük venliler. 

Biz dükklndan aynlırken, dük· 
klncılar arkamızdan 'JÖyleniyor -
J.a,-dı: 

- Şu Amerikan Qni•Jf"~~~elerl 

çolt yWcsek vessel&m. Talebtye a
rapça bile öğretiyorlar. 

* TAN: Dün bu ıUtanlarda Se-
mn Zekeriya Sertelin yuıaile he-
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M•!i4i!i1 
Bekçi 2-ı-.t-~38 
Ücretleri 

Yazan: Sabilta Zekeriya Sertel 

Konya Ereflisi çiftçileri, Tana gön 
derdikleri bir mektupta, kaza idare 
heyetinin bek~i ücretleri hakkında 
verdiji bir kararı bildiriyorlar: 

"Bu karara göre, bekçi ücretini bi
na sahipleri ödeyeceklerdir. Mahalle
lerde gayri safi iradın yüzde on beşi , 

çarşıda yü7.de yirmisi nisbetinde üc
ret verilecektir. Halbuki biz devlete, 
mall kanunlanmıza göre ancak yüz
de on iki eml8.k vergisi ödüyoruz. 
Şılrayi Devletin tanzimat dairesinin 
bekçi ücretleri hakkında bir karan 
var. Bu karara göre, bekçi ücretleri
nin kiraeılardan alınması icap et
mekte ve mikdan hakkında memle
ketteki örf ve Adetlerin esas tutul
ması zikredilmektedir. Bizden iste
nen bekçi ücretleri o kadar çoktur ki, 
hangi esasa istinat edildiğini bilmi
yoruz." 

• Konya Ereiliııi, kaza idare heyeti-

nin verditi bu kararla, Şurayi Dev

letin karan arasında tenakuz var. Bir 
kanun ve karar mevcut iken, bir ka

zanın idare heyeti bu kanunu gölge

de bırakacak bir kararı yeniden na

sıl verebilir?. Şürayi Devlet bekçi ile 

retlerinin kiracılardan alınmasını 

ve bu mikdann tayininde de mem· 

leketin örf ve adetlerini esas tutmuş

tur. Hiç şüphesiz Konya Ereğlisinde 

de bu mikdarın örf ' 'C adetlere göre 

taayyün etmesi icap eder. 

• Fakat bekçi ücretleri meselesinde 
esas itibarile durulacak daha mühim 
bir nokta var. Bekçinin vazifesi ne
dir? Mahallenin inzibatını temin et· 
mek olduğuna ıöre polise :rardımcı 
bir kuvvet demektir. O halde, mem
leketin inzibatından mesul bir kuv
veti, polis te§k.ilitından ayırmaktaki 
mantık ve sebep nedir?. Kiracı veya 
evsahibi polise ayrıca bir ücret öde
mekle mükellef midir?. Hayır . O hal
de yardımcı kuvvete niçin ödesin !. 
Bekçi ücretlerini halka tahmil et
mekte bir sebep olabilir. Polisin büt
çesi buna kafi gelmiyebilir. Halkın 
devlete ödediği diğer \"ergilcr gibi, 
bekçiye ücret ödeyerek halka bir 
mükellefiyet tahmil edilebilir. Fakat 
bunu örf ve adete bırakmak kiracı 

ile bekçi veya evsahibi ile bekçi ara
sında daimi bir kavgaya kapıyı açık 
bırakmak demektir. Bekçi , eğer bir 
devlet memuru ise ücretini mensup 
oldutu te~kilattan alır, eğer beledi
yenin bir memuru ise, ücretini şehir 
öder, eğer bakın bir memuru ise, bu 
ücreti de mahallenin tayin etmesi 
rerektir. Halk, mahalle teşkilatlan 
şeklinde, teşkilatlar altında toplan
mış olmadıiı için bu ücreti tayinde 
elinde ne bir imkan, ne de kanuni 
haklar vardır. O halde bekçiye ' 'e
rilet'ek Uuetleri,. böyle kaza heyeti 
idareleri gelişi güzel, veya bekçiler 
kendi keyif n iradelerine göre tayin 
ederbrse, kanunen mcsuli~·eti olmı
yan bir kuvvetin kendi kendine ver 
gi tarhetmesi minaınnı ifnde eder ki, 
kanunun ruhu huna milsait değildir. 
Ne fertler, ne kaza heyetleri, ne muh 
tarlar, vel'(i tarhedcmeder. Bu hak 
sad~e ve sadtte de\•letin hakkıdır. 
O halde bekçi ücretlerini bir nizam 
ve intizam altına almak ta devlete 
düşer. Örf ve adet, mükellefint ta
yininde mikyas olamaz. 

TAVŞANCILDA: 

Bağlarda Yangın Çıktı 
Tavşancıl (TAN) - Hercke ile Tav 

şancıl arasındaki bağlarda, sebebi 
anlaşılamıyan bir yangın çıkmıştır. 
Tavşancıl halkı gece yar\sina ka -
dar çalışarak yangını güçlükle sôn
dürebilmiştir. Yalnız 3-4 bağ zarar 
görmüştür. * Tavşancıl (TAN) - Bağlann -
dan büyük ümitler bekliyen halkı te 
lqa veren kuraklık zail olmuştur. 
Sabahtan öğleye kadar fasılasız de· 
vam eden yağmur, bağcıların yüzü
nü güldürmüştür. 

raber ~ıkan resim, çarşı içinden lia 
lettayin alınmııtır. Yazıda bah!'iı 
geçen esnaf, resimdekiler de;ildir. 
Tavzih ederls. 
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Her Mıntakada Bir 
Organizatör 

Bulundurmak Lazım 
~"""''"'~""""-""-,_, .... ~..._" ""~-""'"'"'''-"'1~ 

: Yazan : Eşref Şefik ~ 
~ .... "'"'"'"" .... ,..... .... ,,,.., .... ,....."'~- .... ,...,,,..,,,. .,.. ,.,..,,, """" ' 
Pazar günü Taksim atadında güretler olacaktı. Veliefendi at 

yarıtlarını ve deniz yarıtlarını diğer arkadatlar takip edecekti. 
Güreşler de benim hiaseme dütmüttü. . 

Saatinde ıtadyomun kap11ına yakl&ftığım vakit, siyah tahtaya 
tebetirle yazılmıt fU aatırı gördüm: 

TAN 

-~ 

Festival Maçları 
için Hangi 

Takım Gelecek? 
İstanbul Festival eğlenceleri meya 

mnda yapılacak spor temaslarından 
birisi de Mısır muhteliti ile İstanbul 
muhteliti arasındaki futbol maçı idi. 

Son günlerde tesbit edilen tarihle 
Mısır muhtelitinin şehrimize gelcmi
yeceğini ve bunun için meşhur Slav
yaya müracaat edildiğini oğrendik. 

Bu iş için yaptığımız tahkikatın 

neticesini karilerirhize bildiriyoruz: 

Şi~lidc Samanyolu sokağında 
Arifpaşa apartmanında oturan 
Hüsrev Nihat yazıyor: 

"Gazetenizde ecnebi şirketleri 

ve bankalarında çalışan Türk 
memurlarının acıklı hallerine 
dokunan yazı~·a tesadüf ettim. 
Bu hususta bir fikir verebilmek 
\'c böylece bu müesseselerde bi· 
rer İNSAN SPEKÜLASYONU 
na maruz kalan memur arka
daşlarıma yardım etmek gibi 
bir insanlık hissine kapıldım. 

"Veliefendi at yarışlarının ilk hafı idarecinin reklam lisanile konuşma
:ası dolayısile güreşler tehir edilmiş- sına esasen imkan yoktur. Bir spor 
:ir." temaşasını hakiki kıymetinden daha 

Festival eğlenceleri arasında yapıla , 
cak futbol maçı için Festival komi
tesi tarafından Mısır federasyonuna 
müracaat edilmiş ve 23, 24 Ağustos 
tarihlerinde şehrimizde iki maç yap 
mak üzere Mısır muhteliti davet edil 
miştir. 

Bu miiessesclerdcn bazıları

nın kendilerince hir liıtuf, fakat. 
hakikatte bir hak olan senelik 
maaş zamlarında Türk memur
ların ekseriyeti, yani l\föslü
nıan Türk olanlar, hariç kal
maktadır . .Bu hususta ~:apılan i· 
tirazlara bir gülümseyişle (Ne ı 1 

yapalım, vaziyet bu. Bcğenmi- 1 

yorsanız başka yerde iş bakınız) 
der gibi durum yaratıyorlar. Bn ! 
nıı hele bilhassa bir ecnebi ban· 1 

Yazan: Mahmut Yesari 
• 4 ' 1111111111111111 ...... Güreşleri tertip edenler at koşula başka bir çehrede halka göstermek 

:ının ilk haftası olduğunu herhalde ayrı bir hünerdir. Mıntaka organiza
:ıiliyorlardı. Çünkü Veliefendi ilanla törünün düşünmeye mecbur olduğu 
rı çok evvel her tarafa asılmıştı. E- meselelerden biri de, güreş, boks gi
ğer bu tehir, ayni.cins seyircinin iki- bi müsabakalarda ilan edilen progra 
ye taksim olunacağı düşünülerek a- mın tatbikını mümkün olduğu ka
lınmış bir tedbirse evvelden hesapla dar temin ettirmektir. Tehir edile
nacak vakit vardı. Maamafih güreş- cek miisabakaları da son dakikaya 
lerin 1 Temmuzıda yapılacağı yazıl- bırakmayıp vaktinde ilan ederek me 
dığına göre, tehirde böyle bir düşün raklılann bir gün evvelinden prog
cenin hakim olduğunu pek zannetmi ramlannı de~iştirmelerine imkan 
yorum. Çünkü at yarışlan gelecek ve vermek sporun revacı itibarile hayır 
öbür hafta da devam edecektir. h olur. 

Güreşi tehir ettiren asıl düşünceyi Spor hareketlerinde1• halkın, bilhassa 
araştırmaya lüzum görmedim. İleri- fazla kalabalığın oynadığı kıymetli 
de karşılaşacağımız bu gibi vaziyet- rolü bilenler organizatörlere çok bü 
lerin önüne geçmek çarelerini şimdi yük ehemmiyet veriyorlar. 
den araştırmamız liız.ım olduğunu Her sahada pek ileri gitmiş olan 
hatırlatacağım. Amerikalılar ise sporun ni:T.amname 

Bizde ekseri tesadüf edilir, bir mın tarafını bile icabmda organizasyon 
takanın spor hareketleri lüzumu ve lüzumuna feda edecek kadar geniş 
yapanları zarara düşürmiyecek bir şe düşünceli davranıyorlar. Türk sporu 
kilde tanzim edilemez. Bazı teşekkül na yeni bir hamlE' vereceğimi?. bu sı 
ler biribirine lüzumsuz rakip kesilir ralarda 0 hamlenin en kuvvetli des-

ler. teklerinden birini teşkil edeceğine 
Şunu bilhassa .~ikkate almalıyız ki, şüphe etmediğim organizasyon işini 

fstanbulda hen uz her sporun ayrı [de bir program ve bir teşkilat şek
meraklı sınıfı hasil olmamıştır. Fut- linde ortaya atmalıyız. 
bole, güreşe, boksa, atletizme giden-
ler, aşağı yukan, hep ayni kalabalık 
tır. Ayni kimselerin öir hafta zarfın 
da muhtelif spor serlrlerlnt? verebl 
lecekleri para mahduttur. Maçların 
cins itibarile cazibeleri de şüphesiz 
de~işir. Bunları da daima gözönünde 
bulundurmalıdır. 

Kısa tarifile bir Avrupalı organi
zatörün ayarladığı gibi, halkın her 
hissini ve her ihtiyacını hesaba ala
rak spor temaşasının bezginlik ver
miyccek, keseleri pek sarsmıyacak, 
biribirine öldüresiye rakip kcsilmiye 
cek şekilde tanzimini iş edinmelidir. 
Şunu da söyliyclim ki. bu müda

hale zaruri vaziyetlerde nasihat hudu 

dunu aşmamalıdır. Aksi takdirde 
memlekette spor hareketi eksilebilir. 
Bu işi afaki bir tarzda kavrayıp mer 
kezden verilen sene programına gö
re, zuhurat müsabakalarını tertip et 
tirmek başlı başına bir iştir. 

Marmara Deniz 
-~-

Klübü Yarışları 
Her sene büyük tezahüratla tekr.ır 

}anmakta olan Moda deniz yarışla-

rının bu sene de 14 ağustos pazar gü

nü yapılacağını evvelce bildirmiştik. 

Gittikçe tekamül etmekte olan ve 

şehrimizin en büyük deniz eğlence

lerine sahne olan bu yanşların prog 
ramına bu sene daha bazı yeni nu-

maralar ilave edilmiş ve müsabaka
ların daha fazla alaka çekmesine e
hemmiyet verilmiştir. 

Klüpler arasında yapılacak yarış
lar için Spor Kurumundan gönderilen 
tebliğ aşağıdadır: , 

T. S. K. İstanbul Bölgesi Su Spor
ları Ajanlığından: 

Hafta içinde Mısır federasyonu ta 
rafından festival komitesine gönde
rilen bir mektupta takımlarının ha
zırlıksız olduğu ileri sü,ülerek maç 
tarihinin bir hafta sonraya tehiri ri
ca edilmiş, son ve kari cevaplarının 
da bir haftaya kadar ayrıca telgrafla 
bildirileceği ilave edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında maçın yapıl 
mamak ihtimalini düşünen Festival 
komitesi de Çek051ovak (Slavya~ klü 
büne bir mektup yazarak 23 ve 24 ta 
rihlerinde İstanbula gelip gelemiye
ceklerini ve şeraitlerinin nelerden i
baret olduğunu sormuştur. 

Slavya takımının son yapılan Mcr 
kezi Avrupa kupası maçlarının dömi 
finale kaldığı ve rakibini mağlup et 
tiği takdirde finali oynayacağı cihet 
le teklif edilen tarihlerde gelip gel
miyeceği malüm olmamakla beraber 
Ağustosun son günlerinde .Mısır muh 
tefüi veya Slavya takımının İstan
bul muhteliti ile iki maç yapacağı ka
ti surette temin edilmektedir. 

,,_ -

lzmirde Spor 
Sahaları Yapdıyor 

İzmir, (TAN) - 700.000 liraya mal 
--~ -.c:nı.tn.. - .. ~_. at::ulvnmunııp 
940 senesine kadar ikmali için ted-
birler alınmıştır. İzmir için Karşıya 
kada yapılmakta olan antrcneman sa 
hası brtmek üzeredir. Bu sahanın ya 
nında bir de klüp binası yapılacak
tır. 

Spor Kurumu tarafından klüp bi
nasının inşası için 8000 lira gönde
rilmiştir. Bu iş için derhal inşaata 

başlanacak ve Cümhuriyet Bayra
mında açılacaktır. Karşıyakada an
treneman sahasında 400 metrelik ko 
şu pisti ile atletizmin bütün şubele
rinin tatbik edileceği yerler, güreş, 
voleybol, basketbol yerleri, kadın ve 
erkek sporcular için soyunma ve duş 
odalan yapılmaktadır. 

Yeni spor idaresi işlemeye başla
dığı vakit nizamname tarafını idare 
edecek mıntaka başkanının yanında 
doğrudan doğruya merkeze bağlı bir 
de mıntaka organizatörü bulundur
mak çok faydalı olur, o organizatör 
resmi müsabakaların reklamını da 
yapmakla mükellef olmalıdır. 

Rekliı.m işini nizamname ile uğra
şanlar başaramazlar. Nizamname a
ğır başlılığı, az konuşmayı, bir kıy
meti tam ayarında görmeyi istilzam 
eder. Bu şekilde görmeye alışan bir 

1 - 14-8-1938 Pa7.ar günü Moda 
Deniz Klübünün tertip ettiği müsa
bakalara iştirak etmek üzere her 
kulübün erkeklerden kıdemli tek, 
iki çifte ve dört tek ile bayanlardan 
iki çifte ve dört tek kürekçilerinin 
o gün yan~ yerinde hazır bulunma
ları tebliğ olunur. 

Sahanın baş antrenörü olacak ve 
bir çalışma programı bulunacnktır. 

Kadın ve erkekler için ayrı günler 
aynlmıştır. 

Karşıyaka Kız Muallim Mektebi ~ 

ile ilk mektep son ~nıf talebeleri de 
buradan istifade edeceklerdir. Çok 
modern ve memleketimizin ilk antre 
neman sahası olan Karşıyaka sahası 
bittikten sonra ayni şekilde Eşrcfpa
şada, Kircilikte ve Göztepcde de İz
mir gençliği için antrenöman sahala-

Gökovada 

2 - Ayni gün yapılacak olan 400 
metre serbest yüzme ile yelken mü
sabakalarına da denizcilerimizin işti 

rakleri temenni olunur. 

Spor lnkisaf Ediyor 

rı ve klüpler yapılacaktır. 

Faruğun Çocuğu Oldu 
Milli takımın ve Güneş klübıinün 

müdafii Faruk BarlaSln dün gece bir 
kızı doğmuş ve kendisine "Güneş" 
ismi verilmiştir. Ana ve babasını teb 

rik eder, çocuğa uzun ömürler dile
riz. 

-o-
TAVŞANLIDA : 

Spor Yok Gibi 
Tavşanlı, (TAN) - Yıllardanberi 

kasabamızda canlı bir spor hareketi 
görülmemektedir. Gençlikte spnra 
karşı büyük bir heves ve istidat var 
sa da bundan istifadeyi bilen çıkma
mıştır. 

---o-
SILIFKEDE : 

~;ıııııııııııııııı ııı ııır ~ 

ka kendisine tam bir hak ittiha7. 
etmiştir. 

Hiikiımetin kanunlarına dai· 
ma yan çi7.mck, daima sübjek
tif gayeleri öne siirmek \"e hun· 
tarı bir hak bilmek sevdasından 
kurtulamı~·an hu miiesseselerin 
günliik çalışma saatlerinde de 
bir kapitiilasyonvari h ususiye-

1 

te rastlamamak mümkün de
ğildir. Bakanlar heyetinden ı:ı· J 

kan memurların yazlık çalışma ı 

ı;aatlerini koruyan karara aykı- 1 

rı hareketi yine bunlarda gör • 
mek hiç te hayret edilecek bir ı 

şey değildir. Hele bu bankalat" 
içinde o bir tanesi - ki müraca-
at vukuunda hangisi olduğunu 
bildiririm - gişelerini saat bire 
kadar açık bulundurmakla yine 
'•ir imtiyaz mcvkiini elde et
mek sevdasına kapılmıştır. 

