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29 Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltliE eser her evde bulunmuı li

ıun bir kütüphanedir. Çocujunazu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eeerin fiyatı 7 liradır. 

TEMMUZ 
1 9 3 8 

BAŞ M U HAR R l R l : AH MET EM J N YALMAN ... TAN Matbaası 

""!ıs::s~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!7!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~--~~~!!!!!I!!~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Mısır Kralı Ağustosta B~!~:~;:n~~!~i Yahudiler Akki 
Bir Mektubu Camii imamını 

Majeste Krala, Valideleri Nazlı ve ~~:~~! ,;:.;Y0::~1 Mey] 

~ ı• F d d f k Ed gazetesi, Vidmanın yann Londraya Filisfinde Tedhİ§ Son Haddini Bul• " ra ıçe' erı· e e Re a at ecek döneceğini haber vermektedir. Mu- d v 
maileyh, Chamberlain'e Hitlerin bir u, Magazalar y akıllyor 1 Bombalar 

~B.ır - 1 Mahmut Hamza Başa C ümhuriyet ~~!::~~;~:::~?~.=~~·!~:~~:: Atdıyor, Kasabalar Basıhyor 
cak müzakerelerin esaslarını ihtiva Kudüs, 28 (A.A.) - Hayfada Arap r----~--------

\ / Abidesine Çelenk Koydu etmesi muhtemeldir. ahali, Yahudilerin mağazalannda Yat d BerlinJe malumat yok yangın çıkarmakta, Yahudi mahalle-

1 a n a S Berlin, 28 (A.A.) _ Salahiyettar lerlnde bomb~ atmakta ve yo1lardan 

F 1 Al h f'li H'tl . . .. geçen Yahudılere fena muamele et-

Müslüman Dini 
Şeflerine Suikast 

b k 
man ma a ı , ı erın yaverı yuz 

a • b V'd I d 'k" . b" mekte berdevamdır. Yollar, geçile-rl a m iz aşı ı manın -on raya ı ıncı ır . . 
h t ~ F '"h . b. mez hır haldedır. Nablus'dan Kudü-seya a yapaca,.;ı ve u rerın ır 

Beyrut, Z8 ( A.A) - Akd'dtı" 
öğrenildiğine göre, Aka Camü 
Kebiri Imamı ŞeJ1h Hweyin 
Abdürrahim auikat ile öldürül
müıtür. Bu, Filiatinde Mwlü.
man dini ıeflere karf\ yapılmı 
ikinci ıuikattır • 

· kt b t ·ı· B k·ı · ··t- se giden yol Araplar tarafından 8 ki-me u unu ngı ız aşve ı ıne go u-
~ · ı· dekı' h b 0 d . lometre boyunca tahrip edilmiştir. 

'11unet Emin YALMAN reccgı sure ın a er en a emı · 
malUmat beyan etmektedir. Bundan Dün Telavivden Kudüse giden yol-• Fındıklıda on üçüncü ilk

lltfııı nıektebin dördüncü sı
l'İtaJ dayız. Talebenin yaptığı ha 
~ar, resimler duvarlara asıl
)İJıe Duvarın bir tarafında da 

• 
• 
• • 

başka ecnebi bir membadan tereşşüh da münakalat müteaddit ~efalar in· 
eden ve Hitlerin bugün Berline av- k~.taa ~ğr~m~ş ve. otomobı~lere t~c~
det edeceği ve orada mühim bir kon v~z edılmıştır. Bır Yahudı ~tobusu- ı 
ferans aktedileceğine dair haberler nun yolcusu Remle adındakı Arap 
burada tekzip edilmektedir. şehrinde bir bomba atmıya hazırla- ı 

Bir kaç %am.cı" evvel Kudii.a
te Camii Om.er lmamı dtı bu ıu
retle öldürülm.iiftü. 

nırken yakalanmıştır. " ____________ _. 

(Arkası: Sayfa 10, sütun " da) (Seaı bu sınıf talebesi tarafından 1 ~ 
-te ~~> aruyıe çıkanıan ga • E i Hapishane 
~~:1!ı':::r::;earilci~, ,. Binasının Tarihi NumanMenemencioğlu 
liij·· goae çarpıyor. Derhal go- Kıymet·. Yar m , 
. u.Yor ki öğretmen, bir harita • 

1 • ou··n 1 t b 1 G ıd· ~r~ yavruları meşgul et- Mahmut Hamza Başa CUmhuriye~ Abidesine çelenk koyarken • S an u a e l 
~ cografya malfunatını huni Evvelki akşam ~hrimize gelen Mı- yan otellnde verilen ziyafette hazır T etkıklere Başlandı 
la de kafalara doldurmayı sır Kral HAnedanına ~it Elmahruse bulunmu§tur. . 
1iğf' S8YJnamış, çocuklan elbir- yatı kumandaı~_ı Amıral Mahmu! Mıaır sefiri Cezayirli Paşa, Mısır Hapıshane yerine kurulması düşü-
. Yle çalışmaya alıştırmak se- ~mza Bap, dun sabah bazı ~mı kon501osu ve Mısır kolonisinden mü- nülen yeni adliye sarayının yerini 

Ci)elerinj inkişaf ettirmek ilıti- ~yaretle~ kabul ettikten .sonra 0~~e- him zevatın hazır bulundukları ziya- tetkik edecek olan mütehassıs heyet 
)'llcııu d yın Taksım meydanına gıderek Cum d- b h t b · d h · . 
..... . uymu§. Yani vazifesini huriyet abi.dMine bir çelenk k<J)'ınuş fet, pek mükellef olmuş, dost ve kar- ~n sa a saa o~ ır e şe. ır mec~ı: 
S~'• l.;,. -lr'M • ·· U d ıı.•·-·-- k ıı· Am. li d t sı salonunda vah ve bcledıye reısı 

bbL_ -- 1 e SQrmU§. ve mtıteakıben Vali atündal tara- et auaınıı ıyme ı ıra os ve M h" 4" _ d• ·ı~ elle YazıL -a.-ı-de .__. ....... --.Jı --·- • u ıttin ustundağın başkanlığında 
'I:' ı ına il ~llÇDU.1 .l.URMID ,.. ..... ne~ (Arkam: Sayfa JO. sOtun 2 del t 1 d 

tb-iı~'":'" e, sevgi ile vucuae ge- op an 1• (Arkası: Sa7fa 10, .otun s te) 

'ti~ bir eser hali görülüyor s ti ı • 'l':'J k 1 1 arla~ ~) ide~ b~r (Fındıklı~ ovye er ZmlF s.~ıııe u CJ r Nasrettin 
~d;°!ebilecek .. ~azııa:m F b •k Hocayı Küçülten 
~ !! ::.::t:;: a rl asını ya pmıya Bir Film Çeviriyorlar 
hiJi ~ ~ocuklardaki görüş ka- T 1. Old I ,~, .düşünme istidadım a ıp u ar 
~endirmeye çalı§DllŞ. 

-otta,._ alı terbiyeciler, talebeniıı 
~ ~oyduğu bütün eserleri anla-
9'1 '~e incelediler. Neticede 

......, Vardılar: 

~~an ilkmektehbıln dör· 
~ lllnf talebeainde ha eserleri 
~ ~ 41"8neeek, isteyecek hlr di 
tlt... ftda beatb inkipf etmemit-

'l'ez.ı,~ 
~ lılaı ner bunu :içlerinden gelen 
~ ekendi aralannda aöylemif
~ J3erı de tesadüf! olarak kulak 
'l'Gtk 6~hn~m. Türk mektebinin, 
llllJı, 'tür hneninin, Türk yavruau
~etbıiıı k ana ve babasının, Türk 
d~ elbirliğiyle vücude getir-
~ l'@r~ h~ında bundan iyi bir 
~e h ezdı, bundan güzel bir fe-

ananlık ifade olunamaulı. 
~6rk l is . Y•vrtısundaki cevher ve 

tGtı bu tidadı anlamıyanlar var. Bü 
~ İltlc.~enç ene.rjilere geni§ ve ser
~lt )'erdlfaf hnkanı vermeyi düşüne
~ ·rı:!unu tazyikle, sopa ne bol
ı:ltpıara nu duyan, çocuklan dar 
lr hıle . ~Ygun, canaız, hareketsiz 

CtJiı ındırmek isteyen te d .. .. er ek . rs uşun-
)1 Sik: değil.. . 