B üyük bir yelkenli taka alı

nacak. Bunun, günlerden -
beri süren münakaşası bitmiştir. 

Gemi, son defa görülecek, pazarlık 
kesişilecektir. 

Gemi reisi, adamlarını alarak ge 
minin çekildiği kalafat yerine gi
diyor. 

Kızaktaki gemi, uzun uzun mua 
yene ediliyor; kalafatı gözden geçi 
riliyor. 

Asıl ı:;öz, gemi rcisinindir. Ge -
mi görüldükten sonra, kahveye o
turuluyor, reis, gemi hakkında dü 
şündüklerini söylüyor: 

- Bu geminin teknesi, biraz oy 
nak gibi geliye! 

Adamları, hep bir ağızdan tas -
dik ediyorlar: 

- Bana da öyle gcliyc! 
- Bana da öyle geliye! 
- Bana da öyle geliye! 
Reis, fikirlerini birer birer orta-

ya atıyor: 
- Bu geminin kiipeştesi, bana, 

yamuk gibi geliye! 
Adamları. yine hep bir ağızdan 

tekrar ediyorlar: 
- Bana da öyle geliye! Banada 

Sekhde olan çalışmayı res
men 2.30 a kadar uzatmakla ve 
hemr..n hıı ,;rkilde .. memurlArc.ııı 
tiır art -koşmakfa .,u mnesses .· • ---.Öv kefir; 1 W'Şa nuyor: 

nin bir kanun kadar ehemmi
~·cti olan icrai kararlara aldı-

rış etmediğini ne kadar açık o· 
larak giisterir. Vaziyet şudur: 

Saat 2.30 da işi biten memur
lar diğer, i~leri bitmiyen ser • 1 
vislere gidecekler ve orada ça· ı 1 

lı;acaklardır. Bu hale bir par-, 
ça itiraz edecek olan, kanundan 
bahsetmek gibi, onlarca, bir ka 
hahat işliyccek olan bir Türk 1 

memur yine o tehditle, o mahut 
(vaziyet bu. Başka yerde iş bu
labilirsiniz.) cevabile karşılaş· 

maktan kurtulmuyor. 

Zaten Türk m('murlarma ,·e
rilen maaş ne? Kerıdilerini na
sıl idare t'di~·orlar ki, hu şekil
de bir meydan okumıya cüret 1 

etsinler ... Hele bir de bu az ma· 
aşlarla çalışan memurların has
talık, öliim gibi bir tabii hadi· 
'."C karşısında dtişecekleri sefa
letleri diişiiniilsiin ,.e bütiin 
hunlara karşı hiçbir teminata e
ri~ememek .. Ne ('Cnebi memur
lar gibi bir tekaüt, ne de yarın 
her hangi bir sebeple işten el 
çektirme ile verilecek tazmi
natla bir adalet ölçüsü olma-

GAİP ARANIYO~ 

Kard('şim Bulgarlstanın J?rvlı-nk ka7.a~ı

nın Balaban köyünden Murat oğlu Rüstl'ın 
den Tiirklycye geldiğine clair bir mektnp 
aldım. Nereye iskan edildlglnl bilmiyorum. 
Nerede olduğundan haberi bulunanlann ad 
reslme bildirmelerini dilerim. 

Karacabey kazasının Balhan kö -

yiinde, Hoca Ahmet oğlu Ferhat. 

* CEVAPLARIMIZ : 

- Bu geminin seren direği, ba
na, çarpuk gibi gcliye! 

Reisin adamları, tasdik ediyor -
lar: 

- Bana da öyle geliye! Bana da 
öyle geliye! 

Reis, kahveden kalkıyor, tekrar 
geminin yanına gidiyor, adamlan 
da onu takip ediyor. Yeniden mu· 
ayene başlıyor. 

Kılı kırk yaran reis, kusur bul
makta devam ediyor: 

- Bu geminin anbarı, bana, dar 
gibi geliye! 

Tayfalar da ayni fikirrle: 
- Bana da öyle geliyc! Bana da 

öyle gcliye! 

Reis, geminin etrafında, dört dö 
nü yor: 

- Bu geminin 5U kesimi, bana, az 
gibi geliye! 

Tayfalar, hep bir ağızdan: 
- Bana da öyle geliye! Bana da 

öyle geliye! 
Reis. gemifı'i muhakkak alacak 

ta. fiyatı düşürmek icin mi kusur 
buluyor. bu, belli değil. 

- Bu geminin bodoslaması, ba
na. eğri gibi geliye! 

Avene, havan döğücünün hınk 
deyicisi: 

- Bana da öyle geliye! Bana da 
öyle geliye! 

Reisin gözünden de bir şey kaç-
mıyor: 

- Bu geminin eğrileri, bana, çii 
rük gibi geliye! 

Tayfalar. başlarını sallıyorlar: 

- Bana da öyle geliye! Bana da 
öyle geliye! 

Orhangatl tlregil köyünden Salim Eke
man 'a: 

Fakat mal sahibi, çürütülmek 
istenen malını öyle göklere çıka -
rıyor: öyle diller döküvor ki. rci -
sin aklı yatıyor. Üç aşağı beş yu
karı pazarlık başlıyor. 

"Şikflyetinlzl tamamen yersiz buluyo -

ruz. Anlattığınız c;ekle göre, öğretmen, mt"k R eis, itiraz ediyor: 
- Bu fiyat, bana, biraz 

fazla gibi geliye! tep binasının toplantılara tahsisine imkAn 
Avda Yaralandı vermekle çok isabetli hareket etmiş oluyor. Tayfalar da tekrar ediyorlar: 

Gökova (TANl - Muğlanın nahi- karşılaşmalarda iyi dereceler elde et 
mektedir. yelerinden olan Gökovada spor faa

liyetleri son günlerde çok inkişaf et Geçenlerde Köyceğiz kazası genç
lerile yapılan maçı 2 - 1 kazanmışlar 

mektedir. Nahiyenin futbol takımı dır. Resim, GO"kova Voleybol takımı 
diJ'er kaza aıpor Mılnrnlırile :vaotıh. ...ermektedir. 

Silifke (TAN) - Meclisi umumi Bir kültilr ocağında yaz tatili milddetlnce 
basından Halil Köksu avlanırken böyle samimt toplantılar tertibi köyün i~ -
bir kaza geçirmiştir. Kendi av tüfe 
ğinden çıkan saçmalar sol ayağının 
yukarısına saplanmış. kemiğini kır

mıştır. Halil Köksu, hastahaneye 
kaldın t""Olftır. 

timaf hayatında llerl bir inldşaf hamlesi 
uynndırmıya vesile hazırlar. Nezih bir çer 
çeve ic;inde kalmak şarUle, bu çeşit test>b
bUslcrln zarar değil, bilAlds fayda temin 9-

- Bana da öyle geliye! Bana da 
öyle geliye! 

Mal sahibi. ne yapmış yapmış re 
isin fikrini çelmiştir: 

Reis, tereddüt içindedir: 
- Biz bu pazarlıkta. kazıklana

cağız gibi geliye! 

Tayfalar da, ayni endişededif. 
ler: il' 

- Bana da öyle gcliye! Baıt• 
öyle geliye! 

En nihayet mal sahibi, da~~ 
kazanmıştır. Pazarlıkta uyu~u 
yor, gemi satın alınıyor. . rf' 

Bütün tereddütlerine, endı~ I" 
ne rağmen, reis memnundur, il' 
miyi açık denizde bir denernelt 
tiyor: , 

- Bu gemiyi bir denersek, 1" 
na, iyi olacak gibi geliye! 

Tayfalar, dünden razı: d• 
- Bana da öyle geliye! Baıt• 

öyle geliye! fr 
Gemi hazırlanıyor, yelkenler ;J 

rn ediliyor, fcreşka rüzgarla defi 
açılıyorlar. 

Gemi pupayelken giderken. ff' 
isin, keyfi kabına sığmıyor: r> 

- Bu gemiyi aldığımıza, b• 
iyi ettik gibi geliye! 

Tayfalar da 5evinçte. 6' 
- Bana da öyle geliye! Bani 

öyle geliye! 4" 
.. gar Fakat çok geçmiyor, ruz ~~ 

ğişiyor, gök yüzü kararıyor. ar 
Reis de, tayfalar da, beP51a,t • 

niz kurdu. Rüzgara, boraya. fJ' 
gaya, fırtınaya kulak astı~la~ııe' 
Yalnız, bu yeni bindiklerı te ııt· 

.1 ·yor nin huyunu, suyunu bı rnı ı,eŞl) 
Deniz kabardıkça, tekne. f' 

gibi sallanıyor. Reis, tekneden 

heleniyor: 01•' 
- Bu tekne, bana, alabora 

cak gibi geliye! ·yi f 
Tayfalar da vaziyeti, pek 1 

müyorlar: ,,, 41 
- Bana da öyle geliyc! 13a 

öyle geliye! f 
Rüzgar;. gittikçe se~t~eşıyor;or' 

kcn1eri guç halle indırıp sarı 
lar. Seren direği çatırdıyor. 

Reis, bunu beğenmiyor: tıı1'9 
- Seren direği, bana, ça 

.ınnlacak gibi geliye. 1'0r,. 
Tayfalar da ayni akibetten 

yarlar: ~p 
- Bana da öyle geliye! Ba 

öyle geliye! elif' 
Korktuklan başlarına g f': 

serendireği çatlayıp kırılıY0~~ıı ~ 
yetişmiyormuş gibi, tayfalar 
ri bağırıyor: 

0 
el 1 

- Reis, gemi. su ediyor (S 11' 
. ·1·k . in su , mek. gemıcı ı te, gemın BJJ-" 

ması, gemiye su sızması ııı 
nadır.) 

Reis, ne yapsın? a1' i 
- Bu gemi, bana, batac 

qeliyel 
' tf'I' 

S ağa sola koşuşan ta 
da tekrar ediyorlar: ıı' P 

B d ·· 1 l" e' S• - ana a oy e ge ıy · 
öyle geliye! 

1 
ti•~~ 

Seren direği kınlan .su 8 1_,ı,f 
ak rattfl' • ( 

tarafı ayrı ses çıkarar .. ..efl 
.. , (';o f 

bocahyan gemi. bir tesadll .,,1' · ıca 
larak. parcalanmadan bir · I 
oturuvermiştir. tıııt 

Reis de. tayfalar da rııdlltl ıııf 
luk alıyorlar amma. burıı ti d , 
sıl kurtulacaklar? Fırt1n3111 c'" 
masını beklemekten başic' 

yok . .. ,,""°' •• tı l>'~ 
Reis. eli şakağında duş. t r-

Bu gE'miyi satanı elıtı'I 11'' 
rirsem. öldürürüm gibi ııe~uşilfl 

Tayfalar da kara kara I 
mekteler: sırı' 

- Bana da öyle geliye! 
öyle geliye! ,ota'!l 

r Arkası: Sayfa 8. 
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Yahudiler Telivivi 
Niçin Sevmezler? 
B liradan &ize biraz da şen, 

tlıliıı tatlı haber verebilmek için, 
y olun,. dört dönüyorum. 

'-k~ kı; bütün gayretlerim, e-

Hizmetçi 
Kızlar 

Sendikası 
lngilteredeki bü

tün hizmetçi kız

lar, geçenlerde a
ralarında bir sin· 
dika kurmuşlar

dır. Sindikaya ilk 
olarak 1500 aza ya 

lerun boşa gidiyor. 
iıoaıBakın fimdi yepyeni, lüks bir o
~bilin rahat, yumuşacık kana
ıtlt ~ kurulmuı, tertemiz bir as
)t toaede Kudüsten Telavive ka-
~~~~~ken bile korku içindeyiz. 
Araorurn yahudi de ondan mı? 
Öy P olsaydı ne çıkar? 

l6ıı le bir memleketteyiz ki; her 
lid ' hattl her sat kim vurduya ;un haddi hesabı yok. 
~lda sık sık rast geldiğimiz mo 
dlfe ~~i İngiliz askerleri bile en
Owı bl1Zi o kadar gideremiyorlar. 
h~n da yüzlerinde sükıinetten, 

lt an eser kalmamış. 
klfi efede olduğu, kim olduğu, kaç 
her Olduğu ltelli olmıyanı fakat 
'tırı.ıırt l.rt unımadığınız bir noktada, 
'- •dıfınız bir miktarla karşını. 
!tllf~~~ muhtemel olan gözü kız 
lfk 

1 
ir duşnıan, muhakkak ki, teh· 

e ertıı en f ecii. 
~ele .. Virajlarda - açık söyliye -
~l"I~ ödümüz kopuyor. Bereket 
.,_._ ekserisini İngiliz askerleri 
.,.l.lllUf. 

Q toınobnde radyo var am
!bek, k nıa, açıp ta bir şarkı dinle-

t inıin aklına geliyor. 
~:~liz noktalan ikide bir oto -
fö~ f durdurup bir bana, bir şö
)oriar~ıyorlar, sonra yol veri • 

Bir rrıiid da İıın det fstanbulda bir haylı 
ları tof::-ve Selanikte yaşamış o
lile l'ün yanm yamalak türkce 
~e anlattığına göre, bilmem ka.ç 
lar b evvelki bir kargaşalıkta Arap 
ffirırı~· Yolda bir otobüsü pusuya dü. 
~er \1e hemen Üzerlerine sal 
"PlııJar. :.oıcuı.n «ıymıya hafla • 
~ •k.at yoloufordcın biri 1.rc-

flJ>ı)'o Üzer;~ yürÜJ1lüş ve "ne 
'1ıırtı raunuz, ben Türk konsolosu-
burı~ ~iy~ bağırmış. Araplar da 
keaitı Uzerıne af dilemişler ve her 
d&tı k efYaaını geri vererek orta -

811 
'Ybolnıuşlar. 

~ı...."u anlatan şoför, acı acı içini 
•.ror: 

'b~ O IÜnler geçti, şimdikiler ba
~rla?tnı bile saymıyor, dinlemi· r. 

lfa"•d b' hıtlar b' a ır barut kokusu var. Bt 
~ı ıle namlulardan henüz fış· 

_ ''r dunıanlara benziyor. 
ı... atlı tarafından anlatacak 
UQ' le • 

Y.uı Yok mu? Dedim. 

S 01 elini direksiyondan ayır
ıGrı 

1
_ dı ve yolun kenanndan gö 
oreb'ld ~a +- 1 iği kadar uzanan kap-

- """Prağı gösterdi: 
idi Buraaı bir portakal ormanı 
~üİ ~:n hafta bir gecede yakıp 

b_ er. 
qer k • 

'-liiM ~e et \>ersin Telaviv görün -
..,~u. 

1.. Şill'ldi s ~ . . . 
utıı .. ' uratımızı kısmış 150 

nufusu ' 
"e bu "t 'b nun hepsi Yahudi olan 
ltı.ıyarı 1 1 arı~ dünyada eşi bulun -
tiy0 rd fU garıp ve yepyeni şehre gi 

uk. 
Şoför sahT 

tt g·· ' ı ın sol tarafındaki şeh 
oatererek: 

;- Yata ... Dedi. 
ı._;.!lfa· o bo "" -ıue ~.. nıboş limanı ve sakin 
~iıtıb'Ur ınden §Öhretini, ekmeğini, 
~Pı ~ belki istikbalini almış olan 
t.rak obnışusu Telavive diş gıcırda-

""· . akıyor gibi 'd' .oırıb· . ı ı . 
hırıca1ı ırinı bıçak gibi kesen ve 

tt ~~~ ~al~ba.!ık .. olan .caddele-
1-rdan b' . ~nız ustundekı gazino-

ırının önünde durduk. 

li erkea; "bu yabancının da bu 
' u:ada ne işi var?,. der gibi 
~YC>rdu.urı, tuhaf tuhaf bana ba-

lat taraı 
"eıı btr ala.bildiğine uzanıp g1. 
"'1, lf1 ~.1'J. Bınler ve binlerle in· 
~ e~ltü patıntı içinde yıka • 
dftuh lertııdeki mııır koçanlahnı 
d\ho.~_ ditllye kumlarda koşuşup 

r;rrlar. 
~ _ J~ateatndeki - Yafayı öldü
~ı. 1 Tellviv limanında dört 

bir llrtı yeJkenll ftl'. 

1-.ı...a._.-"--_. zılmıştır. Halbuki 

bütün fngilterede hizmetçilikle geçi
nen hizmetçi kızların sayısı 1.500.000 

kadardır. 
Bunların hepsini bir araya topla-

mak imkinı temin edildiği gün, İn· 
gilterede en büyük işçi sendikası ku
rulmuş olacaktır. 

* 
Şehri panife uğratan Jeli 

Bir deli, Amerı· 
kada Medston şeh 
rini paniğe uğrat· 
mıştır. 

Bu adam önce. 
Oetllng köyünün 
kilisesini yakmı~. 

sonra bir köşke gı. 

T eltıvivıle bir Yahudi melıtebindelıi genç kızlar 

rerek sahiplerinden derhal çay yap
malarını istemiş. Bu arzusunun ye
rine getirilmeyişine kızarak k<lşkün 
bahçesindeki bütün çiçekleri çiğne
miş, saksıları devirmiş, pencerPlerin 
camlarını ve eline geçeni k1rıp saç
mıştır. Nihayet belediye dairesine 
giderek orada asfalt yolların düşen
mesi için bulundurulan 10 zift. fıçı· 
sını ateşlemiştir. 

"'" """ """"""""' """""'""' renkli, kara, mıwi, yeşil, ela göz-
~ y ~ lü, her çeşit Yahudi var. 
~ azan : .~ Ve bunların hepsi sokaklarda do 
,. ) laşıyorlar. Butün bir şehir halkı - F c ~ kaldırımlarda toplanmış, orada yi - • an , yor, içiyor, geziyor, konuşuyor, mü 
~,. ı ı ı ı ,...,. ı ~,.,,,,J nakaşa ediyor, gazete okuyor ... 

T el&vivin mefhar Allenbey 
ccu:lıleıi 

Biraz onlara benzerim de göz 
hapsinden kurtulurum ümidile bir 
mısırda ben aldım ve plajı takip e
derek limana doğru yürümiye baş 
ladım. 

Antrepolarile, iskelerile, vinçle

rile ve her türlü asri vesaitile kü -
çük, fakat mükemme1 bir liman. 

Oradan sağa kıvnlınca bir za -

manlar yarım milyon ziyaretçi çe

ken, 26 devletin iştirakile kurul • 
muş, fakat yedinci küşat resmin • 
den sonra bir daha açılmak f ırsa • 
tını bulamamış olan Teliviv şark 
panayın sahası, artık harap pav -
yonlan, yıkık dökük duvarlarile 
bir yangın yerine benziyor. 

- Acaba ne zaman huzura ka -
vuşacak ve bütün Filistine nete ve 
hayat veren bu panayırı tekrar a
çabileceğiz? 

Kimi, belki kendi kendini avuta 
bilmek için; "yakındır inşallah,, di 
yor kimi de "işin yoksa o günleri 
bekle dur,. diyor. 

T elivivde türkçe konuşanlara 
da rastgeldim. Zaten bura

da Yemenden, Avustralyadan, Hin 
dlatandan, Iraktan, Fransadan, Al· 
manyadan, Cavadan, Yunanistan -
dan, Lehistandan, İsveçten. ftalya
dan, Çinden, Tunuatan, İrandan, Ef 
ganıian.. sayın saya bildijiniz ka
dar, dünyanın her yerinden gel • 
q 1'eyu, kırmm, 1ar1, emner 

Zaten her evjn, apartımanın al
tında dükkanlar var. Hangi sokaia 
sapsanız sıra sıra mağazalar, şark
tan, garpten, fimalden, cenuptan . 
gelen insanlara, oralarda alı§tıklan 
her şeyi getirtip satan mağazalar .. 
Sonra tiyatrolar, operalar ,matba
alar, gazinolar. hele bankaJar ... Te
liıvivde 70 den fazla banka şubesi 
var ... 

Fakat Yahudiler TelAvivi sevmi-
yorlar: • 

- liize tehir değil, köy lizım, dl 
yorlar. 

T elavıv belediye meclisi avı
sından biri bana şöyle anlat 

tı: 

- "Yirmi beş sene evvel bura
da beş on kulübeden başka bir şey 
yoktu. Ancak 1932 de Telaviv bir 
(şehlr) olarak ilan edildi. Böylece 
her manasile modem koca bir şe
hir kurmuş olduk. Her taraftan a
kın eden avukatlar, doktorlar, res 
samlar, mühendisler, artistler ve 
mülk sahipleri buraya yerlrstiler. 
Böylece şimdi Telavivde dünya -
nın en ~eşhur profesörlerini bula
bilirsiniz. 

Fakat biz Telavivin daha fazla 
büyümesini hoş görmüyoruz. Filis 
tine gelen Yahudilerin şehirlere :le 
ğil, toprağa. köye yerleşmesini is
tiyoruz. Bizim için köylü bir yahu 
di şehirli on yahudiden daha kıy -
metlidir. Şimdiye kadar ekip b!ç
miye, tavukçuluğa, ancılığa, sütçü 
lüğe alışmamış olan Yahudiyi biz 
yeni yeni istasyonlar kurarak, mek 
tepler açarak ve geniş bir propagan 
da yaparak toprağa bağlıyoruz. At 
zı mev'uda yerleşebilmemiz icin 
başka çare yoktur.,, 

A yni zamanda Siyonist baş-
lannın biri olan muhatabı-

ma: 
- Filistinin kat'f hududu çizil • 

mit midir? 1, diye sordum. 
- "Hayır, dedi, bugün Filistin

de kati şeklini almış hiçbir şey 
yoktur. Meseli (Şarki Erden) denf'n 
suni aynlıiı biz asla kabul etmi • 
yoruz. Jngilizler de evvelce bu fikir 
de idiler. Fakat kendisine mutlaka 
bir toprak verilmek mecburiyeti 
duyulan Emir Abdullaha Şeria neh 
rinin öbür tarafını bahşettiler. Hal 
buki orası arzımev'ut hudutları i
çindedir. Ve ergeç yine öyle ola -
caktır.,, 

- Yahudilerin lgal ettikleri a
razi nekadardır.?,, 

- "Filistinin 26 milyon dönüm 
topratı vardır. Bunun en apiı 12 
milyonu ziraate elveritlidir. Bü -
yük Harpten evvel Yahudiler bu -
rada 551 bin dönüm toprala sahip 

(Alba: 8Qfa a. dtun ı tel 

Deli, güçlükle yakalanabilmiştir. 

* lJlmeJen önce yapJ«n in,aat 
Varşovada bir 

foktorun karısı o
an Kraanovirska. 
ılümilndeon bir kaç 
aat evveli şu if
aatta bulunmuş: 

" - Ben. de-
miş, Rus çan ik in 

ci Nikolanın kızı büvi.ik Prensec; Ta
tana Remanovayım. 20 sene önce b:r 
yeraltı mahzeninde öldilrülen qiJem 
arasından mueize kabilinden kurtul
dum. Bu sırn, mezara götürmek is
temiyorum, yemin ederim ki, ben, o 
Rus çarının hakiki kızıyım!., 

Bu ifşaat, her tarafta hayretle kar
şılanmıştır. Şimdi, bu sözlerin haki
kate uygun olup olmadığını tesbit i
çin uğraşıyorlarmış. 

* 
Kırmızı Jerililer zehir 

topluyor 
Amerika Birle 

şik hükumetlerin· 
de aon zamanlar
da kırmızı derili
ler, oklan için ha 
rıl, harıl zchır tor 
luyorlarmış. Kır 

mızı derililer, böy j 
lelikle 3-4 sene sonra çıkabilecrk bir 
harp için şimdiden silahlanma ha
zırlığı yapıyorlarmı§! 

Kırmızı derililer. bu zehirleri bir 
taraftan da epilepsiya ha~talığının 

tedavisi için kullanıyorlarmış. 

Koca bulmalı için 
J ünyayı Jol'lf"calı 

Amerikalı Ba
an Katerina Şi

·arts, kendisine la 
nk bir kocayı bul
nak için bütün 
'ilnyayı dolaşma • 
• ı aklına koymuş. 

Fakat aradığı ko
canın da yalnız İngilterede buluna
cağına kanaat getirmiş, onu bulmak 
için kaç defadır İnglltereye gitmi-
ye kalkıyor, fakat İngiltere içın bir 
türlü pasaport alamıyormuş. Kate
rina, bugünlerde de fngiltereye git
mek için yeni bir teşebbüs yapmış, 
bu da boşa çıkmıştır. 

Selriz yafıncla papaz olmUf 
Dünyanın en ----- ---, 

genç papazı 

Çarls Cens 8 
yaşındadır ve 
halen ~merika 
dadır. Bu çocuk 
papaz. ıeçenler 
de ilk defa o-
larak 23 yaıında 

Brankam ile 21 yaşında Florans na
mında iki gencin nikllhlannı kıymış 
br. Hükıllnet, bu niklhı tanımı§tır. 

Gül baltçeıinde gül toplayan bir Bul.ar Aın 

Bu Sene Bulgar 
Kooperatifçiliği iyi 

Neticeler Verdi 
Sof ya. iTAN) - Son 25 sene 

içinde Bulgaristanın iktisa
di kalkınmasında Bulgar koopera
tifçiliği büyük bir rol oynamıştır. 
Kooperatif te~k ilfı tları , Bulgaris· 
tanda ki.içiık müstahsiller<:, fakir 
esnafa ve ortahalli çiftçilere, kü
çük bir faiz mukabil kredi aç
mak su"t"etile. memlekette sanatın, 
küçlik ticaretin ve ziraatin inkişaf 
etmesinde büyük amil olmuştur. 

Bulgaristanda kooperatifçilik, 50 
aenedenberi mevcuttur. İlk koope
ratif, 1890 yılında Pirdop kasaba
sında kurulmuştur. Bunu mütea -
k :p, 8 sene sonra yeni Zağre, Sof
ya, Rusçuk, F ilibe ve d iğer şehir

lerde acıtarak 1910 senesinde Bul
garistan~ umum kooperatifler 721 
olmu :tur. ' 

KoopcratifçiJ~ en ~iyrde Bul -
gar!Stıtnde 9t11ilk ittarpten sonra in 
kic;;af bulmuştur. 1923 senesinde 
Bu1garis tanda kooperatiflerin mec 
muu 1R12 ya çıkmıştır. 1936 yılın
da 5.300 e varmış; 1937 de ise 8.51 li 
bulmuş, a1.a sayısı da 914,770 kişi
yi aşmıştır. Azanın kooperatifler· 
de mC'vcut sermayesi 3 milyar leva 
yı geçiyor. 

Bu suretle Balkan yarımadasın
da en cok kooperatifi olan mem -
lekct Bulgaristan olmuştur. 

B ulgııristanda mevcut binler· 
ce kooperatifi, faaliyet sa

ha!;ına göre. şu nevilere ayırmak 
lazımnır: 

İstihscıl kooperatifleri: Sayısı 

572 ve azası 145 723 kisidir. 
Ticari kooperatifler: Sayısı 268 

ve azası 98,559 dur. İnşaat ve sa
nat kooperatifleri: Sayısı 30, Azası 
16.~65 dir. 

Zirai kredi kooperatifler: Sayı -
sı 1744, azası 166,888 d ir . 

Halk bankası kooperatifleri: Sa
yısı 263, itzası 179,177 dir. 

Proff'syonel ve diğer banka ko
operatifleri : sasısı 35, azası 25 bin 
776 dır. 

Yardım sandığı kooperatifleri: 
Sayısı 73, azMı 19,341 kişidir. 

Sigorta kooperatifleri: ·sayısı 8, 
azası 126.630 dur. 

Ölüm sandığı kooperatifi: Sayısı 
2, azası 2 550 dir. 

Hayvan sigortası kooperatifi: Sa 
yısı 2.243. azası 95,554 dür. 

Ehemmiyeti ve sayısı itibarile, 
Bulgaristanda zirai kredi kooper-ı
tifleri başta gelmektedir. Bunlar
dan 224 Ü az.asının istihsal ettisti 
sütleri işleterek 1937 de 3,578.620 
kilogram beyaz peynirle 997.910 
kilogram kaşer peyniri elde etmiş
lerdir. Bu da, memleketin umumi 
istihsalatının yüzde 43 ünü. teşkil 
eder. Ayni zirai kooperatif birliği. 
o sene azalarının 43,447,200 adet 
yumurtasını ve 1.245 vagonu bula" 
meyva ile üzüm mahsulünü de sat 
mıştır. 

J kinci gelen köy zirai koope
ratiflerinden bağcılık, şarap 

çılık kooperatif1eridir ki, bunlar 19 
tanedir. 1937 yı~a 10."' tıa 

logram üzümden 6,500.000 litre şa 
rap istihsal etmişlerdir. 
İhmal edilmiyecek derecede olan 

ormancılık kooperatifleri de Bulga 
ristanda 154 dür. Bunların hepsi bir 
orman kooperatifleri öirliği teşkil 
ederler. Mahrukat ve kereste istih· 

sal ederler. 
Yeni kurulan 15 süt istihsal, 5 

sebze konservesi, 1 koza istihsal 
ve 9 köy ziraat kooperatıfi de in
kişaf halind~ir. 

1937 senesinde sayısı 142 olan 
köy ziraat kooperatifi de inkişd a
dımlan atmaktadır. Bunlar, şöyle 
taksim edilir: 

97 kredi, 16 ormancılık. 5 hay
van ve sii tçüluk. 3 meyvacılık • .? 
bahçE-Cilik , 3 bağcıhk, 2 keten la
tihsali. 2 tohum istihsali.~ beygir 
bakımı ve 4 muhtelif zirai iatih • 
sal kooperatifi. 

Eğer, her Azanın iki ve daha zi
yade kooperatifte İlza olduğunu nıt. 
zarı itibare almazsak, Bulgaristan 
da altı nüfustan biri mutlaka bir 
kooperatife dahildir. 

Bulgaristande kooperatif teşkili· 
tı reisleri, hamileri Avrupa mem -
leketlerinde tahsil görmüşlerdir. 

En güzel kaşer peynirlerinin Bul 
garistanda yapılmasının sebebi de, 
kooperatifçiliğin ileri gitmiş olma
sıdır. 

Bulwar tütüncülüfü 
1 ütun, Bulgar ihracat madde 

leri arasında en başta yer a
lır. Tütün ihracatı , seneden sene
ye çoğalmaktadır. Bulgar tütiin -
]erine muntazaman her sene alıcı 
çıkan memleketler Almanya. İtal
ya, Macaristan ve Mısırdır. İngil· 

tere. Çekoslovakya, Lehistan ve ts 
viçre de Bulgaristandan tütün alı
yor. 

Bu memlekttlerden başka Ame
rika birleşik huk(ımetleri de 1931 
yılından itibaren Bulgar t iitiinü al 
maktadır. Amerikahlarm 19~1 de 
aldıklan Bulgar tütünüün mlktan 
6000 kilogramdı. Bulgarların Ame 
rikaya tütün ihracatı her sene art
miştır. 

1937 de Amerikaya 1,814.000 ki 
logram tütün satılmıştır. Bulgaris 
tan Amerikaya sattığı hu tiitün • 
den 179,726,000 leva kazanmıştır. 
Amerikalılar şark tütünü diye Tiır 
kiye ile Yunanistandan da tütiin 
almaktadırlar. Amerikalılar. kendi 
sigaralarının daha nefis nlmnı ı

çin şark tütünlerini kendi tiitünle 
rile karıştırıyorlar. . 

Bulgaristan, 1937 senesinde, 19 
milyon 45 bin leva kıymetinde İ-;
veçe de 207 bin kilogram ve No!'