.\ llc:lıklı "Ik 
1'\erikalı ı mektep talebesinin, 

~'!ldır terbiyeciJerde hayranlık 

lıtanbul ve Ankara için de Ayninin YapllmaSI Düıü· 
niilen lu Fabrika Ginde 100 Ton Ekmek Yapabilecek 
İzmir, 28 (TAN Muhabirinden) - lzmir, letanbul, Ankara -ve 

lzmitte kurulacak ekmek aanayiini meydana ıetirmiye talip olan 
Sovyetler Birlifinin "Türk· Stro,.,, müeaaeaesi, kurulacak fabri

kalara dair &YUlprojeleri Tmkiyecleki mümeuillerine gönder
miftir. 
İzmirde bulunan Stroy bqmühen- kurulacak f abrlkaya ait av an projc

disi Bay Nlkola İvanof dün bana ap- mizi teklif mektubumuzla birlikte 
lıdaki izahatı -vermiftir: verdik. Şerait gayet müsaittir. Tür
"- Malıim olduju lfbl mensup ol kiyenin sanayileşme hareketine Türk 

dutum müessese, İzmirdekl ekmek Stroy müessesesinin devam etmektP. 
fabrikasını kurmıya taliptir. İzmirde r Arlı:uı: Sayfa 10 • .Otun ll del 

Fransız Kumpangası 
inkılabımız lıakkında 
Bir Film Çevirecek 
Şarl Buaye, Edvig FöyYe ve Meıhur 
Reilsör Pabst Türkiyeye Geliyorlar •lı~, b~~ .. ~erlerini bir tarafa bıra

)°'aıcıa dü .~n bu mektebin muhiti bu 
"t ciııa şuncelerin memleket hes~bı- "leyaı Eılre,, lımlal Taıryan Filmin Senaryosunu 
ctır. Yet olduğuna canlı bir delil- r eni laıtan Ariadaırmrı Ziya Şalclr Haırrfadr 

).fekteb· e·· ··k b" F ku emlek · · b\ı1 b· ın Yeni mim lin uyu ır ran11z mpanyumm m etamızde bir film çe-
..,_ ır h ı · ar e den çık- • • . habe . tik o~d· • • 
-"veı 8 ı var. Halbuki d- t Yırecejiıu r vernııt • .... u ıjımıze ıöre, Türkiyede çev-
çı .. _. Yapılm or sene ·ı---'- 1 b f"lm' • • "Be r _• • """1PYe b· ış, hiç bir tarafında bir n ~o an u ı m ıamı yaz .:.aıre,, dır. 

Sofya, 28 (TAN Muhabirinden)
Bulgarlar, "Nasrettin Hoca ve Hitar 
Petar., adında büyük ve komik bir 
film Çl'virmiye başlamışlardır. Bu 
filmde, Bulgar Milli Tiyatrosuna 
mensup elliye yakın sanatkar rol a
lacaktır. 

Film, Karlova, Osmanpazan kasa
balarında ve diğer bazı Türk köyle
rinde çevrilecektir. 

f Arkası: Sayfa 10 . .Otun 3 del 

Müvezzilik Yapan 

lzmirli Genç Kız 
J 

Berlinde Üç Anlaşma imza Edildi 
Türk 
Tabi 

Mallan Hiçbir Kayıt ve Tahdide 
Olmaksızın Almanyaya Girebilecek 

Hariciye Vekaleti umumi katibi Numan Menemencioğlu Al
manya ile akdettiği ticaret mukavelesini imzaladıktan sonra 
dün sabah maiyetindeki heyetle birlikte İstanbula dönmüştür. 
Numan Menemencioğlunun Sirkeci nin hangi rejime tabi olacağı işi idi. 

istasyonunda Başvekil namına Kale- Biliyorsunuz ki 1936 aenesinde alt
mi Mahsus Müdürü Baki Sedes, Al- mış milyon lirayı bulan Türk ihra
manya büyük elçisi, Hariciye Vekile catı, ayni sene içinde Almanyanın 
tinin şehrimi7.de bulunan erkanı, muadil bir ihraç imkin ve kabiliyeti 
matbuat mümessillerile birçok zevat bulamaması yüzünden Türkiyenin 
ve dosttan karşılamışlardır. külliyetli mikdarda alacağı kalması 

Dün akşama kadar Kalamıştaki gibi bir muvazenesizlik tevlit etmiı 
köşkünde istirahat eden diplomat ve hükumet Türkiye ekonomisini ko
matbuata şu beyanatta bulunmuştur: rumak gayeeile Almanyaya vi.ki ola

"'- Berlin müzakerelerinin esası- cak ihracat hacmini daraltmak zan.a
nı teşkil eden meselelerden en mü- retinde kalmıı idi Geçen sene Al· 
himmi Türk - Alman mübadeleleri- f.Arka111: Sayfa ıo . .Otun s del 

Cümlıurigetçiler 20 
K. metre ilerlediler 
Franklı+ Tayyarelerin Köprüleri Yıkmak 

için Sarfettikleri Gayret Netice Yermedi 

~iıf ~ilır kazıntıya, bir vuruğa te- Inkıllbımızı mevzu edinen bu fil- erUnı tarafından dikkatle gözden 
l)ıll"arıara ~iyor. Yüzlerce yaramaz. min senaryosu, evvelA bir Fransız geçirilen bu senaryo, esas itibariyle 
t 1Salal't

11
' apılara, rahlelere, yemek muharriri tarafından yazılmıştır. Fil çok beğenilmiştir. Fakat senaryoyu 

•hrıp etr: Yazı yazmak, kazmak, min bir kısmı memleketimizde çev- yazan Fransız muharriri, hakkımız- Hayatını gazete ıatmakla ge- CümhuriyetçiJerin taarr U:I istikametini r&teren harita 
~eıırıe rıaa e~, ayaklarını çarpmak he- rileceği için, filmi yapacak olan da beslediji çok iyi duygulara raj- çiren bu genç kız, Iz:mirin incir-

1 

Barselona, 28 (A.A.) - Havas A- aliyeti, Cümhuriyet~ilMin sağ sahili 
~?. ".Siı ~ mukavemet edebilmit- Luçya kumpanyası bu senaryoyu tet men, eserinde bazı gafletler göster- altı pl4;ında müvezzililc yap- jansının bir muhabiri, Ebr cephesin- ellerine geçirmelerine mini olama-

!., diy bakım ne olduğunu bilme- kik edilmek · memleketimize mekten kurtulamamıştır. maktadır. 

1 

de Gandeza mıntakasına gitmiştir. maktadır Nehir üzerine atılan ve tah 
<~ıc!.gün şikAyet ettiğimiz g~nde!Jnit. ya~ iste- Bunun sebebi de, bu dost l'ransız 

1
._ ___________ .. Nehri mütemadiyen bombardıman et rip edilen köprül• derakap yeniden 

· Sayfa 10, stıtun 1 de) mıştir. AıaJca:ada allkacillJ: hüktlmet (Arba: Sayfa ıo, .otun 4 te) melde olan Frankist tayyarelerin fa- (Arba: 8Qt1ı ıa. .om. ı da) 



1 
29-7-938 

An karadan 
Telefon ve Telcrafla 

No. 133 Yazan: M. SIFIR ~~~~~iiiiii!!ii~~~~ 1 MAARiFTE: 

Esat B. Müşkülatı Yen
miye Muvaffak Oluyor 

Nevgorka Bazı 
Tarihi Eserler 
Gönderilecek 

Müesseseler 
Makineler i 
Söküyorlar 

Bir Mektebi 
lhra~ Mallarım1Zın 
Navlunlan lndirilcll 

"Al Aabra, 28 (Tan muhabirinden> -' 
lrı aarif ban~ menlmine girmiye baıtatbJI" 

1 mız arada ihraç mallarımıza taf)J$ 

ı Devralıyor edilen navlunların arzettiği ehenı,.,.. 
Kont Kaprinl çok zeki bir a

damdı. Vaz;lyetten istifa • 
de fırsatını kaçırmadı. Miralay Mi 
lincene dedi ki: 

- Miralay Eaadın, benim, mit 
tefiklerin yilk.!4!k ve miifterek men 
faatleri hesabına ve zabıta ko -
misyonu namına ve resmi bir sıfat
la söylediklerimi şahsıma mal et
mek istediğini hllleder gibi oluyo 
rurn. Yanıldıklarını anlatmak için 
sizin yanımzda da tekrar etmek lü
zumunu hissediyorum ki, söyledik 
lerim zabıta komilyonunun miif -
terek kanaat ve kararlarının mah _ 
sulüdür. Madde beyan etmiyerek 
söyliyeyim: Tabii bu kararda be_ 
nim de bir fikir ve iştirakim var
dır. 

Bu sözlerile Esat Beyin yanına 
miralay Balların emir ve arzus!le 
geldiğini Milincene anlatmak is -
temi,ti. Milincen Kont Kapriniye: 

- O halde tesadüfümüz çok iyi 
oldu. Demişti. Zaten biz de Esat 
Beye bu işler hakkında göriişmelc 
üzere gelmiştik. Esat Beyin gelişi .. 
mizi iyi karşılaması bizde bliyük 
bir memnuniyet uyandınnı~ır. 
Bundan cesaret alarak hep be~a -
ber görüşür ve anlaşırız. Bizim gi;. 
rüşmek istediğimiz meselelerden bi 

ri Anadoluya yapılan cephane sev
Jdyatının tamamen durdurulması -
dır. Bu hal olununca bütiln yapı • 
lan dedikodular kendiliğinden bi -
tecektir. 

Esat Bey bütün ciddnijini blan 
mıştı . Bu bahsin açıldığından mem 
nun kaldığını halile anlatmıştı: 

- Cephane kaçaksılJjı meselesi 
makamım ve şahsım ile ilişiği o!mı 
yan bir iştir. Sık sık bundan b3h
aedilmesi bana Pt?k p.rip geliyor. 
Geçeftde de bir m\'inaiebetle Mi
ralay Ballar cerıaplan nltiı, c..
hane ve teçhizat ambarlarının ol
duğu gibi bana teslim edilmesini 
ve emrimde bulunan kuvvetler ta 
rafından muhafaza edilmesini tek
lif ettiler. 