veçe 40 bin kilogram tütün ihraç 
etmittir. Norveçe gönderditi bu 
tiitünden 2,052,000 leva ka7..anmış
tır. 

Bulgamtan. 1937 5ene..o;inde mul 
telil memleketlere ihnç t"ttıı:i 
22,098 ton tütünden 1.809.721 .000 
leva kazanmıttır Bu miktar 1936 
d-.kinden 2,087 n 1.609,721,000 le 
.. fulachr. 

(Mtma 
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TAVŞANLIDA : 

Fırtına 
Köylerde 
Zararlı Oldu 
Tavşanlı (TAN) - Geçenlerde bu 

havalide vukubulan kasırgayı an
dırır şiddetli fırtına ve yağmurlar 

hakkında yeni tafsilit alınmıştır. 

Alabarda, Demirli, köpürcük, Ay -
vallı, Dedeler köylerile Yeniköy ve 
Beyköy, Sorgon boğazı, Alpinaz, 
derecik, Tepecik ve civan çok şid 

detli rüzgarla beraber yağmura sah 
ne olmuştur. Bazı yerlerde yumur
tadan büyük dolu yağdığı da söyle
nilmektedir. Bu köylerden bir kıs
mında seller tarlalardaki mahsula
tı yüzde elli ve yüzde doksan dere
cesinde tahrip etmiştir. Bir hayli ev 
de suların hücumuna maruz kal • 
mıştır. Nüfusça zayiat yoktur. Hny
van zayiatı ehemmiyelc;izdir. 
Kasabamız bu afetten nisbeten az 

zarar görmüştür. Bir kısım ağaçlar, 
barakalar, çadırlar sökiilmüş, har 
manlar altüst olmuştur. 

iki Göl Kurutuluyor 
Tavşanlı (TAN) - Buradan bir 

çeyrek saat uzaktaki GCibel ve Çar -
daklı köyleri civarındaki küçiik göl 
ler kurutulmaktadır. Buranın ara -
zisi köylülere tarla olarak verilecek 
ür. 

iki Çoban Yuruıtu 
Tav~anlı (TAN) - Basköyde iki 

çoban biribirlerini bıçakla ağır sıı
rette yaralamışlar ve Kiitahy3 has
tahanesine kaldınlmıslnrdır. 

iki Hırsız Tutuldu 
Tavşanlı (TAN) - Telgraf hat ca 

vuşu İbrahimin evinden geceleyin 
bir dizi altın ve bir miktar kağıt pa
ra çalan Muscul köyünden Veli oğlu 
Halil iki gün sonra tutulmuştur. 
Kasabamız içinde bir buçuk sene

dcnberi müteaddit evleri soyan hır
sız da nihayet tevkif edilmiştir. 

Son aylarda burada ve miilhrıkat 
ta hemen hiçbir zabıta vakaıana mey 
dan verilmemektedir. 

* Tavşanlı (TAN) - Geçenlerde 
yıkılan köprü hiılfı yapılmamıştır. 
Bir, ikı kilometre uznktııki diğer bir 
kôprü de yıkılmıştır. Bu yüzden 
vesaiti nakliye müşkülata uğramak
tadır. 

* Tavşanlı (TAN) - Bir kısım 
çeşmeler kurumuştur. Evlerdeki sı1 
lar da azalmıştır. Halk su sıkıntısı 
çekiyor. Bazı çeşmeler vakü olduğu 
için bunlara tahsis edilmiş varidat 
ta vardır. Buna rağmen niçin tamir 
edilmedikleri anlaşılmıyor. 
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KOÇAKTA: 

Küçük Bir Çoban 

Öldürüfdü 

TAN 27 - 7 - 938 

Filistin Röportajı: 

AYDINDA: 

Köylü Bedava 
Tarlasını 
Mektebe Verdi 

Yahudiler T elivivi 
Niçin Sevmezler? 

(BCJf1 7 ncide) 

bulunuyorlardi, bugün bu miktar 
bir buçuk milyona çıkmıştır. Arap 
ların işgal ettikleri arazi de çok az: 
dır. Çünkü su bulmasını ve asri 

Aydın, (TAN) - Köşk nahiyesine vesaitle işlemesini bilmiyorlar. 
bağlı Başçayır köyü, on köyün mer- Biz, İngilizlerin bile (bu toprakta 
kezinde bulunduğu için, bütün o köy bir fidan yetiştirmek mümkün de
lerin çocuklan Başçayır mektebine ğildir) dedikleri yerlerde orman _ 
devam etmektedir. Uç dersaneli olan 

lar yetiştirdik. Çünkü bu toprağı 
mektep, ihtiyacı karşılayamamakta- kendimiz gibi, dinimiz gibi, Alla -
dır. Bu sebeple, beş dershaneli asri 

hımız gibi seviyoruz.,, 
bir mektep inşası kararlaştırılmış, 

Kamunbay Osman Ozan, köycülük Ve bir lahze dalan, dalgın dal. 
gın düşünen muhatabım: 

bürosu şefi ve Nafia Baş Fen memu-
- "Şimdi, işte bütün bu orman

ru köye gidip tetkikatta bulunmuş-
larımızı, bağlarımızı, bahçelerimizi lar, münasip gördükleri bir tarlayı 

mektep yeri olarak istimlake karar çayır çayır yakıyorlar. Ağlıyoruz, 
fakat yılmıyacağu. Yakılanlann 

vermişlerdir. Tarlanın sahibi 80 ya-
şında İbrahim Kocaman, paraya ih- yerine tahmin edilemiyecek bir a

zim ve aşkla yenilerini yapacağız .. , tiyacı olmadığını söylemiş ve tarla-
sını mektep için köy manevi şahsiye-

0
- Filistlne gelen yahudiler zen 

gin midirler?,, tine teberrü etmiştir. 

Biirhaniyede spor sahası temelatma merasimi mUnasebetile Balıkesir va
lisi Ethem Aykut klüp idare heyeti ile bir arada 

Saat Merakhsı Hırsız .. _Hayır, her sınıf gelir. Bun -
lar derecelere ayrılmışlardır. Mese 

Aydın, (TAN) - Güzeltıisar mahal la laakal 1000 İngiliz lirası olan a
lesinde oturan destici Ali Osmanın 

SIVASTA: 

iki Çift 
• • 
lhtıyar 
Evlendiler 
Sivas, (TAN) - Glirüniin Fakhağa 

mnhnllesinden 75 ynşında Mehmet 
Hatcer ile 45 yaşında Giilüşan Yalçın 
kaya, Kirazlık mahnllesinden 78 ya
şında Mehmet Doğnn ile 56 yaşında 
Ümmiihnn evlenmislerdir. Bu yeni 
ihtiyar çiftler, hayatlarından çok 
memnun olduklarını söylemektedir
ler. 

'AGRIDA : 

ı-
Demir Parçası 
iki Kişiyi 
Öldürdü 
Ağn (TAN) - Buradan on beş 

dakika uzaktaki Küpkıran köyünde 
bir facia olmuştur. 

Durak oğlu Hilmi bundan bir 

ileler, 935 de bu çeşit 2970 aile gel evine gece yarısı giren hırsız 795 ku 
mişti. Fakat yavaş yavaş halleri va 

ruş ve bir kol saati çalmıştır. Bir ak 
kitleri yerinde olanların buraya rağ 

şam sonra da komşusu kahveci Ali 
Çavuşun evinde 290 kuruş ve bir kol beti azaldı. Biz buna ehemmiyet 

, vermiyoruz. Kurduğumuz birçok saati çalınmıştır. 
Ertesi gün polis dairesi önünde o- cemiyetler parasız gelenlere top -

rak, ev, kredi ve her türlü vesait turan polis Ahmet ve arkadaşları, ge 
çen bir şahıstan şüphelenmişler ve temin etmektedirler. Elverir ki, 
kendisini karakola davet etmişlerdir. gelsinler .. .,, 
Üzerini arayınca da 10 lira ve iki kol "- Gelmiyorlar mı?,, 
saatile bir cep saati bulmuşlardır. Bu "- İngilizler, bir türlü istediği-
saatlerin, Ali Osmanla Ali Çavuşun miz miktara razı olmuyorlar. Biz 
evlerinden çalınan saatler oldu~u an- senede hiç olmazsa 100 bin muha

ay evvel tarlasında, parmak kadar ve taşılmış, Batumlu Baytaroğlu Osman cir gelmesini istiyoruz. Hele orta 
ucu çengelli, fişeğe benzer bri demir hüviyetini taşıyan hırsız da tevkif e- Avrupada canından bezmiş bir hal 
bulmuş, bunu evine getirip rafa koy dilmiştir. de bulunan Yahudiler, müsaade e-

muştur. . Hastane Asrile~tiriliyor dildiği takdirde, buraya akın akın 
Geçen gün evde ekmek yapılmıya Aydın, ('l'ANJ _ Umumı meclis, geleceklerdir.,, 

200 Ev Yıkddı başlıınılmı~ ve tandır yakılmıştır. memleket hastahanemize bu yıl ku- "- Filistinde şimdi nekadar ya-
Sivas, (TAN) - Son yağmurJar. Bu esnada, Hilminin on yaşındaki oğ lak, boğaz ve burun mi.itehassısı ile hudi var?,, 

Kayndibi nahivesinin Siiğiitciik kövü lu Mustafa, demir parçasını bulmu~ bir diş tabibi ve ikinci bir eczacı i- - Yuvarlak hesap 450 bindir. 
ne biiyük seller getirmiş, 200 ev ve. ve tandıra düşiirmüştür. Dehşet!i lave etmiş, bu suretle sıhhat müesse Bunun 75 bini Kudüste, 150 bini 
200 koyun Rcller tnrnfından sürükle- bir infilak vukubulmuş, küçük Mus ,emiz, n·ümune hastah{lnclcr ayarına Telavivde, 50 bini Hayfada bir mik 
nerek Tnt\nvoh·•H.ı~t.ur ıa.ra ~-~lt ralar ·~-~it he .. ~ehnistir.. Jla.stahanede .:;y!l.Qllma tarı Taherye çe Yafada üst tarafı 

men olmuştur. Babası Hılmı de a- ta olan yeni pavıyon ınşaatı bitmiş ua "'.)' .. 'Ca\.u::uıı. J: <lACIL uu.u11 ~O'O Sarkıc;laya bn~lı Cayşeyh köyünde h • f ı 
ğır surette yaralanmış ve hastahı::- gibidir. Açılış resmi Cümhurı'-·et ba'-' atta aza nüfuslu köylerimiz ol-ve Yı1chz eyaletine bağlı Cırçır nahi- .J .J d ~ 
nede can vermi tir. ramında vapılacaktır. HRstahanede ugunu da unutmayınız.,, 

yesinin Yakup kiiyiindc mnhsullü bir .J " F'I" · 
Hilminin karısı ile ekmek yap - mevcut bir röntk('n maldnesine en - ı ıstınde yapıya yatırılan çok arazi sellerin hlicumuna uğramıs, h d 

mak icin yar<lıma gden yetmiş ya.-: son model bir ikincisi ilave olun - ya u i parası ne kadardır?,, mahvolmu~tur. • 
larında komşu bir kadın da yaralan muştur. Birisi hnstahnnenin ışığı ve "- 924 senesinden 935 senesi so 

Gtiriinde g~enlerdeki sevlılbın k d 40 ·1 1 ·1· l" 
-.. .J mışlardır. Hastahaneye kaldırılan ısınması. diğeri röntken ve liıboratu- nuna a ar mı yon ngı ız ıra-

yaptığı zararın 40 - 50 bin lira ::ıra- ih.tiyar kadının hayatı tehlikede - 'var işleri için cereyan verecek iki lık bina yapılmıştır. Bugün bu mik 
sındn olduğu anlasılmıştır. t 45 ·1 ı· b ı t B dir. yeni elektrik motiirü alınmıştır. ar mı yon ırayı u muş ur. u * Sivas, (TAN) - Yıldızeli hiiku- Geçen mali yıl içinde hastahane- nun yüzde 41 i Telavivdedir . ., 

met doktoru :.\Tehmet Gi5k, Ahmet oğ S o· -lga Mekfubu mizde 2619 hasta yatmı~ ve şifa bul- "- Ziraatten memnun musu -
lu Kırşehir hükıimct doktorluğuna 'J, muştur. Ayni zamanda, 9173 röntkcn nuz?,, 
tayin edilmiştir. (Bnşı 7 ncide) ve laboratuvar muayenesi, 1258 a-* Sivns, (TAN) - Kangalda veci- Ayni sene, ihraç ettiği sigara ile mcliyat yapılmıştır. Poliklinikte mu 
varında yeni arpa mahsulü alınmaya işlenmemiş olan 38 ton tütünden ayene ve tedavi gören hastaların a
bnşlamıştır. O hav alide bu yıl mah- 5,755,000 leva elde etmiştir. Tü _ dedi 11ı22 yi bulmuştur. 
sul çok iyidir. tün ihracatı, Bulgaristanın umum Bir buçuk yıldan beri Almanyada * Sivns, (TAN) - Devlet Demir- ihracatının yüzde 32,2 ni teşkil et tahsilde bulunan dahiliye miitehassı 
yollnn idaresi, Sivrıs - Sıcakkaplıcrı mektc<lir. sı Dr. Muhsin dönmüş ve vazifesine 
arasında hnftnd3 iic giin tenez7.iih Jnponya dıı Bulgarist:ından tütün başlamıştır. 
trenleri isletmeye brıslamıştır. Bu almak için bugünlerde Bulgarist:ı-
trenlcr biiyiik rağbet görmektedir. na bir heyet göndermiştir. ( H ikayeden Mabaat) 

y üzüme hazin bir gülümse -
me ile baktı ve: 

talı:al satan memleket oluyord1l-' 
Heyhat, bırakmıyorlar ki... ,, 

.. _ İktisadi sahada ne vaziyeı· 
t .. ? 
esınız. ,, dJ. 
"- Hepsi, her şey felce uğr' 

Biz burada traş bıçağı fabrikal;; 
na kadar her şeyi yapıyorduk. 

111 
Yanın en mükemmel matbaaları 

e· 
kurduk. Fakat biraz evvel bu .rtJ~ 
seleyi bir içtimada görüşüyord J1IS' 
Fena, çok fena günler yaşıyo 
Bahri Luttan istifade eden bii~ 
potas şirketimiz faaliyetini dur ' 
durmak mecburiyetinde ka~ı~0~ 
Bu şirket senede 250 bin tngıhı-' 

··dd" ralık potas satıyordu. Bir mu ~ 
malını asker muhafazasında nakle 
lıştı, şimdi bu da mümkün olafl'll' 
yacak. Büyük Nesher çimento~ 
keti 200 bin liralık mal satıyo ~ 
du. O da durdu, çünkü inşaat. ıı 1' 
liyat durdu.Shemen yağ şirketi 
rım milyon liralık mal sattyord; 
o da kapılarını kapıyor. Dediı11 
çok fena günler yaşıyoruz.,, 

Yese kapılırken birden yine ıcetr 
dine geldi: 

"-Fakat hepsi geçecek, tarla~ 
rımız, bahı;elerimiz yine şenteıı;. 
cek, bacalarımız yine tütecekt)"' 
Hiçbir kuvvet buna mani oıarnı 
caktır.,, 

A yrılırken: 
1
, 

"- Telavivi neşeli btı 
dum.,, diyordum. 

"- Kan ağlıyoruz, diye koll•~r 
'"Jl bl nı açtı, neşe nerede? Her gv ııı• 

kaç ocak sönüyor. İnanmaz58 , 

i.iç sokak ötedeki David - Magef 
Yahudi Kızılay Cemiyeti - n~ ti' 
din, size gösterecekleri kanlı h~. 
ye bakın, biraz da ha.stahanele , 
mizdeki yaralı kovuşlarını d011 

şın.,, ı1' 

Sustu, birlikte ağır ağır kBP _. 
doğru yürüdük ve orada eliJJ'li 
karken; ı ,_, 

"'r.•· ' 
" _JZ'_.,..o ..l!ftn.al'I ir. hu ro~~" . 1e ııt 

gücümüzle, olanca gayretirll\ı ,., 
·r~· 

yuva kurmıya çalıştık. şet11 1" 
köyler, fabrikalar, limanlar. yo;,,. 
mektepler yaptık. Şimdi... Btl ııJ' 
liyet durmuştur, çünkü meıB1:_ı , 
}arımızı tevsi etmekle mc~ 

1 
~,,, 

Usküdar 2 nci sulh huku~·bde ~ 
liğinden: Usküdar Şehcamıın 
No. da sakin Şükrüye Ozdurall~,rı'1 

Kemal Ozduran tarafından e t 
Şükrüye Ozduran aleyhine ikaıı>ıct' 
dilen sulh teşebbüsü davasınJJld ; 

·ne 
kılınmakta olan muhakemesı ;,ti 

* Sivas, (TANJ - Kangald:ı dev- Gülyağcılığı 
Aydın, (TAN) - Köşk kamununa letçe birinci sınıf bir meteoroloji is- u 

ziim ve liitiin ihracatından bağlı Koçak köyiinde feci bir cina- tasyonu arı lmış ve şefliğine Abdülka 
sonra, Bulgarlara en çok yet işlenilmiştir. 1 dir Uzenınez tuyin edilmiştir. Istas-

Bana da 
Öyle Geliye! 

"- Nefes aldırsalar, her şeyden 
memnun olacağız. Fakat her ham
lemizi silahla önlüyorlar. Bakınız. 
meşhur Yafa portakalı bile bizim 
elimizde canlandı. Ağaçlan ıslah 
ve bilhassa teksir ettik. Mahsulü ço 
ğalttık. Gecen sene 10 milyon san 
dık portakal satarak 4 milyon İngi 
Jiz lirası aldık. Bunu 20 milyon 
sandığa çıkarmak üzere idik ... Fi
listin İtalyadan so"nra en çok por -

aleyhe gönderilen davetiyeye tCJ~ 
şir tarafından verilen meşrub~' 
ikametgahının meçhul olduğU ;,ı 11 
şılmış olduğundan muhakeJ11~ 
-9-938 tarihine müsadif pa rd· f 
günü saat 13,30 talik edilerek te il' 
leyhe de 15 gün müddetle gaz~ 
ilanen tebliğat icrasına mabk~ 
karar verilmiş olduğundan ·ıjtl f 
makamına kaim olmak. üzere 1 

kfır getiren diğer mahsul de gül 
Üzeyir Ünsalın yanında yanaşma yonda faaliyete başlanılmıştır. yağıdır. Dünyada en çok gülyağı 

olarak çalışan Ödemişin Mendegü- * Sivas, (TAN) - Açık olan Ka- istihsal eden memleket Bulgaris • 
me köyünden 12 yaşında Hüseyin oğ vilhisar kaymakamlığına Başkale kay tandır. Bulgaristanda kızanlık gül 
lu Mehmet, ayni köylü İsmail oğlu makamı Reşat Önce, Hafik kayma- bahçeleri meşhurdur. Gül yetişti • 
Mehmet Kkkaya ile bir mera mese- kar .. :.1ğına Sürmene kaymakamı Sa- ren gül bahçelerinin ıenişliği 59 
lesinden dolayı kavga etmiştir. Meh it Zafir, Suşehri kaymakamlığına da bin 157 dekardır. 
met Akkaya, küçük Mehmedi tü - Hasankale kaymakamı Münip tayin 1936 yılında Bulgariatandaki 
fek ile vurup öldürmüştür. olunmuşlardır. gül bahçelerinden 6,4-09,800 kilo-

'Ozeyirin araştırmalarile Mehme - gram gül istihsal edilmi;tir. 
din cesedi bulunmuş, jandarma ta- EDlRNEDE : Gülyağı fabrikalarına satılan bu 
rafından Mehmet Kkkaya tevkif e- mahsulün müstahsillere temin et-
dilmiştir. Bir Katil Yakayı tiği para 23,187,186 levadır. 

BORHANIYEDE: 

Spor Sahası Yapllıyor 
Bürhaniye (TAN) - Şehir pilanı 

tatbikatının neticesi olarak geçen se 
ne bir kısmı yola gittiği için istifa 
de edilemez hale gelen futbol saha
sının yerine, şehir planında spor sa
hası olarak işaret olunan yerin ha -
zırlanmasına ba§larulmıştır. Evvela 
sahanın etrafına duvar çekilecek • 
tir. İlk taşı, Balıkesir valisi Ethem 
Aykut koymuş, merasimde Balıkesir 
mebusu Mehmet Cavit Emir de bu 
lunmuştur. * Bürhaniye (TAN) - Kayına • 
kam vekilimiz Seit Köksal, •'.Halke>
vi ve gayeleri,, mevzulu bir kon • 
lerans vennifttr 

1937 senesind<!ki ihracat daha 
Ele Yerdi yiiksek olup 2,179 kilogramdır. Kıy 