M ilincen güldii: 
- Miralayım , dedi. Av -

ni şeyi biz de teklif edeceğiz. Fik
rimce bu işin en doğru hal yolu da 

raağaç baskınım tertip ve idare et
mek suçlle de zan altındadır. 

- Ekrem Beyin herhangi bir ce 
miyete mensup olması ve baskın i
tinde iştirakinden filphe edilerek 
zan altında bulunmam ümit ederim 
ki, onun heniiz fena bir adam oldu 
ğuna delalet etmeo:ı. Yaverimi mü
dafaa etmek liizumunu hissetmi -
yorum. 'Ekrem Bey hakkındaki fe
na zanlar tahakkuk ederse o zaman 
Ekremin mahkum olduğu suda 
yaverimln alaka ve iştirakini ben 
de soruşturur, anlar ve icap eden 
muameleyi hemen yaparım. 

Bugün için yapılacak bir şey yok 
tur. Elimizdeki kanunlar bir zabi~ 
ti zan ve şüphe ile vazifesinden 
ayırmıya müsait değildir. Hem bu 
iş için de Harbiye Nazırı ile görüş 
meniz lazım olduğunu size hatır -
latmak isterdim: 

G öriişme bu zemin üzreinde 
bri saatten fazla sürmüştü. 

Esat Beyin bu ve buna benzer kati 
ve mantıki sözleri karşısında Milin 
cen ve Bidvel daha fazla söz söyli
yememişler ve hele Kont Kaprini 
ile olan münasebet hakkında hiç 
bir şey soramamışlardı . işi tatlıya 
bağlıyarak çekilip gitmişlerdi. 

Uzun miizakere ve muhaber .. 
Jer yapıldıktan sonra nihayet Ek
rem Beyin Karaağaç baskını ile a
lakası olm:ıdığını anlamıslardı. Fa 
kat Trakya Pasaeli Cemiyeti aza
sından bulunmak, o zamanlar i
çin affedilemiyecek büyük kaba -
hatlerdcn jdi. Ekrem Bey arkada -
şımızı Krokerin nemli zindanların-
da tam yetmiş üç gün yatırmıs -
lar ve sonunda birçok nasihatler -
den 10nra: • 

- Bir daha mj,lttefiklerin yilk -
.. k ~nıaau.rı •yhine ..s.hş -
mamak şartlte sizi affediyor ve ser 
bes t bırakıyoruz. 
Demişlerdi. Sanki E kr em Bey de 

bu nasihatin tam zıddını yapmıs -
tı. Daha Krokerden çıktığı akş;:ıın 

çoktanberi uzak kaldığı milli vazi 
fesine koşmuş ve 73 günlük mah -
rumiyetin hasretile kendisini coş-
kun sekilde vazifeye vermişti. 

(Devamı tıarJ 

1

, İstanbalda, ağaç işlerinde mo- yet nazan itibara alınarak ismirdekl 
Nevyork Sergisine iştirak için ha- Yüksek Iktısat ve Ticaret Mek~ ecnebi vapur kumpanvalan acentel., 

zırlıklar ilerlemektedir. Sergi komi- il ::~~:ı:~'~n ~0.:;:;:a:e 1~~-ı binin Maarif Veldlettne devri hak- rinba lıtiraJdle bir to~Jantı yapılntlf 
seri Suat Şakir Ankaradan şehrimi- kmdaki kanun bir Ağultost meri )il 
ze gelmic:, Istanbul mu .. zelerı'nden, kisi sfbl el ve ayakla tornaclhia a ye ve sörilfmeler neticesinde tcuıi 

.. b l d te girecektir. Maarif Vekileti yük- b. Gf" 
Sergi.deki Tür. kı·ye ko··-ine ıa·zım ,,.__ aş amıılar ır. ır tarife tesbiti kabil olmuştur 

r"'- ...-- sek tedrisat umumi müdiirii Cevadın 
1 k . 1 1 Marangoz ve sandıkçalar da mo çen sene incir ve üzüm için ton başr an es ı eser eri tetkike başlamıştır. riyasetinde bir heyet, önümüzdeki ... 
Suat Şakir, dun·· bu m-'---tla aske- törlerini kaldırmıya karar ver- haf ı..- d na bidayette 48 ve bilihara 45,5 ...-

-- ta mektell': &i erek devri te1lim .,-. 
ri ve evkaf müzesini gezmiştir. Suat m.i§lerdir. Bunlana nıiktan da 1• 1 ri il 1 1 k Me'- Un Usuinden tatbik edilen tarif 

fiç yüzden fazladır. .., e e metgu 0 aca tır. atep mukabil bu sene Kentinan Hmanlaıt' 
Şakir, bugiin saat onda gazete baş- . ,, müdürü Hüseyin Şükrü Babanın va- rll 
muharrirlerini bir toplantıya davet Esnafın bu harekotıne sebep, ı .• . d i ,__ ed'l ,.. b .ld. ·ım '- na 40 tilin üzerinden navlun aluun . zhesın e p- ı ece&ı ı ırı e- · __ 
edecek ve kendilerinden Nevyork ı yeni muamele verıisi kanununun tedir ve bundan aynca yüzde 10 ristu-.. 
sergisi hakkında miitalea alacaktır. bet beygirden aşaiı motör kul· ll · teullatı yapılmaıı temin edilmiJdft 

Tarifeler indirilemiyor i lanan tornacı, ve marangozlara Müdürlerin Tetkikleri Diier maddeler için de mühim teosl-
Deniz tarifelerini tetkik eden ko- · /bir sene için defter tutmak mec- ı ! Yüksek tedrisat umumi müdürü IAt yapılmııtır. 

misyon toplantılannı bitirmiş ve da- 1 buriyeti~i ~oymasıdır. Bu def - ~~~!· ~ü~ ölleden evvel M~~f Pazarhkıız Satıı 
ğılmıştır. Birkaç senedir olduğu gi- ter ıeklı, bır senelik matrahları l mudurluğünde meşgul olmuş ve og- Ankara, 28 (Tan muhabirindell) _,, 
bi, tarifelerde bu sene de bir değişik elde etmek için tatbik edilecek, leden sonra da Güzel Sanatlar Aka- İktuat Vekaleti perakende tieared' 
lik yapmak mümkün olmamıştır. Ko ve ertesi sene, bu matrahlara l(Ö- ı ı demisi ile Universiteye gitmiştir. U- pasarlıbıs ıat11 mecbari;retiae '-" 
misyonda Ticaret Odası namına bu- 1 re, esnaf maktu versfye tlbl tv· muml müdür, Univenltede, rektör • .-tr 

1 kili Omer CeW Sari il l kanunun tatblJdnl eyl6lde ilk ob.Jı..-lunan azalar, navlun ve tahmil, tah- tutacaktır. Esnıf, defter tatmak ve • Ç e yen ya- 1 ı ıhıcak ı .. -. 1-1 ri ~• ya nıs sıda maddelerine hure liye ücretlerinin yüksekliğini ileri asu)tlnil bilmedijinden mennp P ...,...t re 91on1&1Dda görüş-
ı ı ' Q..+"· kararlaftumlfbr. 

sürerek tenzilat istemişlerse de bu 
1
1 olduktan cemiyetlere müracaat m 'i'.ur. 

talep kabul olunmamıştır. · etmiılerdlr. Tornacı ve mana. Orta tedrisat umumt müdürü Av- Çağırllan Mifefflf 
Kılavuzluk, vapur nakliye, tah- : ıozlardan bir kısmı muamele ver ~ d.e' Vek61.et umumi müfettiflerile Ankara, 28 (Tan muhabirindell)-' 

mil tahliye, fenerler ücret ve resim . gisinin muafjyet kısmına ginnek gorüşerek dıier villJetlerdeki orta- Amerlkadaki talebe mlfettlp ..... 
Jeri ile Akay ve Şirketi Hayriye ta- ' 1i için, motörlerlnl sökmiye başla· okul ihtiyacı üzıerlnde izahat almış- Narettia Ece, VeWetçe Ankard' 
rifeleri de aynen ipka edilmiştir. 1 1 mışlar ve iptidai şekilde çalışma· tır. dönmlye davet edilmittir. 

Çocuklara Yardım j ı yı tercih etmişlerdir. Bedava Plep.r Parti Heyetinin So• 
Çocuk E.sirgeme Kurumu I~tanbul ı Alikadar esnaf, muamele ver- Maddi vaziyetleri mfilait olmı7an Toplantlll 

merkezi Nısan, Mayıs ve Hazıran ay ıisinln S fıkrasına göre, hakla- çocuklann mazbut blr -kilde deniz • -'--- _,. __ ,.,, 
01 1. l k ··t ı ı d ,,.. ~a, ZS (Tan muhabirin...,., 

larında 7360 çocuğa 3 ıra ı su nn a muamele yapılmuını is- banyosu yapmalan için, belediye iki pJI#!. 
ve 78 liralık ta şeker dağıtmıştır. temektedir. 1 J parasız deniz hamamı açmıya karar Parti um~~ idare heyeti ~D to .,,, 
23 Nisanda çocuklara dört liralık ıçi- vermiştir. tılannda onümilzdeki belediye 99 
kolata verilmiştir. Trabzondan ge- llyet mecllsleri aeçimleri için -

BELEDiYEDE Bu hamamlardan birisi Kumkapı ka ı ı · L """ len yoksul bir çocuğa 4 lira yardım- : rar ar verm ıtır. Bu aararlar 
da bulunulmuştur. tarafında diğeri Ortaköyle Befiktaş klllta teblll elunacakbr. 

A Fı 
arasında olacaktır. 

Kurumun müteferrik yardımlan zam,· ı·at Yikıek Koruma Mecll•• Ancak bu hamamlar gelecek 1e11e-
ile 724 lir.ılık bir yardım yapılmış- Toplandı V J ye yetiştirilebilecektir. Bu suretle 
tır, fi onu mas l çocukların açıkta denize girerek bo- Ankara, 28 (Tan muhablrfndell) 

Madalya Yerflecek ğulmalannın da önüne geçilmiş ola- Der a;rıa yirmi yedlalnde top 
Gala tasaray Yerli Mallar Sergisi- D Ü-~ Ün Ü l Üg o r caktır. makta olan yüksek koruma meC 

ni, dün, şehrimizde bulunan Mısırlı Y * Ankaradaki Musiki muallim evvelki aün jandarma ıenel 
bahriyeliler kafile halinde gezmiş- Eylulde tatbik edilecek olan pa- mektebinin Gazi Terbiye Enatit~ tanlıjı binuında toplanmııtır. 
lcrdir. Sergide bazı müesseseler de- zarlıksız alış veriş usulü etr·t:ındaki ne bağlanmanna karar verllmiftir. lantıya İç Bakan ve C.H.P. ıenel 
korasyonlarını delii ı:tirmektedir. Bu "alışmalara hız verilmiştir. reten· reı"alı'k etmı' ti T ı t da 

~·7 :r • * Prag Unlversitesinden bef ki· 1 r. op an 1 

seneki sergiye iştirak edenlere dip- Be~edıye bu arada zaruri gıda mad filik bir talebe grupu §ehrimize gel- danna ve ıtlnırilk muhafau 
1oma - • r11ıas .. e: " • &'4 0 ..-- delerınden olan bazı maddelere, et . tir B 1 t b 1 U . ·ıe- komuta.,Ja,.., ·--&v-.. :s• • 
t ir ak eden biıtiın muesseseler mUsa- - tlvv ha -ı..ı .. r... nıoı uanı· ı · .ı.: -DllS r s an u nıversı m"d"-'', erL&--Larbı've ile Milli 

• _ ... - ' ' '7tlO.:< W..d• wı.ru.ı- lrlard u ııuu -lllD ti 
bakaya hazırlanmaktadır. koymayı düşünmektedir. Fakat bu sıAoeca ır... - aaaıthMı a111..,elm bal 

Cami istimlak Edilecek hususta Vekiller Heyetinin de sala- tur. Mecllı, yurdun bir aylık 
h. · · t kt d. y aR edilmı1:tir. Resmt daireler, mü . d S irkeci meydanının aç ılması işine ıyet vermcsı ıcap e me e ır. ,. nı ıöz en ıeçinniıtir. 

teahhitlerle yapacakları ihalelerde 
devam edilmektedir. Garın müşte- intihap Hazırhkları mukavelenamelere bu hususta birer IZMIRDE : 
milatından olan ve tramvay caddesin Kadıköy ve Adalardan ba-'i!a -h-P· r- Jlayat koyacak~ır. 
deki' gazinonun yıkılması kolaylan- rin diğer kazalarında aUe fltleri t~ 

k d k . · · * Beyoğlu yakası lçln şimdiki mıştır. Bunun nrŞlsın a ı camının mamlanmıştır. Bu iki kazada da fiş · ı · k ı · ıazhane biııasınm olduğu yerde ye-de bugünlerde ıstim a muame esı toplama işine başlanmıştır. 

budur. ı-
- Pardon, miralay. Bu işi benim Yeni Bir Tayin 

1 k b k d k 1 d ni yapalacak ltadyom sahası ile bu-
yapı aca ve u ısım a a an a a Toplanan fişlerin tasnifi lise me-

ld l kt raya iaecek yollar hakkında tetkik-
taınamen ka ırı aca ır. zunlarına yaptırılmaktadır. 

lere başlanmıştır. 
Çamaltı Tuzlası Bundan başka intihap işlerinde e-

Büyük Şefin Anaıı.
Makberesi Yap1lıyot 
İzmir, 28 (Tan muhabirindeıı) 

Büyük Şef Atatürkü dünyaya 
ren büyük ananın makbereslniJS 
takbel tekli hakkında bir plAn 
lanmış ve belediyeye verilmifd'• 

· le değil, Harbiye Nazın He görüş-
meniz daha münasiptir. 

- Eaaslan biz kararlaştıramaz 
mıyız? 

- Kendimde o salihiyeti göre -
mediğim için hayır dememe mü
aadenizi rica edeceğim. 

-Jl'akat biz bu İle dair sizinle 
ıörüşmek ve yapılmasa istenilen ba 
zı şeyler hakkında kumandanlık 
namına tebligatta bulunmak kin 
plml§tik. Mel'el3: Ptk miihlm se 
beplerden dolayı buglin tevkif edi
len Edirneli Ekremin yaverinizle 
ötedenberl münasebette bulundu. 
ğu anlaşılmıştır. Miittefikler, ııi -
zin ve ınaiyetinlzdekileıin Anado
ludakilere mensup kimselerle mü
nasebetlerini hoş göremezler ve 
bu hususta sizden bazı izahat iste
mekteki haklannı tabii kabul eder 
ıiniz değil ml? 

- Kumandanlık nAmına bana yı 
pılacak tebliilerin Harbiye N eza -
reti kanalından ıelmeıini ı:ok ta -
bit olarak beklerim. Ekrem Bey 
meselesine gelince, Ekrem Beyi ta
nımadığım gibi tevkifinden de ma 
lılmatım yoktur. 

- Fakat yaveriniz tanıyor ve 
görüşüyor. 

- Tanır ve görüşebilir. Hatta ı 
cabında tanımadığım halde ben de 
ıörüşebilirim. Yaverimin veya be-
aim tanıdıklarımdan birinin her ne 
suçla oluna olsun tevkif edilmesi 
ayni suçta bizim de iştirakimill ifa 
de etmez, aanınm. Bu vesile ile E
dirneli Ekremin tevkifini ve y ... 
rim ile olan münasebetinin fdphe
li garülmesi sebeplerini öjrenebi -
lir miyim! ! 

- Söylememek için bir 1ebep 
yoktur. Zkrem Trakya Papell Ce
miyeti mennplannclandır. s- Ka 

Bay Ekrem 

Bursa Lisesi coğrafya muallimi 
Ekrem Ziraat Vekaleti zat işleri mü
dürlüğüne tayin edilmittir. Bay Ek
remin yeni vazifesinde de muvaffak 
olmasını temenni ederiz. 

IZMIRDE: 

Fazla Talebe Çıkh 
İzmir (TAN) - Bu sene vilayeti

mizdeki ilkokullardan 5991, orta o-
kullardan 450, liselerden 246 talebe 
mezun olmuştur. Bu adetler, geçen 
1enelerdekinden fazladır. Yalnız ı !k 
okul mezunlarında artma miktarı 

1500 dür. 

ŞAVŞATrA: 

Inhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan ff&S olmak üzere ve soyadı esasına * Konservatuvar projesinde ya
bir iki güne kadar Izmire gir' ı :ek- göre birer de!ter daha yapıloıakta- pılan değişiklik nafıaca kabul edil· 
tir. Vekil, Izmirde Çamaltı tuzlasın- dır. Bu defterler evvela Eminönü ve mişttr. Inpata mimar Arif Hikmet 
da yapılmakta olan yeni tesisatı tet- Beyyoğlu kazalarında yapılacaktır. nezaret edecektir. Münakua ya-

l h 1 id l I kında açılacaktır. 
kik edecektir. n isar ar a,res z- yeni Çöp Arabalan 
mir Beynelmilel Fuan için hususi Sokaklardaki daimi çöp kutulan * lstimlAk kanununun bugünün 
bir sigara yaptırmıştır. ..kaldırılacaktır. Bu suretle bu kutu- ihtiyaçlanna göre dejiıtlrilmeslni 

* lktısat Vekili Şakir Kesebir A- lardaki çöplerin etrafa pis koku Nafıa Veklll Alt Çetinkaya kabul et
i,'lls tosun dördünde Ankaradan şeb- yapmalarına meydan verilmiyecek- miştir. 
r i!l'ize gelerek Izmire gidecektir. Fu tir. Bu kutuların yerlerine altı te- * Af kanunu dün villyete tebliğ 
arın Başvekil namına lktısat Vekili kerlekli, kolaylıkla sürülebilir, üstü edilmiftlr. 
tarafından açılması muhteme:•_lir. otomatik kapaklı, seyyar kutular ko * Dolmabahçe camii ile Saray a-

* Humanyadnn getirilecek göç- nulacaktır. raıında bulunan, denlz kenarındaki 
men için bugün bir vapur Köstence- Bu kutular günde birkaç defa çöp sahanın düzeltilmesi ve buraya ajaç 
y~ .h.ar~ket edecektir. llk parti 1600 çüler tarafından boşaltılacaktır. ve çiçek dikilmesi kararlqtırılmı~ 
kışılıktır. Şimdilik bu kutulardan 50 tane yap- tır. * Genel Kurmay Başkanı ~a~e- tırılmaktadır. * Tramvay geçen caddelerin gQn-
~1 Fevzi Çakmak Ankaraya gıtmış- * Boğaziçinln herhangi bir yer.ine de altı defa •ulatılması kararlaştı-
tır. taş, toprak, moloz vesaire dökülmesi rılmıştır. 
*Sıhhiye Vekili Doktor Hullısi 

Alataş Ankaradan 19hrimize gel· 
miştir. * Nafıa Vekili Ali Çetlnkaya 
Bursaya gitmiştir. 