Edime (TAN) - Edirne jandar

ma mc>ktebinde okuyan Üsküdarlı 

Hamidi dört sene evvel mavzerle vu 

rup öldürdükten sonra ortadan kay 

bolan arnavut Hasan ismindeki sa

bıkalı ele geçirilmiştir. Katilin Lü

leburgazda olduğunu haber alan em 

niyet müdür vekili Cahit Aytuğ, ko 

miser Edip ve birkaç sivil memur 

oraya gitmiıler ve kendisini yaka • 

lamışlardır. 

"Yeni Mersin .. Refikimiz 
••Yeni Mersin,, refikimiz, 11 ya-

11na girmiştir. Tebrik ve muvafla -
:byetinin devamını temenni ederiz. 

mcti ise 54,255,000 levadır. 
1938 senesinin Kanunusani ayın 

dan nisan ayına kadar ,Bulgaris • 
tandan ihraç edilen 331 kilogram 
giilyağından 9,854,000 leva kaza • 
nılmıştır. 

Uzüm ihracatı B ulıaristanın bu yılki üzüm 
mahsulü iyidir. Geçen 1937 

senesi Bulgarlatanda.n 8 bin va -
ıon kadar üziim ihraç edilmifti. 
Halbuki bu yıl ihracatın 12 bin va 
ıonu bulacatı tahmin edilmekte -
dir. Üzüm ihracatı hazırlıklanna 
şimdiden başlanmıştır. İhracat, so
ğuk hava tesisatını havi vagon ve 
vapurlarla yapılacaktır. Tayyare
lerden ~e istifade edilecektir. 

(Başı 6 ncıdaJ 

fırtınalar geçiyor, imdat geliyor, ka 
zaya uğnyanlan kurtarıyor. Tahli
siye kumandanı, gemiye bakıyor: 

- Artık bu gemiden bana, ha-
yır yok gibi geliyor! 

Reis, başını sallıyor: 

- Bana öyle geliye! 

Tayfalar, reisi tasdik ediyorlar: 

- Bana da öyle geliye! Bana da 
öyle geliye! 

Köye dönen reis, gemiyi satanı 
buluyor; bütün hıncını alacaktır. 

Fakat fırtınada reis, telaş arasın
da kamasını, tabancasını kaybet -
mişti.r. Eski mal sahibi, izbandut 
gibi bir adamdır ve yüzlerce ada
mı vardır. 

Rei!, kendi adamlarına: 

- Ben, bu herifi yiyeceğim ..• 
Diyor. 

Reisin, arkasında duran tayfa
lardan biri, öbürüne yavaşça söy
lüyor: 

- Rei!, bu herifle dalaşa tutu -
§Ursa, bana, herif reisi yer ıibi ge
liye! 

Bunu duyan reis, tayfaya dönü
yor: 

- Bana \'fa öy1e ge1iye; 

lunur. 

Liseler Ahm, Sahm Komisyonundan : ~ 
Komisyonumuza bağlı yeni açılacak orta okullar için 11890 lir8 

muhammininde bulunan 900 dershane sırası ve 20 adet yazı tahtası 6.1tl 
Cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eıcsı 
ye konmuştur. JJi1'; 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan 
Alım, Satım Komisyonunda yapılacakıtr. 

İlk teminat 892 liradır. 
1 
-İ 

Bu işe girecekler en az beş bin liralık buna benzer iş yaptıkls~"101 
dirir resmi dairelerden alınmış vesika ile fabrika veya atelye sahibi 01~ larına dair Ticaret Odasının 1938 yılı vesikası ve ilk teminat makb0ı,, 
le birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları 15( 
mektuplarını belli saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde ıcor1' 
başkanlığına vermeleri. r#, 

İlk teminat İstanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır ve ~il'; 
meyi görmek isteyenlerin Liseler Alım, Satım Komisyonu Sekreter 

~ vunnalan. (4687) - iiii! 

ağnlarmızı derhal keıer. lcabmda günde Uç kate -----

I 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 

alihaddin Ef. Mesudiye 
n; Zırhlısına Kaçırılmıştı 

• Ye, Saı·h 
~k iat . a. addin Efendiyi göı-

Ga . enııştı. 
% l'iPtir k' 
\ lddin E ı, 0 • zamana kadar, Sa 
llrı&enin fendıyi düşünmek, hıç 
tfendin~klına gelmemişti. 

Rot~.. . ın dairesine koşmuıı:lar· 
llıa~ "lllı§l d • "' ' 
""'lll§lard er ı: Aramışlar; bula -

~ "•p eclilnı ı. Daırede kalfalar istic
.,. 1-?dı. işti. Bunlar da, bilmiyor
r ~·h 
ıJ !'l' ı ayet· Ef 

~il.daz)' endinin baş kalfası 
- tr ~alfa gelmiş: 

Ceğ· endıye bi 
%·ille P&Şalar y r ~arar gelmiye • 

ı habe emın ederlerse ye. 
l>eıtıı r veririm. , 
l> fti. 

? 84alar b 
• ~'J.an aa.; u meseleden dolayı Çı-

liçiik bir ayında hiç kimseye eh 
" ~dit de;arar gelıniyeceğine mii.-

011t "e 1 Yemin etmişler· gerek 
h \.. gerek V ld , 

~at't te . a e Kadınef endi -
O >--~ nıınat venniıı:lerdL 
~an 'l'' ')' 

- b_ lrendaz kalfa· 
~n, Ef . 

~iti. I<. etıdi~i pencereden ka-
llt gönde l'Jt~akı Mesudiye zırhh
~lllişt· l'dı.rn 
l>llfal l. 

lltı:ı ~ llrdan ik' i 
ı orıUne d ıs , saray nhtımı-
~ııa Olınu l di binrni 

1 
Ş o an kol sand8l-

t' rıı~e ıırh1._ § er .. Acele acele Me:;u 
"ll bo lllllına. g't . 1 • 

~feııdiyı ı mış er. Salahad-
'rı.\ı-ıtk her alıp getirmişlerdi. 
titll. kesbetu . ~r.af tamamile sü
~ llıişlerdi. : 1 ıçuı paşalar çıkıp 
~ heıtı dek aray, hem denizden 
ı...'radan, süngülü Hker 

~11:, hep· 5evrilmiıti. 

Efendimiz, birdenbire gerilemifti. Orada duran Necip Paıaya: 
- O ne .. Bu ölü, burada niçin yatıyor, haniya ıiz bana hiç 

kimıe ölmedi, demiıtiniz? 

Demesi üzerine Efendimiz gitr.ıL 
ye muvafakat göstermişti. Faka! 
bir tek arabaya bu kadar insanın 
sığması mümkün değildi. 

Efendimiz, arabaya valdesile ka 
dınları bindirerek kendisi yayan 
gitmek istemişti. Fakat kadınlar, 
bu teklüi şiddetle reddetmişlerdi. 
Nihayet, şu karar verilmişti. Ara -
baya Efendimizle valdesi binecek -
ler, Salahaddin Efendi ile kadınlar 
da, arabayı yayan olarak takip ede 
cekler. 

Araba, Çırağan saraY1 ile Yı1d1z 
bahçesini biribirine bağlıyan köp
rüöen ~esocok~ böyl~e umumi ccd 

deye çıkılmadan, Yıldız sarayımın 
takasına girilecekti. 

Yol, kısa değildi. Zaten yürü • 

miye alışkın olmadığımız için, bil 

hassa yokuşları tırmanmak, bize 

hayli güç gelmişti. 

Ortalık, kararmıştı. Yolda, elle-

rinde fenerler bulunan harem ağa-

ları bizi karşılamışlardı. 
(Devamı varJ 

1 ._ _E ___ K _O_N _O_M_l_I 
FUARDA: 

Nümuneler 
Gönderilmiye 
Başlandı 

r«;u:ıvı:uK· .. ·1 ODADA, 

• PJY ASA • Yap.ak. ihraç 

Şehrimiz Ticaret odası için İzmir 
fuarında tahsis olunan paviyona ait 
nümuneler İz:mire gönderilmiye ba~
lanmıştır. İstanbul odasının bu se
neki pavh·onunun çok zengin olma
sına itina edilecektir. Ticaret odamı
zı İ7.mirde temsil etmek ilzere oda 
sanayi ~ubesi müdürü Avni İzmire 
gidecektir. 

Oda Umumf Meclisi 
Toplanıyor 

Ticaret odası idare heyeti toplan· 

Ziraat Bıınkasının yumuşak buğ

daylarından 510 bin kiloluk büyük bir 
parti kilosu 5.28 kuruştan satılmış

tır. Sert bultday gclmemiştır. 

* 
Tüccar malı olarak Polatlı ekstra 

yumuşaklarından 30 bin kilo 6.37 
kuruştan, diğer beyaz mallardan 30 

f bin kilo 5.35 kuruştan verilmiştir. i Trakya sertleri 5.:- 5.10 kuruştur. i 
İ Çuvallı olarak gelen arpaların ki- ıf $ losu 4.30 kuruştnn, çavdarlnrın kl-
f losu 4.25 kuru5tan ve Adapazarının 

i sarı mısırları çm•allı olarak 4.05 ku
ruştan verilmiştir. ı _.._.__.. ........ _._ 

mıştır. Toplantıda bugün i~tima edP.· SERGiLER : 
cek olan umumi meclisten karar alı

nacak maddeler üzerinde görüşül

müştür. Bugiin 7.ahire horsa"ı idare 
heyeti azalığı için iki zat seçilecek
tir. 

---o---
EDIRNEDE: 

Peynir Fiyatları 

Yükseliyor 
E D I R N E, ( T A N ) - Trak

yanın muhtelif yerlerinde be -

yaz peynir ve kaşar peyniri imal e
den mandıraların faaliyetleri bu ay 

sonunda nihayete ercektir. 

Bu seneki peynirler iyi fiyat bul-

Ser9i Binası 

Tahsisatı A yrırdı 
Şehrimizde yapılması diişiinülcn 

daimi sergi binası için yerli mallar 
ser~isinin kapanmasını miiteakıp ha-
7.ırlıklara başlanacaktır. Başvekil Ce
lal Bayar, daimi sergi binasının. SUr. 
pagop arsasında yapılması ~·olundn

ki tetkikleri prensip itibarile muvn
fık J!Örmiic;tiir. Ser~i binasına hu se
ne haşlanmak ümitleri kuvvetlidir. 
Bu işe ait tahsisat dahi ayrılmıştır. 

Halde Dünkü Satışlar 
maktadır. Bir müddet sonra fiyatla- Bamye kilosu 10-11, sakızkabağı 

rın daha ziyade yükseleceğini alıika- 3-5, dolmalık biber 5-7, sivri hibe:-

darlar tahmin •etmektedirler. Yeni 
peynirler, kemiyet ve keyfiyet itiba
rile geçen seneki mahsullerden daha 
üstündür. 

2.50-3, kır domatesi 4-6, sırık doma
tesi 6-8, çalı fasulyesi 6-11, Ayşeka
dın 11-12. yeşil fasulye 9-11, soğan 
3.50-5, sarmısak 4-6 kuruş. 

Asmakabağı adedi 2-7, patlıcan 

baş 3-3.50, orta 2-2.50, ufak 1-1 .50, 

bostan patlıcanı 3-4, hıyar 0.25-1, 

mısır 0.50-1 kuruş. 

Pancar demeti 1.25-2.25, mayda

noz 0.40-0.60, dereotu 0.40-0.60 ku
ruş. 

Proıesı 
Kabul Edildi 
Dün öğleden evvel yapak ihraca

tının murakabesine dair haatrlanan 
nizamname projesi, iç ticaret umum 
müdürü Mümtaz Rekin rıya.setinde 

toplanan yapak ihracatçıları ve ta
cirleri tarafından son defa tc:kik ve 
kabul edilmiştir. İstanbul ticaret mii
dürü Faruk Sonterin de buh .. nduğu 
bu içtimalarda kabul ediımıc: olan 

• 'il 

esaslar şunlardır: 
Türkiyedcn ihraç olunacak vapak

lar beş ana sınıfa ayrılmaktadır. Bu 
beş ana sınıf: Kirli yapagı, yıkan
mış yapağı, yün, dcrı yapağsı, tabak 
yünü ... 

Yapak ihracatının murakabesine 
dair hazırlanmış olan nizamname 
projesi, yapak tabiri ile yün tabiri 
arasında hazan göriilebilen vuzuh
suzluğu da kaldırmaktadır. Hazırla
nan nizamname projesinde yapağı 

kelimesi umumi ana tabir olarak a
lınmakta, yün kelimesi ise kuzular
dan kırkılan yapağılarla ikinci kır

kım mahsulüne tahsis olunmakta
dır. 

Memleketimizden, ancak işlenmiş 
yapakların ihracına müsaade olun.
makta ve bu suretle işlenememiş bit 
halde geldiği gibi sevk ve ihracının 
önüne geçilmektedir. 

İhraç edilecek yapakların aynldığı 
beş ana sınıftan en mühimi olan kir
li yapaklar on cinse ayrılmaktadır. 
Hakiki Trakya, tip Trakya. İzmir, 
Aydınlı, İnce Anadolu, Anadolu I, 
Anadolu II, şark yapağısı, karayak:?, 
Erzurum kızılı. Bu on cins yerli ya
pak balyelerinden her birine diğer 
cinslerden veya renkli gibi, koç, ke
çeli gibi tali mallardan veya ıslaklık 
yüzünden mukavemetini kaybetmiş 
avarya mallardan karıştırmak yasalt 
tır. Bu suretle her cins kirli yapak, 
yalnız bu cinsin tayin edilmiş ev-

saf ve hususiyetlerini haiz kısım
lardan teşekkül etmiş olncalCtır. 

~. nÜtUn ~il:,, 11Jtkln: bli' -lihlac 

> b&§lal'ıııd areı:n dairesinde, mus 
):~u. liele ;• bir övürtüdür gidi 

fıl Safra 11 kadınef endi, yem 
lierkes· Sıkarıyordu. 

~ı. lie: b~~ında bir çatkı çatıl
~dı. l<aır ~ızın elinde bir limon 

V alde Sultan ile kadınlar çar 
çabuk hazırlanmışlardı. İç 

lerinde ben de bulunduğum halde 

Tiroit Hormonuntı1n Fazlallğı 
Osmanpaşa elması kilosu 7-10, çe

kirdeksiz üzüm 12-20, türbe eriği 

4-8, mürdüm eriği 6-8, kayısı 16-30, 

zerdali 6-10, fındık 4-6, ağaç çileğ! 

50-55, şeftali 10-18, vişne 7-10, akçe 

armudu J 5-30, kızıl armut 6-11, in
cir 5-7 kuruş. 

Nizamname projesi, her cinsin ka
rakteristik vasıflarını tesbit etmek
le beraber, ana sınıfların cins ve 
gruplarını nümunc1cre bağlamak e
sasını kabul eylemiştir. Vücude ge
tirilecek nümuneler, hem malların, 
partilerin ihzannda ve hem de kon
trol esnasında ihracatçı ile kontrol 
dairesi arasında vaki olabilecek ih
tilafın hallinde esas olacaktır. 

tif •rıe Jtta a arın odaları, birer has 
~ bul'ı.l nıaraıı almıştı. 

dGL p din} 
t1:leriıı· enmeden, herkes gör 

-İ 1111tı deh
1 anlatıyor; bu da korku. 

I ıı.. fetini 
~ '"lelldi . artırıyordu. 

tf' · \' blız de d · · .1. arı b aıresıne kapanmış ' >,.._ aygın b' 
ııl' ~ "ll'l~ı§t ır halde, yatağına 
~ hasta} ı. Onun, korku ile tek -

lçhıde '~acağına dair, hepimi
gızu b. 

ır endişe vardı. 

Q fraz ao 
)ı,... l'a b nra, ortalık kararmı 
~~. Cevh':laınıştı. Yıldız sara
,lta~ haoer r ağanın geldiğine da 

1, 1l 8eli§t Yayılnııştı. Ve bu va-
~p bir en, herkesin kalbinde 
-cı· rne k 1?aı ra uyanmıştı. 
' sonra 

>otı tf endtmİ 
Sa~. ıf, Yıldıza götürü • 

,~~.sara 
'1ttl \re Yln her köşesine ak-
'ıııtt el:, hen.~" haber, sarayı altüst 
'~ lerı ... uı Yatışmıya başlıyan 

it\! ' .reniden b h 1" s l'e kat· u ranlara sev-
~ lılta11 }{ 1 ~elnıişti. 
~l§; anut, bir tek araba gön 

.; ~ ~ 
"4-'d Yle tehlik 

ıl ~ı... eri 0 eli bir zamanda 
'{! rada b k , 

'llı esası ıra amam. Me* 
l).\>ıldı:ı:d:n~a§ılıncıya kadar gel-
,.~e · ıkamet etsin 
v 'lrad · 

,4~ıde l< e etmi§. 
: adınefendi, yine ortaya 

~il~ >.t 1'ıtı1t •• 
~t~a.trı .,..un değil .. Aslanımı bı 

il~ • 4,ere b· l' gid . Ye gidecekse, ben de 
h._ ı)e erı:rn. 
~ııtt , bağırrnı 
<li ıı a., §eh Ya başladı. Avni za 

~. ıı.. tade s 1:ı.h . • <=.tendj a ö. addın Efen 
b· li~ d nılzin kadınlan da· 

~ı. ')e, b·e ayrılmayız. ' 

~f lf gürültti koparmışlar-
~ ~diıtı· 
~t~lt ~.;~~ah~tsızlığından bah 

, 7ber ~ gıtınek i!temedi. Fa 
~~ı..- qo•d . asanın 
~·~ı t..... eı Seniye k t•td' 
it....~ """ttif b , a ır. Eğer 

~ -~ı...1>ir "'-ıt uyrulmazsa, can sı 
' ~. Yet hlaıl olması muh 

• t 
bırkaç kalfa da almışlardı. 

Araba, harem dairesinin binek 
taşı önüne yanaştırılmıştı. Kapı _ 
dan, evvela biz çıkmıştık. Araba -
nın etrafını sarmıştık. Bizi, Efen
dimiz takip etti. Fakat kapıdan cı
kar çıkmaz, elile biraz ileride bir 
noktayı göstererek: 

- O ne? •• 
Dedi. 

Orada bulunan, - sonradan haber 
aldık - Ali Suavi Efendinin kanlı 
cesedi idi. 

Hadisede ölenlerin cesetleri ka

milen (Yahya Efendi) dergahının 

mezarlığına nakledildiği halde, e

saslı bir teşhis koydurulmak için 

bu ceset burada terkedilmişti. 
Efendimiz, birdenbire gerile • 

mişti. Orada duran Necip Paşaya: 

- O ne .. Bu ölü, burada niçin ya 
tıyor. Haniya siz bana, hiç kimse 
ölmedi, demiştiniz. Yalan söylemiş 
siniz. (1) 

Demişti. 

Necip Paşa, derhal işi şaklaban
lığa vurarak: 

- Aman efendim! .. Ortada ölü 
filan yok. O adamı, güneş çarp ~ 
mış. Onun için öyle yatıyor. dok
torlara haber gönderdik. Tedavi 
ettirdik. Biraz istirahat ediyor ... 
Siz. böyle şeylere üziilmeyin. Teş
rif buyurun ... 

Diye, işi geçiştirmişti. 

Efendimiz, arabaya evvela anne 
~ıni bindirmişti. Sonra da Fchimc 
Sultanı kucağına alarak kendisi 
binmişti. Salıihaddin Efendi.. E
fendimizin kadınlan .. Ben .. Ellıdil 

kalfa .. Daha birkaç kız .. Biz de, a
rabanın etrafını alarak yola dil -
zülmüşfük. 

(1) Hasan J)aş&, (Ali Suavi) y:I, hem 
de (Nişli Salfh)i, Sultan Muradın göz
leri ~nilnde öldürmOştilr. Muradın, bu 
hAdiseyi görmesine raJmen blrkac; saat 
11onra böyle bir sual sormıısı, o esnada 
fUUruna tekrar bir sarsınb 1ıeldiiine 
delllet eder. 

Kadın güzelliğini yapan, erkek· 
lere de zariflik ve kibarlık veren 
hormon o olduğuna göre, insanın 

herkeste tiroit hormonunun mUm 
kün olduğu kadar çok olmasını te· 
menni edeceği gelir ... Fakat dün
yada hiçbir şeyin ifrah iyi olma -
dı~ı gihi, güzellik hormonunun bile 
ifratı iyi olmaz. 

V.akıa uzunca boylu, ince belli, 
glizel endamlı, parlak bakışlı, ka· 
dın ,.e erkek, kibar gençleri gör
dükçe hu halin tiroit hormonunun 
biraz fa7.lalığından ileri geldiğini 
düşiinerek bundan dolayı memnun 