Beyazıt Meydaı11nda 
Temsil 

Bu yıl festival programında temsil 
numaralan çok zengindir. Festivalin 
birinci günü 1 Ağustos akşamı saat 
9 da Eminönü halkevi temsil şubesi 
tarafından Bayazıt meydanında Mol
yerin <Dekbazhk) piyesi oynanacak
tır. Elektrik ve hoparlor tertibatı şim 
diden hazırlanmaktadır. 

Öğle Tatlll --
oııe zamanı dükklnların bir veya 

iki saat paydos edilmeleri hakkında 
Ticaret Odasından belediyeye henüz 

IZMIRDEN AYRILAN KONSOLOS: 

K•n11111 V•rcla cevap gelmediği için, karar bu ay 
Şavşat (TAN) - Yenice köyünde ba'ı tatbik edilemlyecektlr. Fakat, 

Vehbi kızı ve Cevdet kan11 Zahide, dükkanların bir an önce öğle tatili 
bafkulle gayrimefrU mün11ebette yapmalan lüzumlu görüldütünden, 
hulUftdulu için, kocuı tarafından öl odanın cevabıuı acele göndermesi 11-

İzmlrdeld lran konaol01a bafka bir vuifeye tayin e4Ucliiinclen mem-
leketimizden aynlmıfbr. Konsolos refikaih ltirlllde ltelediyeli 

dlrtllmtlftGr. temıı1ftir. tuafındaa aiurlamrbn sörtilGyor. 

Genif bir park içinde yapıla; .. ·~ 
lan makbere hakkında bugün ~ 
izahat verilmiftir. Gençlik içlıl 
ml bir llyaretglh olacak mak -.,,. 
ve parkın yapılmasına yakında 
lanılacaktır. 

Gölcllk Kermes\ . ""'" 
Izmir, 28 (TAN Muhabirind.o> 

Cumartesi günü baılıyacak ~ 
lf9ı'I, .... 

gün devam edecek olan Göl~ 
mestnln muvaff akıyetl için Pard 
vlliyet büyük bir gayret sarfe_.ı.Ptım~ 
tedir. Gölcükte deniz eğlen 

deniz müsabakalan ve mehtap 
leri yapılacaktır. 

(1~ cıldığltlld 

"4bet'ler ' iinei .. 

29 Temmu• 1938 
CUMA 

7 inci ay Gün: 31 
Arabi 1357 
Cemaziyülevvel: 30 



~a;~;-:~ 
~ •lcoslovakya 

il&fı ve 
11CJiltere 
l ~.Ş. ESMER 

Japonların Çinde 
ileri HarekCitı 

Durdu 
"r8ıı A eı b Vl'Upaıun aullt ve mfba- ---o--
·~akınıuıdan iki tehlikeli mese- S d 

ÇEK SODETLERI YAKIMDA 
BiR RiSALE NE$REDECEKLER 

• ispanya ve Çekoslovakya. on Çarppnalar a 
d 1 bu nıeselelerle bütiin Av- Japonlar lSOOO Ölü 

d.:; etleri azaktan yakından a-
le ırlar. Fakat Fransa her Ud y 1 y d•I Butun Ümitler Lord Runciman'da 

........ fi de kendisi için hay~tl telik- ve ara 1 er 1 er -"'llekted· Paris, 28 (A.A.) - Bu sabahki ga-
don:r· Fransa İspanya mesele Hongkong, 28 (A.A.) - Ajans Şe- zetelerin mütalealan, Lord Rüncima-

1-tın k dan dotnıya İtalya ile _!tiai: nın memuriyeti ve Lord Halifaksın 
''-hıde a tadır. Çekoslovakya me- Lion dağlarına yaptıkları mütema nutku hakkındadır. 
. ~e karşısında Almanya var dt hücumlar neticesinde verdikleri Lö Jur yazıyor: 

1 
Ya İspanya meselesinde mühim zayiat ve mütemadi hezimet "Lord Grey'in 1914 senesinde bir 

a kantaız ve prtaıs olarak j ler dolayısile ve Poyang gölüne gir- kelime ile harbin önüne geçebilecek 
,,. .. etınektedir. İtalya ise, orta 1 me teşebbüslerinin akim kalması ü- idüğü kafi derecede söylenilmiş ve 

~ hegemonya meselesile a- zerine Japon deniz ve kara kuvvetle- tekrar edilmiş değil midir? Bu gün 
~Ilı Çekoslovakya ihtilifın. l ri takviye kıtaatı gelmeden evvel i- İngiltere bu kelimeyi peşin olarak 

d )'aya karp yardım nok- lerlemiye cesaret etmemektedir. söylemektedir. Bu iddialardan belki 
. 9

11 
aha nıııhteris davranmak- Yangtsenin şimal sahilindeki Ja • de çok daha mühim olan birşey var 

taba llıtiras da İtalyanın Akde- pon kıtalannın Tsienshan - Taihu'ds ise 0 da Lord Halifaksın nutkunun e
~ t •eya sıkıpk oldupna gö ki 48 kilometrelik Çin cephesine bir dası ve mumaileyhin Lordlar Kamara 
'Ot·~:'• çofalır. müddettir yaptıkları zorlama teşeb- sının müttefikan alkışladığı Fransaya 

ki t~ıı iki ehemmiyetli ihtilif büsleri. hiçbir netice vermemiştir. ait senasıdır. Tarihin bir tekerrürden 
ell 111aaetleri fU yolda hull!ıia Vukubulan muharebe neticesinde ibaret olduğu bir hakikat ise bu te-

lelbat ~ııra İngilterenln siyase- Japonlar 15 bin yaralı ve ölü vermiş-! mayüller devam ettikçe harple kar
ıl e, bazdan bana oportünist, lerdir. On b ir tayyareden mürekkep şılaşamıyacağız." 

11er-;-'• bazdan realist, basılan bir Çin hava filosu Hankovdaki Ja- Figaro, gazetesniden: 
~hat er. Bakıp göre deiftir. Fa pon harp gemilerini bombardıman et "Bazı kimseler, Fransanın kendisi 

"ee ele itidal anıurudur. Ve bu miş ve bu bombardıman neticesinde ni son derecede alakadar eden bir me 
hl? ı.:: olınua, Avrupada şilp- bu gemilerden bir çokları batmış ve selede ikinci pliana geçmekte ve bu-

'-.Qler çıkar. yanmıştır. nun yeni bir hadise teşkil etmekte 
e, bir taraftan Pransnı Çin orJusunun faaliyeti olduğunu söyleyeceklerdir. Böyle bir 

Milliyetler 
Projesi Henüz 
Hazırlanmadı 

Prag, 28 (AA.) - Çete
ko Ajanıı, milliyetler ıtatü
ıü hakkında bazı hulaıaların 
bu proje eaaıları hakkında 
tam bir fikir verecek mahi
yette olmadığını ve bu se

bepten tehirler için e1&1 tet
kil edemiyeceğini bildirmek
tedir. Zira proje, daha me
tin itibarile kati olarak ha-
zırlanmıf değildir. 

ediyorum. Birkaç güne kadar bu me 
sele hakkında bir risale neşrederek 
hukuki vaziyetimizi bildireceğiz.,, 

Halilalmn aözleri 

yesi, müul bir uzlaşmıya mini o
lacak her türlü harekete düşman ola
caktır. ,, 

Amerilıaldann noktai ncucrn 

1 

Vaşington, 28 (A.A) - Havas A
jansı muhabirinden: 

Amerika diplomasi mahafili, B. 

Çemberlaynin Çekoslovak meselesi 
karşısında ittihaz etmiş olduğu hat
tı hareketi tasvip etmektedir. Bu 
mahafil, Ingiliz teşebbüsünün ehem 
mlyetine işaret etmekte ve bu teşeb 
hüsün muvaffakıyetle neticelenmesi 
temennisinde bulunmaktadır. Maa
mafih ayni mahafil, bu hal suretinin 
muvakkat olmasından ve evvelce 
Fransa tarafından Sovyet Rusyaya 

verilmiş olan askeri zamanları takvi
ye edecek bir garanti ile müterafik 
olmamasından endişe etmektedirler. 

cllier taraftan İtalya ile a~- Honkong, 26 (A.A.) _ "Ajans şe- tefsir, doğru değildir. Hakikat şudur 

Amerikanın nazarı dikkati, lngil
terenin Çekoslovakyadaki girişmek 
mecburiyetinde kalacağı taahhütler 
kadar Prag hükumeti ile Südet Al
manlar arasında akdedilecek itilafın 
ahkamı üzerinde temerküz etmekte-''11retile İspanya itini idare et kiai" Ecnebi askeri mahafilinden alı- ki Fransa, hadisatın ilcasile "Çek Londra, 28 (A.A.) - Lord Hali-

~kostovakya meselesine nan haberlere göre, Çin ordusu Ho- kampı" nda bulunmakta olduğundan faks, Çekoslovakya meselesinden bah dir. fngilterenin merkezi Avrupada 
ı.._ ltere bu meseleye karşı nanın şimalinde ve Anwhei'nin cenu iki tarafa basiret ve kiyaset nasihat- sederek demiştir ki: ki azimkarane hattı hareketi, söylen-
İıııt1t rlbi cörtınüyona da haki bu garbisinde mühim kuvvetler tek- leri vermek hususunda İngilterenin "- Prag hükumetinden alicena- diğine göre, Uzak Şarkta da müma
'll 1tere Çekoslovakya ile de sif etmekte ve hummalı bir faaliyetle malik olduğu otoritenin aynına malik hane ve uzlaşma zihniyeti ile hareket sil bir hattı hareket kabul edileceği 

lot •likadardır. İn&flterenin umumi bir mukabil taarruz hazırla- olamaz. etmesini istiyoruz. Almanyadan da ümidini doğurmaktadır. Amerikanın 
ak,a nıeselesi hakkındaki maktadır. Japon arazisi dahilinde Ki "Şu halde herşeyden evvel zafere bu kabil nasihatler vermesini itimnt bütün kaygulannın merkezi ise, ma-

ı-.nıe:,_aıı1et1 hatırlardadır: feng ve Lanfeng arasındaki mahalli kavuşturulması icap eden şey basiret ile bekliyoruz. İngiliz efkarı umumi- lum olduğu veçhile Uzak Şarktadır. 
~ -U~uu ç~os~n~ tamamileru~tiliclm~~duğundan wk~~cl~ğ~ir~nedir?.H~~~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

._ıe.ı 1Ütlnd h be · Japon kıtaatının harekitına mani ol olan birşey varsa o da Merkezf Av-
lebeple bi ~ ar :-n;.es· maktadır. Hopey "Peyping" eyaletin rupdaa h8d bir mesele mevzuu bah

• , bita rf L vnıl ''!.. .. •rd ~i ı deki Çin kıtalan faaliyetlerine de- solduğu bir sırada' iki Garp devleti-
' ra aa aca5 ... a a r · · b · tere vam etmektedirler. Japonlar tarafın- nln rollerı meyanına gıren u nevı 

L ilin dnı:•1 · • • dan işgal edilmiş bulunan "Peyping" müdahalenin şimdiye kadar vukua 
,.. ı~ ea are edilmış vazı· 1 · · 'h ı ı · "] .. ·· .. .. t 

~'°oqqkl L- be Hankov" tren hattı kısmı i şlememek- ge mış ıstı a e erın o çusunu gos er-
' • uera r, milaebbibi . " 

n . •lau .. A_ıı.ı__.ıı JJ L· .., tedır. Japonlar çok müşkül bir mev- mekte olmasıdır 
- .ı!lırs ~ vrupaaa uır uarp . '•I ai"liacitbler Franaa- .lude bulunuyorlar. Çin çeteleri, Ja- Runciman Prag'a ııiJiyor 
~ ile l'lıs1 olamıver,. .. ı .... "- pon mülearnzlarına Peİp~n~ cıenU"' ~n ra, 28 A.A. - Lord Runci-
• () lrillhaf••ası'l• aı-=-L-dar- uuuaakı .t'aotıngın Cenubu garbisin- .. .. .. d k ' 1 h ... ... aaa man, onumuz e ı sa ı günü Praga 
? •ide aalh nuıl muh f de mütemadiyen taarru7. etmektedir har_eket edecektir. 

t~ -, •asa ler. Üç defa düşmanı hezimete uı- -"4ltl t... Stırh;ıtt"r " dlr fft6'lir 
..,..-e hiilu\nı ratarak mühim mikdarda cephane 
~lroaıovak etinin telakkisine trenleri zaptetmişlerdir. Çinliler Pa- neJretlecekler 

hL:rıllıll h~~lnıeseleıi, S~d.et oting demiryollarının mühim bir kıs Prag, 28 (A.A.) - Parlamentonun 
~~ Çe)t an meselesıdır. mını da ele geçirmiş bulunuyorlar. Südet grubunun reisi mebuslardan 

eıı osl?v~~ya htlluimeti Honkkong, 28 (A.A) :_ "Şekiai A- B. Kund, Zayt gazetesinde şöyle ya-
lidıt. Al ıenıı olçtide temin e- jansı bildiriyor: zıyor: 

•1t h nıaııya, faaliyetini, ırk- Nankin civarında Lontend,.de "Milliyetlere müteallik olarak a-
~t :t~aklarını temin nnkta- şiddetli muharebeler cereyan etmek- hiren neşredilmiş bulunan statü mün 
~~t te .ırdikçe haklıdır. Fakat tedir. derecatı karşısında ittihaz edeceğim 
~:~, -ın .edildikten sonra Çe- hattı hareket hakkında şimdilik bir 

Lord Ha lif aks Dedi ki: 
"Roma ile Seriinin Arasını Bozmak Nasıl Kabil Değil· 
se Londra ile Parisin Arasını Bozmak Teıebbüsü de 
O Kadar Faydasızdır,, 

Londra, 28 (A.A.) - Lord Halifakı, evvelki ıün Chamberlain'in A· 
vam kamarasmda İngiliz - İtalyan itilafı hakkındaki beyanabnı tekrar 
ederek şöyle dernJıtir: 

"'- İtilafın imza edilmesinin Fransa ile İtalya araınndaki müna
sebatın salihı üzerinde derhal bir tesir histi etmemesinden ne kadar 
müteessir olduğumuzu hiç bir zaman gizlemedik. İtalya ile Fransa 
arasındaki münasebat dostane bir mahiyet iktisap etmedikçe itilifın 
gayesi elde edilmiş addedilemez. Bazı mahafil, itilafın hedefi Fransa 
ile İngiltereyi biribirinden ayırmak olduğunu iddia etml'ktedir. 

Roma ile Berlinin arasını bozmak için yapılacak olan her türlü te
tebbiis nasıl akamete mahkhm ise Londra ile Parisin arasını bozmak 
için yapılauk olan her türlü teşebbüs te ayni veçhile muvaffakıyetsiz· 
liğe mahkumdur.,,. 

hu. "'ttllZerjl • nde tazyiL yapmıy.. şey s" 1 k h kkını m h f za "" ti t k a .. I oy ememe a u a a 1 • vnv..-- ______ _ 
leyıa İ a clirde haksız olur. Atlas Okyanusunu - - - - - - - -4<U'A4MWWnauw .-......_ e ........_._ ,• 
~ ll&iltere, sulhtla korun -

hı., .;:ıe Çekoslo•akya mese-

1

. Yanhthkla Geçen Adam Bir Bakışta Dünya Haberleri 
ı..,.~~ h enı rolü oynamaktadır. 
, ~lik '"illeti üzerine aldığı 
~ ~ Vazifesini kolaylattır
'daı.u lilbeU ve dirayetli bir ' 
t"-lı~ı Prag'a göndermiye 

' hazı '· Ajana haberlerine gö 
""- ilrtı~ ... da Çenırlterlayn ka
~lrlUtfj •ra l~işine kadar ti

L nde hulunan Valter 
' 011 it 

a &id •rar Userine Çekos-
a -.._;1 ~ektir· İnegiltre baş-"'t"-' llıaıı 'ın .. • 
'il... - ltanıar ro~eii vadfe-

"4'ttJe i asındaJr1 nutkunda 
'•ıı lala etnıiştir: 
' ilde iL._ -~ nıeseleyi tetkik et-
"~• :~e? neticelendirmek 
~ dıttnde yollar &öster 

~~tle11ı• 
\t.,llı h~öre; "Bu aracı re-

"-......, eliler hü etinden, prek her
~ ~il ot kUnıetten tamanİfy 
~'ilet ::k ve Yalnız kendi na • -~ı ... _ .ıq-ektir " 
"'-ive ki • 

lı ~lelliQ hRunairnan, fO\ nlzik 
l'\t •tıı •lllnde (nk ehemmi-
'-

1Y1tcakt1 r~ 
"atlf 1 "· '""~nıit yıllar 

L._ -.,olllarıe ~~ Milletler Cemf~e 
-~101a A~rilrdU. Fakat böyle 
~>"~eiiııd lhlyaya itinıad tel-1 
ıı-.:ltlfe rö' en, hu meaelede ı 

' Ata ... ~nıez. İn&iltere Baş 
'-)t.. 'ıılaşıldıt.:~ar~mdaki söz
....._ı1141e ~k ıore Runaima-
'ti:.....,akati ;-lovakya hk6me-

t, -~~ruı: lndıfı ılbi, bu sat 
it .L:~ de itinaatlaruu ha 
'L. D-~ın ltimatlannı ._ -" -rll . -... ..._il 014 lliıl de itimadını 
<"1-ır..ı: Sa 'llh.a &lre, Ruftli-

1fa ıo, aGtun 1 et.) 