olmak isteriz. Halbuki onlarda hile 
hormonun fazlalığı zarar , verir: 
Tiroit fazla işleyint"e vücudiin içe· 
risinde geçen hesfonme işleri de 
pek fada yiiriir, verem hastalığı • 
na yol açar ... Onun için, diinyada 
her şey gibi, tiroit hormonunun da 
daima itidal derecesi istenmelidir. 

Bu hormon pek fazla olunca Baz 
du hastalığı denilen acıklı bir has
talığa sebep olur: Boyundaki tiroit 
gudde.si büyür, gözler dışarı çıkar, 
hiç durmıyan bir yürek çarpıntısı 
gelir, insan zayıflar. Daha ilerisi • 
ni tarif etmiyecefim. Onun, teda -
visi gibi, tqhisini de ancak hekim 
yapar. 

Fakat tiroit hormonunun böyle 
büyük bir hastalık yapauk dere
t"«"de fazlalığı ile itidal deret"esi ara 
ınnda birçok dere<:eler vardır. Böy 
le hafif derecede fazlahklar pek 
çok bulunur, hf'm de en ziyade ka· 
dınlarda. Erkeklerdf' tiroit hormo· 
nunun fazlalığı on defa daha azdır. 
Zaten bundan dolayı tiroit hormo· 
nu kadınlık ve güzellik hormonu sa 
yılır. 

Ru fazlalıklara bir hastalık de -
mek doğru olmaz. Çiinkil hemen 
her kadının hayatında, muayyen za 
mantarda tiroit honnonunun fazla
lığı meydana çıkabilir. 

Bir kere, kız çocuk bulUf yaşına 
geldiği vakit. Bu yaı kadınlık ha
yatının en güzel devridir. Kadın 
güzelliğini tetkik eden biiyük ar
tistlerin fikrine ıöre de bir kadı· 

nın en güzel devri bühiğ zamanı Y" 

ni başlayınca, on üç on dört yaşın
da olduğunu vaktile burada yaı • 
mışhm. Kadınlığın en güzel devri
ni )'apan hormon fazlalığı ayni za
manda ufak tefek rahatsızlıklar dil 
verir: Yeni gf'nç kız pek sinirli r>

lur. sık sık yürek çarpıntısına tu
tulur, bir yerde duramaz, çabuk 
ınkı1ır, elleri çok terler, ayak bi
leklerinin üstü moranr, zayıflar, 

halsizlikten şikayet eder. O zaman 
genç kızın bo~·nunu elinide yokh
yarak, bir şey yutar gibi yapması
nı söylerseniz, tiroit guddesinin e
linizin altında biraz büyikek ol • 
duğunu hisseder ve kendisini şika
yet ettiren hallerin hormon fazla
lığından olduğunu anlarınnnr.. 

Annelik kudretinden kesilip te, 
kadınlığın sonbaharına girince ti
roit hormon fazlalığı yine kendini 
gösterir. Bir istatistiğe göre kadın 
]arda bu hormon fazlalıl'ının yüzde 
kırk üçii hep o zamandır. O zama
na kadar şişman olan kadın, tiroit 
hormonu fazlalaşınu zayıflamıya, 
erimiye başlar. Şişman olmıyan 

hüsbütiin erir. Bereket versin ki, o 
devirde hormonun f Hlahğı uzun 
sürmez. Miivazene çabuk geri ge • 
lir. 

Tiroit hormonunun f adalığı ge • 
betikte de, çocuk doğurduktan son 
ra da gelir. Her ay içinde muayyen 
günlerde, gödf'rin altında siyah 
halka ile o hazin gU:r.elliği, fakat 
onunla birlikte halsizliği veren yi 
ne o hormonun fazlalaşınasıdır. 

En mühimmi genç kız yeni ka
dın olduğu vakit gelen fazlalıktır. 
Yeni evlenen genç kadının ıerdam 
az çok genişlediğini herkes bildiği 
için gerdıuıhk her vakit en değer
li yliz görümlüğü olmuştur. Yeni ev 
lilikte fazla işliyen ve büyüyen ti
roit l{Udde$i de gerdanlığın üzerin
de, doğrusu, pek güzel görünür ... 
Eski zamanlarda genç kızlann bo
yunlan iplikte ölçiilerek boyunun 
çevresi başın üzerinden reçin~e e
be muayenesine lüzum görilldüğü
nil, tabii, duymupunuzdur. 

Ecnebi limon 100 adet 300-400, 

karpuz yenidiinya baş 18-22, orta 10-
15, ufak 4-8, kavun topatan baş 16-
18, orta 9 - 13, ufak 2 - 8 kuruş. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Par is 
MllAno 
Cenevre 

27-7-1938 

ÇEKLER 

Amsterdam 
Bcrlin 
Brüksel 
Ati na 
Sofya 

Prag 
Madrid 
Varşova 

Budapcştr 

Bu kreş 

Belgrad 
Yok ohama 
Stokholm 
Moskova 

l!.20 
125.962S 

3.4825 
6 .113 

28.84 
69.25 
50.6125 
21.305 

1.14 
l.5375 

4.375 
6.20 

23.7325 
24.92 

0.9375 

2.87 
36.37 
31.965 
23.7875 

ESHAM ve TAHVIL~T 

Türk borcu I, vadeli 

Z:rganl 
19.20 

95.75 

Nümuneler, İstanbul, İzmir ve 
Mersin ticaret odalarilc İstanbul bor
sasınca seçilecek, yapaktan anlar bi
rer ihracatçı ile İktısat Vekaletinin 
bu işe memur edeceği üç zattan mü
rekkep 7 kişilik bir heyet tarafından 
her mevsim başında meydana getiri
lecektir. 

Yapaklar, kirli olduğu gibi yık;ın
mış halde de ihraç olunabilir. Yıkan 
mış yapaklar, tam yıkanmış. yan },· 
kanmış olarak iki grupa ayrılmakta
dır. 

Hazırlanan nizamname projesi, Yl
kanmış yapak işini esaslı bir nizRm 
haline almıştır. Yıkanmış olarak •a
pak işinde ihracatçılarımızm hem kfı 
fi bir genişliğe nail olmaları. hem 
de bu sahada ihraç tecrübelerini nr
tırmaları için hususi tipler de kabul 
olunmuştur. 

Hususi tipler, yıkanmış yapakların 
ticari maksatlarla parçalanması. h ın·
man edilmesi ve karıştırılması su
retile ihzar edilecektir. 

Nizamnamenin en mühim madde
l~rinden biri de amöalaja aittir Şim 
dıye kadar tiftik, yapak. pamuk sı
ra el veya balyalarından alıcılarımız 
pek ı;ok şikayet etmişlerdır. Nizam
name, tatbikatta zorluk hasıl etme
mekle beraber yapak balyelcrinin 
muntazam ve temiz bir halde olm~
larını mümkün kılacak esa!:ları ihtiv:ı 
eylemektedir. 

Yarın sabah tiftik nizıımnamesi
nin de son şekli gorüşülecek ve buğ
day, arpa, tiftik ve yapak maddele
rinin nizamname projelerinin hazır
lanması için yapılan toplantılara ni
hayet verilecektir. 

Toplantılara ryaset cıden İç Tica 
ret umum müdürü Mümtaz Rek. v;ı 
nn Giresuna hareket ederek fındı:C 
toplanışına riyaset E'decektir Sta!'I· 
dardizasyon müdürü Faruk SuntPr 
de yarın akşam Ankaraya dönecek
tir 
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İzmirde Büyük 
Bir Tütün Deposu 

Y aptırıhyor 
lzmir, 26 (Tan muhabirinden) 

inhisarlar idaresinin Alsancakta 
730,000 lira sarfile yaptıracağı bü -
yük tütün işleme deposu sade lzmi
rin değil, bütün garbi Anadolunun 
tütünlerini bir araya toplıyarak mu
azzam bir depo olaraktır. Pliınları 

hazırdır. inşaatına başlanmak üzere 
dir. 

lnhisarların Bayraklıda yaptıra -
rağı Egenin ve Türkiyenin en bü -
yük şarap fabrikasının planları da 
hazırlanmıştır. inşaata başlanmk ü
zeredir. Thrika 1939 ilkbaharında 
ilk mamulfıtmı piyasaya verelektir. 

Fuarda Mehtaph 

Geceler Te~p 

Edilecek 
fzmir, 26 (Tan muhabirinden) 

Fuar komitesi, belediye reisinin b:ış 
karılığında toplandı. Fuarda haftada 
iki gece olmak üzere mehtaplı gece
ler tertip edilmesine karar verdi. 
Güzel gecelerde fuarın paraşüt ku
lesinden havai fişekler atılacak ve 
bu gecelere mahsus olmak üzere 
fuar sahası renkli elektriklere bürü
necektir. 

Trakya pavyonu bitmek üzere -
dir. Pavyonda Alpullu şeker fahri -
kasının şekerden mamul çok büyük 
bir maketi teşhir edilecektir. 

Rumanyadan gelecek bir artist 
grupu fuarda milli kıyafetlerile Ru
men ve Türk milli havaları çalacak
lardır. 

Runıanyadaki Türklerden de bü -
yük bir kafile fuar günlerinde lzmi
ri ziyaret edecektir. 

Yaı Ozüm Mübayaası 
lzmir, 26 (Tan muhabirinden) -

Satın alınasak yaş üzümler hakkın
da inhisarlarca yeni bir talimatna -
me hazırlandı. inhisarlar idaresi bu 
sene 250,000 kilo misket üzümü sa
tın almağa karar veıımiştir. 

Anason Mübayaatı 
Izınir, 26 (Tan muhabirinden) 

!nhbıaılar 1.ıa~-ınlltlürü Çı::şnıcde ona• 

son mübayaatına nezaret etmekte -
dir. Mübayaat hararetle devam edi -
yor. Bu yıl 51 kuruştan 53,000 kilo 
anason mübayaa edilecektir. 

lzmir Telefonu 
Geniıletiliyor 

Izmir, 26 (Tan muhabirinden) 
!zmir telefon şirketinin devlete geç
mesi ile vekaleten famir telefon mü
dürlüğü vazifesini yapmakta olan Is
tanbul telefon müdürü Niyazi, bu -
gün Izmir vapurile lstanbula hare -
ket etti. lzmir müdürlüğüne de Ne -
catl tayin edildi. 

lzmirin ticari vaziyeti göz önün -
de tutularak telefon şebekesi geniş
letilecek ve daha mükemmel bir ha
le getirilecektir. Ayrıca şehirler a -
rası telefonu da takviye edilecek, 
Izmir - Istanbul arasmda üç dev -
reli bir kuranportör ilave edilecek
tir. 

Tütün Mübayaat• 
lzmir, 26 (Tan muhabirinden) 

Tütün mübayaatı için hazırlıklara 
başlanmıştır. Mübayaa memurları 
satış mıntakalarını gezecekler ve mü 
bayaat her yerde ayni günde başlı -
yacaktır. 

Yeni Bir Nevi Sigara 
Izmir, 26 (Tan muhabirinden) 

inhisarlar idaresi yakında iki ayrı 
cins sigaradan ambalajlar yaparak 
otuzar paraya satacaktır. Bu sigara
lara Ikiz adı verilecektir. Fuar için 
de ayrı bir sigara çıkarı1acaktı.r. 

ilk Kuru Oıüm 
Izmir, 26 (Tan muhabirinden) 

Manisada ilk kuru üzüm yarın piya
saya çıkarılacaktır. 

Sıcak Yü2ünden Yangın lar 
Izmir, 26 (Tan muhabirinden) -

Sıcakları'l fazlalığı otları kurutmuş 
ve kav haline getirmiştir. Bu yüzden 
en ufak sebeplerle harmanlarda ve 
kırlarda mevzü yangınlar çıkmakta
dır. 

Tohumluk Buğday 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden)

Ziraat Bankası bu sene ıslah edilmiş 

tohumluk buydaydan 4000 ton ala
caktır. Bunlar Ankara, Yozgat, Es -
kişehir, Kütahya ve Afyon vilayet -
lıeri dahilinde dağıtılacaklardır. 

iB A f M A K A L E D E H M A 8 A T) 

Baskalarının 
' 

Düştüğü 
Bir Hata 

(Başı 1 incide) 

Slyast ve iktısacli hayatımızda da 
ayni prensiple hareket etmemiz pek 
tabüdir. Başka milletlerin muhtelü 
sahalarda kati neticelere varıncaya 
kadar işledikleri hatalar bizim için 
canl1 bir tecrübe meydanıdır. Zirnat 
ve sanayii biribirine zıt birer saha 
diye gösteren yanlış görüşler ve gi-
dişler; uzak durmamız lazun gelen 
hatalar arasındadır. 

B izim için milli ekonomi, 
bir tefrika sahası değil 

dir. Bir birlik ve ahenk saha
sıdır. Memleketin iktısadi var 
lığı, filan ve falan me lck sa
hiplerinin menfaati balilmın
dan değil, memleketin umu
mi menfaati bakımından kar
şılanacak, sıraya konulacak, 
programlaştırılacak bir tek 
milli faaliyet sahasıdır. İşle
rimizi sıraya korken, filan ve 
falan sahanın himaye edilme
si gibi bir ölçü takip etmeyiz. 
l\femleketin menfaatlerine, u
mumi birtakım zaruretlere ve 
eldeki imkanlara göre hangi 
adımı evvel atmak lazımgelir
se o adımı önce atarız. 
İşin doğrusu aranırsa ziraat te ni

hayet sanayiin bir şubesinden başka 
birşey deği!ldir. Her tarla bir fabri
kadır. To'hum, su, güneş ziyası, gü'b
re gibi birtakım ham maddelere in
sanın lkol ve dimağ emeğini ilave e
derek yeni yeni mahsuller vücude 
getirir. 

Türkiyede halkın en büyük kısmı 

çiftçilikten geçinir. Kuru mantı

ğa !bakmak lazımgelirse diğer sanayi 

şubelerini kurmazdan evvel çiftçi
liği ıslah etmek Uı.zımdı. 

Halbuki ameli vaziyet. şuduT: Zi
raatte a ilan ileri adımlar geç netice 
verir, büyük külfetlere muhtaçtır. 

Bu sahaya atılmazdan evvel beş yıl
lık bir endüstri planile .memlclketin 
tediye müvazenesini korumak, dışa
rıda para etmiyen zirai mahsullerin 
bir kısmına dahilde istihliık sahası 

yaratmak, milli müdafaa bakımın

dan bir imalat Sistemi vücude getir
mek milli bir zaruretti. Türkiye, 
dünya buhranından sağlam bir bün
ye ile çıkmasını, bu hakikati cok er
kenden kavramasına ve umulduğun
dan kat kat !azla muvaffakıyetle 

tatbik etmiş olmasına borçludur. 

Birkaç gün evvel Zonguldak 
ve Karabükü dolaşırken şunu 

düşündüm: Türkiye, iktısadi mukad
deratını kendi hükmü altına almak 
için muazzam bir seferberlik halinde 
dir, Toprağın altında servetler para
ya çevriliyor. Kömür şeklinde topra
ğa gömülen muharrik kuvvetler ayak 
landınlıyor. Karabükte 15 ayda mey 
dana çıkan demir ve çelik tesisatı, 
memldketin t~larını demire ve çeli
ğe çevirecek ve tabii muhiti hakimi
yet altına almamızı mümkün kılacak 
demir ve çelik teçhizatı hazırlıyacak
tır. Bir taraftan da su davası yer yer 
halledilerek arazinin jeolojik şartla
n, insan emeğini vakitsiz yıknuya
cak, sağlığını tehdit edemiyecek, ak
sine olarak yardımcı bir kuvvet ha
line getirilecek bir şekilde ıslah edil
mektedir. 

Toprağı fabrikalılaştıracak 

şekilde bir zirai istihsal an
cak sınaileşmiş bir muhitte 
mümkün olabilirdi. Sanayi sa 
hasında attığımız adımlar, da 
ha rasyonel bir ziraat sistemi 
icin en esaslı hazırlıktır. 
Hükumetin, milli ekonomi davası-

nı bir kiil halinde görmesi ve iktisa
di kalkınma programını bu zaviye
den hazırlaması çok isabetli bir yol
dur. Başvekilin, sanayi sergisini zi
yaret vesilesile teyit ettiği bu gidiş, 
bizi başka memleketteki hatalara 
düşmekten koruyacak ve gerek sana
yiimizin, gerek ziraatimizin bir tek 
bütün halinde ahenkli inkişafını te
min edecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

TAN =============·-·===== =-==== 27 - 7 - 938 

Ankarada Ucuzluk 
Mücadelesi Başladı 
Ba r, Gazino ve Lokantalarda içki Fiyatlar.ı 
Eskisine Nisbetle Pek Çok Ucuzhyacak 
Ankara, 26 (TAN Muhabirinden) - Belediyenin lokanta, Ga

zino ve kahvelerde kararla.,tırdığı ucuzluk fU eıaılar dahilinde ya.. 
pılacaktır. 

Birinci sınıf barlarda yüzde 20-50 
nisbetind.e ucuzluk yapılmaktadır. 

Mesela bugn 110 kuruşa içilen bira
nın şişesi 55 kuruşa içilecektir. Lo
knntalarda mevcut yemek listeleri 
ayn ayn te-tkik olunmuş ve bu liste 
ler üzerinde yüzde 10 - 30 nisbetin
dc tenzilat yapılmıştır. 

Yapılan tenzilat yiyecek maddele 
rinin maliyet ve rayicine göre hesap 
edlimiştir. Belediye yiyecek madde
lerinin maliyet ve satış fiyatlarını da 
imi surette kontrol edecek ve bu su
retle lokantaların yemek satış fiyat
larını lüzumuna göre değiştirecektir. 

Kahveler, mevkilerine göre sınıf

lara ayrılmş ve mevcut tarifeler üze
rinden yüuie 20 nisbetinde ucuzluk 
yaplmıştır. Bu esasa göre birinci sı
nıf kahvelerde kahve, çay, ihlamur 
(alelıtlak) 5, ikinci sınülarda ise 3 
kuruşa indirilmiştir. İ~ki fiyatlari, 
içkilerin hakiki satış fiyatları gözö
nüne alınmak suretile tenzilat yapıl 
mıştır. Şaraplar maliyet fiyatına yüz 
de 20 - 40 zam yapmak suretile sat~ 
yapılacaktır. 

Rakilar da bugüne kadar maliyet 
fiyatına yüzde 55 zam yapmak sure-

Altı Y aıında Kıza 

Tecavüz Eden iki 

Çocuk Mahkum Oldu 
(Başı 1 incide) 

Yeni kanunun ilk mahkU.mlan pa 
zar günü Bakırköy sahilinde tüccar
dan Bay İsmailin altı yaşındaki kızı 
Yılmauı tecavüz eden Bakırköyünde 
Yurthacı sokağında 10 numaralı ev
de oturan Ohanes oğlu Agopla ayni 
mahallede 48 numaralı evde oturan 
ka9ap T'~ Oft e.Jdw. :ya~-- MJ9,._ 

dur, Muhakeme evvelki gün saat yir

mi ikiye kadar gizli cereyan etmişti. 
Dün saat 13 te mahkeme karamı a
çık olarak bildirdi. Salon açılır açıl
maz jandarmalar tevkif edilen Agop 
la Miçoyu suçlu bölmesine getirdiler. 
Sikftvetçi Yılma7.ın anası ve baba~n 
da davacıların sırasını işgal ettiler. 
Reis hazırlanan kararı okudu. Mah
keme, suçluların Yılmazı tenha bir 
k.ayı.1thaneye götürerek ırzına tasad
d i ettiklerini, şahitlerin üadelerine. 