: ALMANYA j 

' Hiddet Uyandıran Sual 1 

Berlin, 28 ( A.AJ - Bu ."Jabahki Al 
man gazeteleri. Avam Kamarasında 
amele meb1t$lardan Montegünün hiç
bir yere uğramaksızın Londradan 

Berline kırk yolcu nakledebilecek o
lan yeni Ingiliz tayyarelerinin ica-
bında kırk bomba da götürüp götü
remiyeceği suretinde sormıq olduğu 
sualin inkıtaa ugratılmış olmasını 

protesto etmektedir. Gazeteler, bu 
münasebetle "Almanyanın ıulh aı

kının ciddi bir imtihana tabi tutul· 
muş,, olduğunu beyan etmektedir
ler. 

LEHiSTAN 
Çekoslovakyaya Nota 

Hlndlstanda Budistlerle 
Müslümanlar Çarpııtılar 

Rangun, 28 CA.A.) -- Budist 
rahiplerle Müslümanlar arasın
da rıkan bir kavga ile hu arın 
26 sında başlamış olan dini kar
gaşalıklar, bugün en nazik de
receyi bulmuştur. Bir çok katil 
hadiseleri ve paniğe sebebiyet 
vermiş olan tüfek nıuharebeİeri 
kaydedilmiştir. Askeri kıtaat. :r.a
bıta kuvvetlerinin imdadına koş
muştur. Ticarethaneler kapan
mıştır. Milnakalit durmuştur. 3 
ölü ve 30 yaralı tadat olunmuş
tur. 

-.......-...-·~--·-...--·------------~...; 
FRANSA 

Tayyare Kazası 
Varşova, 28 (A.A.) - Çekoslovak· Lion, 28 ( A .A) - Dün gece iki mo 

yadaki komünist unsurların Polon· törlii. bir askeri tayyare, bir tepeye 
l ya aleyhindeki faaliyeti hakkındn Po çarpıp parçalanmış ve ateı alm~tır. 
I lo.nya ~ükumetl tarafından Praı.t hiı· l 1'Jnkaz arasından beş naaş çıkanlmış 
kümetıne 23 temmuzda bir nota tev- tır. 

MEKSiKA 
Kardena'nın Sözleri 
Meksiko, 28 (A.AJ - B. Kardena, 

bir hitabe irat ederek Mebika hüku
metinin lngiltere önayak olmadıkça 
lngiltere ile yeniden diplomasi mü
nuebetleri tem etmiyeceğini tek
rar etmiftir. Müşarünileyh, istiml4k 
edilmif petrol kumpanyalanna nak 
den tazminat verilmesi imkdnından 
bahaetmif ve kumpanyalar bu hal 
sın-etini kabul etmedikleri takdirde 
herhangi bir bankaya bir çek yatın
lacağını ve ecnebi tazyikinin de
vam etmesi halinde de Meksika'1ıın 
petrolünü istediği memlekette satabi
l~ceğini söulemiftir. 

BELÇiKA 
Sergiye Taarruz 

Brüksel, 28 (A.A.) - Faşizm aleyh 
tan sergiye yapılan taarruz dolayısi-
le adliye dairesi, lejiyon nasyonal bi
nası hakkında bir arama tezkeresi is
dar etmiştir. 

Amerikalı Duglaıı 1927 de Lin
berg'in Atlas Okyanusunu geçtiği 
bir kişilik küçük ve e~ki tayyare 
ile Nevyorktan kalkıyor, niyeti di edilmiştir. -==============================-

! Hatırlardadır ki, Polonya hükö
meti, 22 martta ayni mesele hakkında 
ilk bir nota tevdi etmiş idi. Prag hü-

Kaliforniyaya gitmektir. Fakat si 
se tutuluyor, yolunu şaşuıyor ve 
kendisini İngilterede buluyor. O-
nun bu yanlış uçuşu kendisine kumeti, bu iki notaya cevap vermlt-
blr rekor kaundırmıf oluyor. Yu-

1 
tir. Bu hükumet. ilk cevabında Polon 

kandaki resimde tayyareyi, altta- yanın mutalebatını tatmin etmek için 
ki resimde tayyareciyi görüyoruz. ittihaz etmiş olduğu tedbirleri tadat 

... _, ___________ ....,.

1 

etmiştir. Bu tedbirleri Varşova hük1l 

meti kafi gonnemi§tir. 

DEKORASYON 
Mağazası için Mevsim Yoktur. 

Her Ay En Modern Mallar Gehnekte•r. 
Beyoilu lıtildil caddesi 

3 

•ClfK 
Dükkanların 
Öğle Tatili 

Yazan: B. FELEK 

İptiyoruz ki; İş Dairesinin bilmem 
kaçmcı şubesi İstanbulda dükkanların 
öğleyin iki saat kapanmasını teklif 
etmiş, Ticaret Odası da bunu mütalea 
ile meşgul imiş • 

Bu ve buna benzer iş saatlerini 
tahdit, tayin, işçinin çalışma şartla
rını tetkik falan gibi şeyler ne be
nim kuru sıkı mütalealarımla, ne de 
birtalumlannm kütüphanelerden top 
lama nazari malflınatilc kesilip atı
lır şeylerdir. 

Fransada 40 saatlik hafta tecrübe
si birçok işlerde, hele küçük satıcı
lann ticaret hayatında menfi tesirler 
yaptığı görülürken Amerikalılar ted
rici bir sistemle 40 saatlik hafta reji
mini tatbik etmeye ve hu yoldan gi
derek işsizliie çare bulmaya çalıp· 
yorlar. 

İktısadi ve içtimai meseleler görün 
düifi kadar basit değildir. Bunlan11. 
tibi olduklan kanunlar da çok girift 
şeylerdir. Onun için usul ve sistem
leri tatbik etmeden faydası, zaran 
nedir?. Kestirmek kabil olamadığı 

gibi basan da bu neticeler üzerine 
gizli surette tesir eden sair Amiller 
sistemlerin leh ve aleyhine göze gö
rünmeden kanşarak hükümlerimizde 
bizi aldatabiliyorlar. Ondan dolayı bu 
işin alimlerinden, ağızdan dolma med 
dahlanna kadar hiç kimsenin kati 
lif etmesine imkin yoktur. 

Yalnız işin ameli bakımdan 
ne gibi tesirleri olur, orasını tetkik 
etmek te faydadan hali değildir. 

Öğleyin dtlkklnlar iki saat kapa· 

narsa: 
1 - Btiyttk ticarethaneler için a

meU bir zaran olur mu, pek kestire
miyorum . 

Z - Orta halll dtlkktnlar ~c.i 
sokak müşterilerinden iki saat mah
rum kalacaktır. 

3 - Küçük dükkinlar bundan haı 
tan aşağı zarar göriir. 

Ticarethanenin nev'i itibarile de 
1etkik edersek: 

A - Manifatura, kumaş, hanrlan

madan satılan emtea dtlkkanlan çok 

zarar görmez. 
B - Manavlar, kasaplar, balıkçı-

lar ne yapacaklar?. 
Dükkanı kapadık. Adam nereye gi

decek?. Nerede vakit geçirecek? Bir 
ufak mezeci, bir tiltilncü, bir ma· 
nav, Balıkpazanndaki balıkçılar dük 
kanı kapayıp ne yapacak? Mallan ne 
reye koyacak?. 

Bu gibi satıcılar sabah gelir, mos
trasmı hazırlar, mallarını mübayaa 
eder ve akşama kadar satar. Öğle ta
tili yapılınca mallan öğleye kadar 
satamaslana ne olacak?. 

Ben kestirmesini söyliyeyim. Bu 

gibi kararlar A vrupada veriliyor am

ma bütün hayat şartlan böyle bir ça

lışma tatilini kabul edecek şekilde ha 

sırlanıyor da öyle yapılıyor. 

Bizde herşeyden evvel İstanbul ım 
ile üçe bölünmüş bir geniş memle
ket. Hayatı, nakil vasıtalarının tari
felerile merdiven merdiven akıyor. 
Yani merkezde oturmıyan şehirli gü
nünün iş programını vapur tarifesi
nin saatine uydurmaya mecbur. Bu
na bir de dükkanların tatil saatini 
hesap etmek zarureti ilave edilirse 
gilçlilk artar. 

Sonra bu karar, olsa olsa müstah
demini patrona karşı muhafaza için 
almauktır. lstanbul dükkinlannın 
yüzde seksen beşi küçük esnaf elin
dedir. ve patronu, çırağı, ustası ken
disidir. 