küçillc şika~tçi Yılmazın masumane 
beyanına ve doktorun raporuna göre 
sabit görüyor ve kendilerine Ceza 
kanununun 415 inci maddesinin ikin 
ci bendine göre ceza veriyordu. 

tile sattı yapılırken bu nisbet yüzde 
25 - 35 olmak suretile olabilecektir. 
Ancak biralarda ayakta yine maliyet 
fiyatına yüzde 12,5, çalgısız yerlerde 
yüzde 35, çalgılı yerlerde yüzde 50 
zam yapılmak suretile satış yapıla
caktır. Şişe biralarda bu niS'bet yüz 

de 20 - 60 olarak tesbit edilmiştir. 
Evvelce tesbit edilen meze fiyatla
rında yapılacak tenzilat yüzde 25 tir. 
Belediye diğer taraftan hamam ve 
banyolarda da ucuzluk yapılması et 
rafında etüdler yaptırmaktadır. Bu 
etüdlerden alınacak neticeye göre la 
zımgelen tenzilat yapılacaktır. 

Paata Fiyatları 

Ankara, 25 (TAN muhabirinden}
Ankara belediyesinin pastahane ve 
mahallebiciler için salon fiyat liste
si olarak tesbit ettiği tarife bugün 
kendilerine tebliğ edildi. 

Bu listeye göre bunlardan birinci 
sınıf olanlarda pastalar yedi buçuğa, 
dondurmalar ona, kalıp dondurmala 
n on iki buçuğa, şerbetler beşe, ha
riçten gelen kapalı sular üç buçuğa, 
Ankara sulan iki buçuğa, kahve ye
di buçuğa, sütlaç gibi sütlü mamu
lat ona, gazoz beşe indirilmiştir. 

Mareıal Fevzi Çakmak 

Dün lstanbula Geldi 
(Başı 1 incide) 

Vali, mevki kumandanı ve beledi
ye reisi Mareşali Alayuntta karşıla
dılar. istasyon donanmış ve kalaba
lık bir halk kütlesi birikmişti. Bir 
kıta, selam resmini üa etti. 

Mareşal, askeri müesseseleri, Çam 
lıcadaki mektep kamplarını teftiş 

etti. VA kısa bir istirahatten sonra 
sehir. naro1na nartfrlp ver.ilPn r.!Ul "Fİ
yafetinde bulundu. Akşam da teza .. 
hürat arasında uğurlandL 

Belediye Seçimi 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden) -

Önümüz.deki belediye seçimi için ya
pılacak yoklamalar ve bu işler hak
kında teshilat içJn verilecek direk-

fleri tesbit edecektir. 

Bundan başka, bu yıl köy, nahi
ye, kaza ve vilayetlerde yapılacak 

parti kongreleri hakkında nizamna
me esaslan için de kongreler top
lanması için bazı kararlar verile
cektir. 

Rus • Japon 
Askerleri Dün 9 
Defa Çarpıştılar 

(Başı 1 incide) 

iki defada da Sovyet askerleri hudut 
muhafızları tarafından geri püskür
tülmüştür. 

Çanglinste'den dönen Japon müza
kerecileri, Movokievski Sovyet kuv
vetleri kwnandanından hiç bir ce
vap getirmemişlerdir. 

Mançukoda Sovyetlere 
yapılan tazyikler 

Moskova, 26 (A.A.) - Tass ajan
sı bildiriyor: 

Harbinden gelen haberlere göre, 
Japon polisinin kanunsuz hareketle
ri yüzünden Sovyetler Birliği vatan
daşları arasında nefret ve endişe ile 
heyecan artmaktadır. 

Son zamanlarda, Sovyet vatandaş 

larını Sovyet vatandaşlığını terk için 
açık surette icbara teşebbüsleri çok 
fazlalaşmış ve halen fazlalaşmakta 

Gönüllü Mesele~ 
Barselona, 26 (A.A.) - :6-

Delvayo, Havas Ajansı l'll 
beyanatta bulunarak !spaııYo ıı' 
metinin bu sabah LondraY• il! 
dilmiş olan notasında mc~ 
metin gönüllülerin çekibtı, 
alllk olan İngiliz planını kar' 
razi mahiyetinde bazı mül' 

1 kabul etmiş ve bu muIQıhazB 
nı daha ziyade müessir ıolJtl 
sundan mülhem bulunduğtıll 
eylemiş olduğwıu söylenıişlir 

----o-----· 

General Parizo 
Roma, 26 (A.A.} - Beş seıı 

lil det Fransa sefareti atcşerni f 
de bulunmus olan General 

Fransaya dö~mek üzere Rorı18 
rılmıştır. Kendisinin bare1'e 
evvel İtalyan askeri ricali, .p 
cede dostluk havası içinde 

bir tezahürde Generale sernP' 

izhar etmişlerdir. MumailerJıD 
fi General Tussine olup diill 

bulunmuştur. Ayni zamanda muhak fesine başlamıştır. 
kak olarak, Sovyet vatandaşları hak 

kında umumi bir katliam hareketi ha 

zırlanmakta ve Sovyet vatandaşları
nın oturduğu evlere polisler tarafın 
dan hususi işaretler konulmaktadır. 
Beyaz Rus gazeteleri, açık surette 
bu işaretlerin düşmanları tanımaya 
yardım edeceğini bildirmekten çekin 
memektedir. Bu hareketlerin J apon 
- Mançu makamlarının yalnıı; ma
lumatı tahtında değil fakat ayni za
manda müzaheret ve teşviki ile ya -
pılmakta olduğu muhakkaktır. Fa -
kat Japon - Mançu makamlan, va
tandaşların karşılıklı vaziyetlerinin 
mütekabiliyet esasına göre tanzim 
edildiğini her halde nazarı dikkate 
almamış olsa gerektir. 

Büyük cukeri Jeğifiklikler 

Tokyo, 26 (A.A.) - Aralarında 

37 si general olmak üzere 105 Japon 
zabiti tekaüde sevkedilmiştir. 

Düfii rülen Japon tayyaTeleri 

Hankov, 26 (A.A.) - Çin hava mıl 
hafili, dört Japon tayyaresinin düşü
rülmüş olduğu Nanşang bava harbi 
hakkında malumat vermektedir. 

Büyükôir Japon!ıJosunun yaKıaş-
tığını haber alan Çin avcı tayyarelE:.
ri derhal harekete geçerek düşmana 
Nanşang üzerinde hücum etmişler

dir. Alçaktan uçan Japon filosu ku
mandanı Naigo, ilk hamlede mit
ralyözle öldürülmüş, kumandanları
nın öldüğünü gören Japon tayyarele
ri firara başlamışlardır. Fakat Çin
liler peşlerini bırakmıyarak üç tayya 
re daha düşürmüşlerdir. 

Naigo, Japonların en iyi dört tay
yarecisinin sonuncusuydu. Diğerle

rinden ikisi düşürülerek öldürülmü,, 
üçüncüsü ise Çiniler tarafından esir 
edilmitşir. 

Tayyare Fac:iO; 
Bogota, 26 ( A.A.) - TaytJ 

kutu felaketi yüzünden yara 

dan yedi kişi da1&a ölmÜ§ 1'1 

retle öliilerin miktarı kırka s 

d" ~· mU§tur. On dokuz cese ıfl ıt 

tesbit edilememi§tir. icra ed'. 
kikat, tayyarenin pek az bil' 
dan uçmakta olduğunu, Re' 
run tribününün merdivenirıl 
rak ateş aldığını meydaW' ~ 
tır. Tayyarenin ateş almal' 
bi benzin depolarında vukWJ 

filüktır. 

--<>·---
Kent Dükii 

Belgrad, 26 {A.A.) - :B~ 
manya valide Kraliçe M 
naze merasiminde hazır bul f' 
lan naibi hükumet PrenS ç# 
Prenses Olga, beraberlerinde 

D~ Kent bulunduğu hllıd' 
\ iil' 

layy:a toprafıooa Velika, adı 
vasıl olmuşlar ve !SloVal\1 
Brdo-Kranj şatosuna doğf1l 

devam etmişlerdir. Dük .;e ~e 
Kent, bu şatoda Prens pol ~ 
ses Olganın misafiri otacıı~1' 

Milli Kıyam Bel 
;tıtfı 

Graç, 26 ( A.A.) - B. H si 
şehrine "Milli kıyam belcle ,,ıı 
nmı vermiştir. Bu ünvanı1' ~ 
verilmesinin sebebi, Gr°''sıt 
tiryanın A vusturyadaki ~ ~ 
tine vdsi mikyasta i§tir~ e 
malarıdır. ~ 

Bunlardan Miço bir sene altı ay 
hapse ve 1300 kuruş mahkeme mas
rafı ödemeye mahkum edilmiştir. Fa 
kat henüz on sekiz yaşını bitirip yir 
mi bir yaşını bitirmediği için ceza
sı bir sene üç ay hapis cezasına ten-
zil edilmiştir. Agoba da ayni ceza 
verilmiştir. Fakat on ~ yaşını bi
tirip on sekiz yaşını bitirmediği için 
cezası yan yarıya dokuz ay hapse in
dirilmiştir. Agop ta 850 kuruş mahke 

Her Eve Lazım Olan 

me masrafı ödeyecektir. 
Jandarmalar suçluları çı.kanyorhr 

dı. Şikayetçi mini mini Yılmazın e
linde bir boru vardı. Salonu terke
derken borusunu öttürdü ve dinleyi
cileri güldürdü. ----o----

Pa ra Mükafatlarının 
Tevzii 

Ankara, 26 (Tan muhabirindenı -
Çok çocuklu annelere verilmek üze
re vilayetlere gönderilmekte olan pa 
ra mükafatlarının alakadarlara tes
viyesinde bazı vilayctierce lazım ge
len sürntin gösterilmiyerek istihkak 
sahiplerine tebligat yapılmadığı ve 
bu suretle sene nihayeti eriştiğinden 
dolayı bazı annelerin paralarını a1a
mıyarak o sene için bütçeye konmuş ı 

olan paradan bir kısmının sarfedilnıe l 
diği görülmektedir. 

Devletin içtimai yardım vazifesi
ne ve nüfus siyasetine taalluku dola
yısile ehemmiyeti gözönüne alınarak 
bu vakada ihmal ve teseyyübü görü
len memurlar hakkında kanunitakiba 
tın yapılacağı tabii bulunmuş olmak 
la buna meydan verilmiyerek bu işe, 
azami ehemmiyet verilmesi kararlaş 
tınlmıstır. 

YEN/ , 1 

AnsiklopediS1 Cocuk 
Müessesemiz tarafından ne~ 

redilen Yeni Çocuk Aruılk
lopedisi her çocuğun mutlaka sa· 
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü· 
tün maltlmatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlarına t ercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlarını ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat , Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten m ürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

T .AN Neşriyat EV'i 
· /slanbul 

mektep talebesine ayrıc• 
yapılır. f(J 

Bu eser yalnız çocuklaJ' 
ğil, bütün ilkmektep öğt~ıt· 
için en kuvvetli yardırnc• ~ 
kü bütün dersler bu ~ il' 
simlerle ve geniş mal0rJl8 

ginleştirilmlştir. e4 ~ 
Eser hakkında bir fikir paıı" 

istiyorsanız a~ğıdakl kU sil' 
durup bize gönderiniZ· 8" 
dava bir broüşr gönderifl:·ı 
şür size Ansiklopedinin 
anlatacaktır. 

,.,., i 
ISTAN B ULDA TAN p,t,.'f~r,, 
Y eru Cocuk Anatkıopedis' ti "A 
den bir tane ıöndermentO ıııJP' 
allimlere aJt ıon tı.yatınıP 
nlzi rfca ederim. 

isim: • ; • ; 
• . ' • • • • • 

Adres: : : : : : 
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KIZILAY i iNHISARLAR UMUM MÜDÜRLOGU ILANLARI 1 
lstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

1 - Satın alınacak bir adet Röntgen cihazı ve teferruatı f5 A
ğustos 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on birde ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Röntgen cihazı ve teferruatının esas şartlarile fenn1 vasıflan
nı ve vaziyet planını görmek ve bu hususta fazla izahat al
mak üzere isteklilerin Yenipostane civarında Kızılay hanın

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

Ciaa.I 

Kalın mald.ne klğıdı 
ı;;ce makine kağıdı 
Müsveddelik kağıt No. ~ 
Çizgili kağıt No. 2 
Çizgili kağıt No. 6 

•-----••••••••••••-~-----· Karenaj kağıt. 
Büyük karbon kağıt 

Mikdan 

4000 top 
5000 " 
3000 •• 
2500 n 

750 .. 
650 " 

'1000 kutu 

Muhammen 
beheri 

Lira K.S. 

1.18.90 
66.-

49.99 
2.15.60 
l.25 
2.70.49 
1.83.-

Beaeu 
tutan 

Lira K. 

4756.-
3300.-
1499.70 
5390.-
937.50 
1758.18 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

356.70 
247.-
112.47 
404.25 

Eksiltmenin 
tekli günü saati 

A.eksiltme 4/8/ 938 10.-
A. eksiltme ,, 10.15 

,, ,, 10.30 
K. Zarf 4/8/ 938 
A .eksiltme il 

" ,, 
A.eksiltme 5/ 8/ 938 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
Diplomah Orman Mühendisi Ahnacak 

Küçük karbon kağıt 
Sünger kağıdı 

2500 " 
20000 tabaka 

84.-
1830.-
2100.-
300.-

71.81 
131.86 
137.25 
157.50 

22.50 
,, 

Pazarlık 

,, 

11.-
11.15 
11.30 
10.-
10.15 
10.30 .. 

600 kilo 1 - Devlet Demiryollan yol dairesinde çalışmak üzere 7 inci dere
ceden 208 lira ücretle bir diplomalı orman mühendisi alınacaktır. 

2 - An.karada istihdam edileceğinden 15 lira mesken tahsisatı ve 
Battal san zarf 
~ 

30000 adet "100 adedi ' 
1.30.-

390.- 29.25 ,, 5/ 8/ 938 11.-

~ .__ı ...... ı.-ı,_ı 
ldan aa• 

1 '"a ve .1'Ukardan aaatı7a: 

2 - Bir lerbet. 
- >.cıı.1. a - .... .._..., ıöıterrne. .,ota 
ka~ leyli! ın~hurdur, bir ecnebi 

harice yapılacak vazife seyahatleri için de ayrıca harcirah verilir. 
3 - Yüksek orman mühendis diplomasını haiz olması şarttır. 
4 - Travers işlerinde bulunmuş olanlar tercih olunur. 
5 - Taliplerin evrakı müsbitelerile şahsan veya yazı ile yol dairesine 

müracaatlan ilan olunur. "2594,, "4738,, 

* * * Diplomah Mimar Ahnacali 
1 - Devlet Demiryolları yol dairesinde çalışmak üzere 7 inci dere

ceden 208 lira ücretle bir diplomalı mimar alınacaktır. 
2 - An.karada istihdam edileceğinden 15 lira mesken tahsisatı ve 

harice yapılacak vazife seyahatleri için de ayrıca harcirah verilir. 
3 - Yüksek mimar diplomasını haiz olması şarttır. 
4 - Tallplerin evrakı müsbitelerile şahsan veya yazı ile yol dairesi-

ne müracaatları ilan olunur. "2595,, "4739,, 

* * * Eskişehirde inşa edilecek leyli çırak mektebi ile tüccari eşya amban ka-
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Sarı zarf No. 7 

Siyah kurşun kaıem 
Renkli Kurşun Kalem 
İyi cins renkli kalem 
Ağaç kalem sapı 
Sabit mürekkep i kiloluk 
İstampa mürekkebi 
Büyük el defteri 
Küçük el defteri 
Mukavva kaplı el defteri 
"100 yaprak" 
İmza kurutma defteri "20 
yapraklı" 

Büyük tel raptiye 
Küçük tel raptiye 
Toplu iğne 

100,000 ,, (100 adedi) -
72.-

20000 .. 
10,000 il 

6000 ,, 
1000 " 
1500 şişe 
1000 " 
2000 adet 
5000 .. 
1000 " 

800 " 

1500 kutu 
1500 " 
4000 ti 

0.97 
'1().04.20 

8.90 
8.

!,?4.79 
3.75 

21.95 
4.-

23.75 

93.50 

3.25 

720 

194.-
420.-

534.-
80.-

371.85 
37.50 

439.-
200.-
237.50 

748.-

97.50 

54.-

14.55 
31.50 
40.-

6.-
27.88 

2.81 
32.92 
15.-
17.81 

56.10 

7.31 

" " 
10.-

Pazarlık 

il 

6/8/938 10.-
6/8/938 10.15 

.. ti 

Pazarlık .. 
A.eksiltme ti 

Pazarlık ,, 
A .eksiltme 8/ 8/ 938 
Pazarlık ,, 

JJ " 

A.eksiltme ,, 

Pazarlık ,, 

" 

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

10.45 

11.-

S - ıt lamı. 
8 _ 6ı>ek Yavrusu 

Asyada b~ 
le1t UYÜk bir Ingillz müstem-

• 7 esi. 
-ı:ıı.rh 

8 - \' ece, kazanmak. 
anan tutu 

Yeın ğ ' şan, hamurlu bamye a_ç e ı. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli cem'an 260,000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryollannın 
Ankara, Eskişehir ve Sirkeci veznelerinden 13 lira mukabilinde alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 15/ VIII/1938 tarihinde Pazartesi günü saat 12 de Ankara
da Devlet Demiryolları Yol Dairesinde merkez birinci komisyonunca ya 
pılacaktır. 

İstampa No. 2 
Cetvel tahtası 
Küçük Sünger 
Sicim 50 gramlık 
Mürekkep lastiği "Pirelli" 
Kağıt kıskacı 

500 Adet 
500 .. 

1,000 .. 
4000 yumak 
5000 adet 

10.50 
17.50 
11.90 

00.01.50 
00.05.75 

5.50 
17.-

00.24.-
00.24.-

420.-
87.50 
59.50 
15.-

2.30 
275.-
85.-
120.-
60.-

I 

31.50 
6.56 
4.46 
1.12 

17.25 
20.-

7.22 
9.-
4.50 

A.eksiltme 
Pazarlık 

,, 
Pazarlık 

,, 

" 

.. 
tt 

9/8/938 
it 

,. 

11.15 
11.30 
11.45 
10.-
10.15 
16.30 
10.45 
11.-
11.15 

ıo _ "8fi1ın, lrrnatın bQyilğü, Nobran. 

~ ltdenbfre, bir İnglliz parası. ... l 2:01ı .. ..,, " .. 

1 ~;:d.~;y;rö;;;· _:.,ll~ııntıd 0 nra Beyoğlu Ağacam 
-- 8 No. 13.~ l'eletnn :4~!ll\! 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlikte a
şağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 11 e kadar Komisyon Reisli
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 14150 liralık muvakkat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar 

Zımba Makinesi 
Tüy süpürge 
Yazı takımı tip 3 
Yazı takımı tip 4 
Musannif 
Klfısör 

Sumen Tip 4 
Çakı 

500 ti 

500 adet 
250 adet 

100 " 
150 " 

'30000 " 
3000 " 
300 .. 
600 .. 

6.-.-
lı-.-
3.99. 5 

48.95 
·55 __ 

12.50 

600.-
150.-

1198.50 
1408.50 
165.-
78.-

1 

; 
! 

45.-
11.25 
89.88 

105.63 
12.37 

5.62 

" ti 

il il 

.. .. 
Açık eksiltme ,, 11.30 
Pazarlık ,, 11.45 
A.eksiltme 10-8-938 10.-

,. .. 
Pazarlık 

.. " 

10.15 
10.30 
10.45 

C - Bu gibi inşaat işlerinden en az 50,000 lira kıymetinde bir inşaat yap 
mış olduğuna dair Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. (2586) 
(4706) 

-----------------------------------
1. - Şartnamf! ve nOmuneleri mucfbfnee satın alınacak yukarıda cins ve mikdarlan yazılı 37 kalem kır-

tasiye levazımı hizalarında gösterildiği üzere ayn ayrı pazarlık, açık eksiltme ve kapah zarf uıulile eksilt-

Dnı Ökonomi Bakanltğından: meye konmuştur. · 

•l 

RetıKI.( 1 - Takriben on formadan ibaret ve 1500 lira tahmin edilen "eski ve 
yeni Türk Halıcılığı ve cihan halı tipleri panoraması,, adlı eserin tab'ı 
eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

f/çp,ıı~' 
III - Eksiltmeler yukarıda yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komis

yonunda yapılacaktır. 

KLi,s~ :ı · Ekoiltmc .5/ 0 / 036 tarihine raı>t.lıyan Cumci gUnü :;aat 10 da Ve
kilet satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Pazarlık ve açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin % 7,5 güvenme paralanyle birlikte eksiltme 

için tayin edilen gün ve saatlerde komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin 
de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzunu veya banka mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarıda yazılı eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar adı 
geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. (4616) 

3 - Muvakkat teminat 112,50 "yüz on iki lira elli kuruştur. 
4 - Taliplerin bu husustaki şartnameyi görmek ve fazla izahat almak 

ve teminat parasını yatırmak üzere lktısat Vekaleti levazım müdürlü-
ğüne müracaatları ilin olunur. "2561., "473611 

~ Arada Büyük Fark Yar 
lit ed;v Çocuk pudraSt, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak

le?i i 
1
• rneıni§tir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt

bll}u: haıırlanmııt olınası ve terkibinde tahri§ edici hiçbir madde 
aıtıa.sıdır. 

~ERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
tivaı'lln&ıı VUcutıU yqlı kimseler de kullanmaktadırlar. . Vücudün il· 
bir p:nda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir Q ra. henuz keşfedilmemiştir. 

nu diğer adi (Talk Pudra) ran ile kanstırmavınıı 

t·· . Müsabaka imtihanı 
1 

llrkıye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 
. --a 

~- ._ 
13 
•nkanııza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacaktır. 

'-t "t ? · u müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktı
~~blııcı ıcaret okullarından veyahut Hukuk Fakültesinden veya bunlarm 

3 . ._ ~~ernleketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak l&zımdır. 
C!, ~itaat ~abaka 7, 8 ve 9 Eylıil 1938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. 
~ SOz};; b" •nkalannda yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel için 

.. ır · 
l ._ Af~ ı~tihana tabi tutulacaktır. . . . 
~~ \iıe üfettış namzetlerine (140) lira aylık verılır. Askerliklerini yap
' ltı l'e ayrılan müfettiş namzetleri askerlikten avdetlerine kadar ma-

Atı~1 ezun sayılırlar 
ti "' etı· • 
l hı tutuıış namzetleri iki senelik bit stajdan sonra müfettişlik imtihanına 
ı~eltletd'acaklar ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terli ettirJ
ti~ haıckır, "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüt

\a S. _ 1 ını haizdirler." 

lıbuı .., ~tihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar Ankara, İs
'tı 6· - 1 2ınir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
'l' l'etıeri . t~liler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli 
.,,_ eftı, li nı bır ınektupla Ankarada Türkiye Cilmhuriyeti Ziraat Bankası 
"<lE!lid eyeu R ısı· ~· t' l ·· d lr} e ıgıne vermek veya göndermek sure ıy e muracaat et-
e 'l'ert~l'. Bu müracaat mektubiyle vesikaların en geç 24-8-1938 tarihfn-
4 § lieyeu Reisliğine gelmiş olması meşruttur. (2397l C4402) 

ı. "kQr y 
ı~ ·~li}'e Af Q ilc9yetinden: • 
ıu:~ lçtıı, Uhakeınat Müdürlüğünde200 lira ücretli muhakemat me~u:

Uıı.e nı .. §eraıt ve evsafı kanuniyeyi haiz olanların Muhakemat Mudur 
Ustacelen müracaatlan. (2643) (4817) 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 

Bankamızın Şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak üze 
re müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak ve yaşı 
18 den aşa,ğı 30 dan yukan bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yapnd~n ~
vel memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları a
lınmıyacaktır. 

Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve daha yüksek mektep me
zunları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mek 
tep mezunlarına otuz, lise ve daha yukan tahsili olanlara 80 liraya ka
dar ve imtihandaki muvaffakıyet derecesile mütenasip surette ücret ve 
rilir. İyi derecede yabancı dili "fransızca, ingilizce, almanca" bilenlerin 
ücretleri emsalinden 10 - 25 lira arasında yüksek tutulur. 

Henüz askerliğini yapmamış olanlann daimi kadroya ahnmalan as
kerliklerini ifa edinceye kadar tehir olunur ve askerde bulundukları 
müddet zarfında maaşsız mezun sayılırlar . 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, 
on beş liradan aşağı olmamak üzere yüzde 20 nisbetinde zamla TEKA
ÜDE TABİ DAİMİ KADROYA alınırlar. 

Yabancı dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesindeki 
şartlar dairesinde - beş senelik muvaffakıyetli bir memuriyet devresin 
den sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilir
ler. Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Ba 
lıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzin
can, Esk~hir, G. Antep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kon 
ya.Kütahya, Giresun, Malatya, Maraş, Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, Trab 
zon, Van, Yozgat şubelerimizde orta mektep mezunlan için 16 ve 17 A
ğustosta, lise ve daha yukan tahsili olanlar için 18 ve 19 Ağustosta saat 
dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imti
han yapılacağı yukarıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek 
izahnamelerde görülebilir. • 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi 
müdürlüğüne ve Ankarada bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne 15-8-
938 tarihine kadar müracaat etmeleri lilzımdır. (4801) 

MUAMELE 
ve iptidai madde defterleri 25, 50, 75, 150, 

• 300, 800 kuruşa kadar her boyda. Umum 
• satış merkezi: Oğretmen Fuat Gücüye

ner'in (Anadolu Türk kitap deposu) dur. Yeni Postane karıısında Mey
dancık hanında. 

Keskin Kaşeleri üıütme, • 
grıp, nezleye ' ve SALiH NECA Tl'nin 

, ' 
T. C. ZiRAAT BANKAS' 

PARA 
LiRA 

BiRiKTiRENLERE 28,800 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankaaında kumbaralı ve ihbaraı:z tasarruf hesapla

rında en az 50 liraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile &fağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lira 

; '4 " 500 ,, 2,000 ,, 
. . 4 ,, 250 ,, 1,000 

40 " 100 " 4,000 " .. 
1 ()() ,, 50 " 5,000 " 
120 ,, 40 " 4,800 ., 
160 " 20 it 3,200 " 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir 1ene içinde 50 lira
dan ._..iı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazla
aile verilecektir. 
Kur'alar 1enede 4 defa, 1 EylUl1 1 Bh-inciki.nun, 1 Mart ve 1 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 
lmhılan Yardu. 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hasta~ıkların mikroplarını kökünden temizlemek için 

(HELMOBLÖ) kullanınız. 

Böbnılderin çalışmak kudretini arttırır. kadın erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, 

mc nne iltihabı, bel ağrunnı, ~ık sık idrar bo:mtıtk, ve bozarken yanmak hallerini ıiderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat Vekaletimirln resmi ruhsatını haiz bulunan (HELMOBLÖ) her eczanede bulunur. 

DİKKAT: (llBL1\10BLÖ. idrannızı temiıliyere'k mavitcştirir. 

\ . ' - ' "' : ... ,.. 

MEYVA TUZU 
En hoı ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmiJ tabii bir meyva tuzudur. 
Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edileme2 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lıtanbul 

Prof. Dr. 

Ihsan Hilmi ALANTAR 
Tetkiklerde bulunmak üzere Av

rupaya gitmiştir. Orada bir buçuk 
ı ay kadar kalacaktır. 

1 
1 Fatih sulh 3 üncü hukuk hakim-
' liğinden: Tan gazetesinin 26-7-

............ mljlll ........................ , ---- - - --- -----------

938 tarihli nüshasında 11 inci sahife 
nin 1 inci sütunundaki ölü Mehmet 
terekesine ait hane satışı 31-8-
938 günü olarak tayin edilmişken 

sehven 30-8-938 olarak yazılmış 
olduğundan satışın 31-8- 938 çar
şamba günü saat 10 da mezkur ilan 
veçhile mahkemede icra edileceği tas 
hihan ilan olunur. (9207) 

c • 
rı F r 

Hofherr • Schranfz • Clayton • Shuttlewo rth Anonim Şirketi 
TÜRKiYE MERKEZ ŞUBESi: 

ISTANBUL, Sirkeci, Ankara caddesi No. 154 

s 

Telgraf adresi: HOFHERTON Telefon : 23577 

ŞUBE : A D A N A Posta kutusu 77 

Mensucat fabrikaları Kimya Sanayii 
ve aair muhtelif makıadlar için 
Muhtelif tipleı-de, en modern 

. ÜJ 
ilmektedir. 

Snntrifüjlerimlz dünyanın her tarafında, ezcümle şu tesisat ve işletmelerde pek büyük bir memnuniyet ve 
istifade ile kullanılmaktadırlar: Mensucat, kürk, halı, aspes, derl, ispirto, konserve tütün fabrikaları • Kü
çük ve büyük, umumi ve hususi çamaşırhaneler - Film ltıboratuvarlan - Kin:ıya sanayii • Tıbbi müstahza
rat sanayii • Maden suyu sanayii • Şarap ve içki imalathaneleri - Makina fabrikalan (Temizleme bezlerinin 
ve küçiık makine aksamının yağdan tecridi) • Oteller, hastaneler,- sa natoryomlar ve saire. ....................................................................... 

"- Evet kardeşim, dokto
run tavsiyesi üzerine her 
gün 3 defa dişlerimi 

RADYOLIN 
diş macunile fırçalamağa 

haşladıktan sonra diş etle
rimdeki iltihaplarla ağzım
daki f eno koku tamamen 
geçti. Zararlı salyalar da 
durduğu için midem düzel
di, iştiham açıldı. Dişlerim 

eski parlaklığını tekrar ka· 
zandı. 

Siz de her 
yemekten sonra 

RADYOLIN 

Yalnız 

EViNiZDE 
deği\ 

C.EBINIZDE 
bile 

Bir •ite 

hulunmah 

ERVI 
ASABI ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
RAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ,.e 

SİNİRDEN 
ileri gelen bütün 

Rahatsızhkları 

1 y i EDER 
__ .,Beylerbeyi: Köpliicede 

4 
9enısibey sokağında esbak Ad
liye Nazırı merhum Mustafanın 

HANESi SATILIKTIR 
Görmek, gezmek ve pazarlık için 
hergün snbahtan akşama kadar 
mczkür mahallede Bayır soka
ğında 19 numaralı hanede e
mekli lbrahim Dchniye müra-

.. --•..:ant olunması. •--.. 

Satıhk Ev ---
Göztepe istasyon cadesinde üç 

dönüme yakın bir bahçe içinde 
44 No. yedi odalı ev satılıktır. 
Istasyondn sebzeci Ali Neşete 

.. ___ .. müracaat. 4 ---•• 

....... Or. th!'lan Sami 

ÖKSOROK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlı~ı. bc,J?. 
maca ve kızamık öksürükleri için 
nck tesirli iliictır Her e<:7anccır 

• ve ecza deoolal'mdıı t uhmıP 

Satıhk Ev 
Şişlide Bomonti ve Osman B. tram 

vay istasyonlarına iki tlakika mesa
fede Kırağı sokağında 19 No. lu se
kiz oda, alaturka hamam, sarnıç, 

terko~. havagazı elektrik miktarı 

kafi bahçeli sofa ve merdivenleri 
muşamba döşeli mükemmel ev, her 
gün 1 O dan 12 ye kadar görülebi
lir. 

27-7-938 ~ 

iL 
ve 1 O yaş daha genç 

nasll göründüm ? 

'J • 

Paria'te ikamet eden Bayan Lilian Grebert, Bu ıayonı 
hayret tebeddülü nasıl temine muvaffak olduğunu anlatıyor: 

Bir gün kendime aynada ba- ettim. Allı harta nihayetinde 
karken kendi kendime söylen~ bütün çizgi ve buruşukluklarııtı 
dim: "Azizem, sen artık ihti- tamamen kayboldu. 

yarlamağa ba§ladım!.." göz- MUHIM: Her akşam yatınaı· 
lerim ve ağzım etrafında kü- dan evvel cild unsuru olstl 

çült çizgiler ve alnımda derin pembe rengindeki Tokalon ~C" 
buruşuklı.ıklar gördüm. Daha mini kullanınız Terkibirıde 

t sonra tesadüfen cild unsuru gençliğin tabii unsuru 0 lsll 
olan Biocel Tokalon kremine Biocel vardır. Gündüz için de 
ait bir ilan okudum ve çok k8' beyaz renkteki (Yağsız) To 
düşünmeksizin sırf merak sai- ~ 
kasile tecrübeye karar verdim. lon kremini de kullanınız 
Tasavvur ediniz ki on gün ka- bu suretle cildi siyah benler· 
dar sonra arkadaşlarım, taze den ve gayri saf maddelerdell 
ve beyaz tenimden dolayı beni kurtarır ve açık mesameıerl 
tebrike başladılar. Ben de hay- sıklaştırır. Muvaffakıyetli scınc-
rette kaldım ve bundan cesa- reler garantidir. Aksi takdll'· 

retlenerek tecrübelerime devam de paranız iade edilir . 

..................................... ..,4 

DENiZBANK --- - --- ~ --- --- --- - --- --- -- ..-. .... - --- -- --- --- --~~ ........ -..ar.- ~~~~-47------- -

lstanbul Şubesi Müdürlüğünden : 
TELLt TABYE KLAVUZLUK BiNASINi • TAMiRATI 

1 - Karadeniz Boğazındaki Telli Tabyc Klavuzluk Binasının tarnif·'' 
işleri açık eksiltmeye konulmuştur . 

., ~ı. .. :ıt...... '>Q 1'7 LO~ Por<:~mhP 11iinü saat <ın bucukta subemi,ı ~·· 
teryel Dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, resim ve keşifler bu serviste görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin tcminatlarilc yazılı gün ve saatte 

müracaatları . <999) 

Fener Bahçe Otelinde 

Bu Akşam 

E 'i 
•• •• 

----· 4 Konseri uncu 
~ 

2T A TO .N İS üVl11 
r 

1 
Çocuklrın ve büyüklerin barsaklarında yaııyan 
solucanları düıürmek için en birinci devadır. 

-----E~anelerde kutusu 20 lcuruıtur. 1"' 

I' S Y 1 DA 

1 BA y :L~nk~a;D~İ~~ d~~~'~;r~pE s~~~~ı~r·~~;:G~~ol. 
Fevkalade bir SAZ TAKll\11 ,.e ayrıca KADIN ORKESTRASıi ile 

11111 

kemnıcl bir gece gic;irilecektir. Duhuliye yoktur . 

Sandalyalar, Karyolalar. Portmantoıor 
Vesaire mobilyalar 

FABRiKA FIATINA SATILIYOR 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 
latan bul, Rızapqa yokutu No. 66, Tel. 23407 

ı ' .~... Vaktinden Evvel lhtiyarlamarrıa! 
_ltJ ıçin Berlinde Dr. Rich Wcis tarafından tertip cdiJefl 
~ \Ok memleketlerde muvaffakıyetle kullanılan 

~;:fp VIRILINET~ i· 
~ tabletlerini alınız. Ademi '~.-

- - dar • Belgevtekliği • Der11111-ıı•. 
f . etı 

hk - Umu mi beden za ıY 
Her eczaneden arayınıı· 

·ıı 

SahıbJ ve · umumı neşrıyatı ıaare eden. Ahmeı t<.mın \'ALMA~ ~ı 
tecilik ve NeŞTtvat Türk Ltm1tet Sir·ketı Aes1ldı~ ver TAN Mattı11 " 