Daha sonra bu kararı vermeden ev 
vel ticarethanelerin, dükkanların, 

mağazaların önünden şöyle geçip bir . 
kere bakılsa içeridekilerin yorul
mak şöyle dursun istirahat etmekten 
uykulan geldiği görülür. Hele yaz 
gibi ölü mevsimlerde müstahdemler 
dükkanda dinlenirler. 

Sonra Mııırçarşm, Kalpakçılarba
şı gibi yerleri günün orta~ında bir 
kere daha kapatmak buraların faali
yetine ket vurur. 

Bir diğer mahzur daha var. lstan
buldaki müşteriler kitlesinin bilyilk 
bir ksmını memurlar teşkil eder. Bu 
adamlann matasalartlaa alış veriş i-

( uıtn ..,,,.,,. ~·w•nt.ı> 
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Bir Cinayet Suçlusunun 
idamı istendi 

Suçlu, Bir Başka Suçun Gizli Kalması için 

Samatyada Kömürcü Arap Kemali Öldürmüştü 

Samatyada Arap Kemali öldürmekten ıuçlu lbrahimin muha
kemesine dün Ağırceza mahkemeainde devam edilmit, iddia ma
kamı İbrahim Çetinin idamına karar verilmesini istmittir. 

Uzun zamandanberi muhakemesi 
yapılan İbrahim cinayetini Samatya
da bir kömür kayığı içinde l§lemişti. 
Cinayet sebebi de bir tek liradır. 

POLiSTE: 

Ülniversitedeki 
Yangında 
Kast Var 
üniversitenin Cağaloğlundakl kim 

ya enstitüsünde çıkan son yangın 
hakkında yapılan tahkikat ikmal e- ı 
dilmiştir. Yangını, eskiden enstitü
de ~alışan Mehmet Onar ismindeki 
makinist muavininin çıkardığı an
laşılmış ve yakalanmıştır. 

Enstitüde, bu yangından evvel de 
beş defa yangın çıkmış, bu yangınla 
nn enstitü atölyesinde makinist mu 
avinliği yapan Mehmet Onarın dik
katsizliği yüzünden çıktığı anlaşıl
ımş ve kendisinin işinden çıkarılma
sı kararlaştırılmıştır. 

Kadın l<öıesi : 

Verııı 

Moda 
Plaz 

BlUlrrnlUI~~ 

• 
Re.imde görülen takkeli bir 

burnuzu andıran manto plajda 
ve ek.eriya plaj gazinolarında 
ı•lak mayoların üzerine giyile
rek hem aahibini muhalaza et· 
mekte hem ele onu kurulamak
tadır. 

• 

İsanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRİYATI: 

14.30 PlAklıı Ttlrk musikisi 14.5o1 
vadis 15.05 Plfıkln Türk musndsi 
Muhtelif plAk ne~rlyatı 16 SON· 

AKŞAM NEŞRİYATI~ t 

İbrahim Çetin bir gün parasız kal
mış, bir lira bulabilmek için kıvran
mıya başlamış, kime başvurmuş ise 
bir lira bulamamış, nihayet Samatya
ya bir kayık kömür getirmiı olan A 
rap Kemale müracaate karar vermiş
tir. 

ısını temin için bayılmış olan Arap 
Kemali bıçaklıyarak öldürmüş, sonra 
da cesedini denize atmıştır. Bu kanlı 
hadiseyi gören kaymbiraderi Ahme
di de ölümle tehdit ederek kimseye 
bir şey söylemiyeceğine dair temi
nat almıştır. 

Bunun üzerine kendisine istifa et
mesi bildirilerek on beş gün izin ve
rilmiş ve bir daha enstitüye uğra~ i 
mama~ ~nbili edilmi~~ •-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Saat 18.30 PlAkla daruı mustıct!i 1 

Settar KörmilkçCI ve arkadaşları ıtO: 
dan Türk musikisi (Rast, NlkriZ. ~ 
upk) 19.55 Boraa haberleri 20 G "' 
rasathanesinden nnklen saat aYııfl tıı 
:zeyyen Senar ve ıırkada$ları t.ıı11 
dan Türk musikisi (uşak, HüseY111~ 
dili, eviç) 20.40 Hava raporu 20· /. 
rner Rıza Doğrul tarafından arapÇ• 
lev 21 Saat ayarı Orkestra 1 - sıı S 
Poct e peyzan 2 - Frill - Tn b'* 
Betoven - MöııUet 21.30 Muz.affet 
ve arkadaşları taratmdan Türk ın 
(Kürdili hicazkar) 22.10 Vlyoıonse~ 
Muhiddin Sadak, Konservatuvıır P ;J. 
lerinden. 1 - Hendel: Konşerto in 
nör 2 - Şopen Glazunoff: EtOd 3 ""' 
banera: Morh Ravel 4 - Alegr<> /. "ıı' 
neta: Sen • Saens 22.50 Son haber 
erteıi ~nün programı 23 Saat aysı1 

Yanında kayın biraderi Ahmet te 
olduğu halde sahilden bir ıandala at
lamış ve Arap Kemalin kayığına git
miştir. Arap Kemal kendisine min
fir olarak geldiğini tahmin eden İb
rahim Çetine hüsnü kabul göstermiş, 
yemeğe alıkoymuş, İbrahimin kayın 
biraderi Ahmet te sofrada kendileri
ne hizmet etmiştir. 

Yemekten sonra İbrahim, Arap Ke 
malden bir lira borç istemi§, Arap 
Kemal de parası olmadığını söylemiş
tir. 

İbrahim, bmıun üzerinde yanında 
duran kalın sopayı kaptığı gibi Arap 
Kemalin kafasına vurmu§, Arap Ke
mal bayılmı§, İbrahim de hemen A· 
rap Kemalin cüzdanına el atmıştır. 
Garip tesadüf cüzdanda da ancak bi:
lira bulabilmiştir. 
İbrahim lirayı cebine yerleştirdik

ten sonra suçunun meydana çıkmama 

Aradan üç, dört gün geçtikten son
ra Arap Kemalin cesedinin su sathın
da. görülmesi ile meydana çıkan ci
nayetin faili İbrahim olduğu da ka
yın biraderi Ahmedin ihban ile an
laşılmış, suç delilleri de bulunmuş ve 
suçlu adli derecelerden geçerek ağır 
cezaya sevkedilmiştir. 

Bundan evvelki celsede mahkeme 
son tahkikatı kafi görmüş, iddia ma
kamına mütaleasını sormuştu. Dün
kü celsede iddia makamını işgal eden 
müddeiumumi muavinlerinden Reşat 
Saka mütaleasını serdetmiş, vakayı 

aynen anlattıktan sonra suçun ce
za kanununun 450 inci maddesine te
mas ettiğini söylemiş ve: 

- Suçlunun 450 inci maddenin do 
kuzuncu fıkrası n:ucibince cezalandı
rılmasını istiyorum. demiştir. 

Bu fıkranın meali: "Bir suçu giz
lemek için cinayet işliyenler idam e
dilirler,, şeklindedir. 

Muhakeme, İbrahimin müdafaasrn 
yapması için başka güne bırakılmış
tır. 

zw aa•ımıaıamm nu .. :muuuııwww 

Ciğerci Recep 
Dün Yine 
Muhakeme Edildi 

,Karagümrükte Draman çeşmesi ö
nünde müstakbel eniştesi kesici Yah 
yayı öldürmekten suçlu ciğerci Re
cebin muhakemesine dün de ağır ce
za mahkemesinde devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede şahit asker 
Cihat dinlenmiş ve suçlulan tanıma
dığını, vaka mahallinde kavga eder

ken gördüğünü, iki.sinin de elinde bı

çak bulunduğunu, bir aralık Recebin 
kaçmıya başladığım söylemiştir. 

Eyüplü Halit 
Dün Mahkemede 
Tevkif Edildi 
Mahmutpaşadan geçerken Meliha 

isminde bir kadının çantasını taşı

mak bahanesile elinden alan, sonra 
da kaçan Eyüplü Halit adliyeye sev
kedilmiş ve diin Sultanahmet ikin
ci sulh ceza hakimi Salahaddin De
mirellinin huzuruna çıkarılmıştır. 

Eyüplü Halit, hakimin huzurunda 
suçunu inkar, hadiseyi de şu şekilde 
tevil etmiştir. 

- Ben Melihayı Cağaloğlunda 

doktordan çıkarken gördüm. Yanına 
sokuldum: Muhakeme gelmfyen bir phidin 

celbi için bugüne bırakılmıştır. - Mahmutpaşada manifatura tüc 
~~~~~~~!"!"!"'"!""'"'!'!'!'!"""""!~!!!!!!!!!!!~-- canyım. Bir tezgilhtar anyorum. Si
çin öğleyin bir saat ve ak§am üzeri 1.in de bu işi yapabileceğinizi tahmin 
bir saat kadar bir zamanlan vardır. ettim. Eğer bir işte çalışmak isterse
Bonun öğleye isabet eden kısmını niz benim mağazamda çalışmanızı 
kaldırmak alq nrifi de abatabllir. teklif ve rica ediyorum, dedim. 

Meliha, teklifi kabul edip etme-
Dediğim eibi birtalam kararlar var mekte tereddüt gösterirken de onun

ki; verildifi sıralarda onlan istinat la beraber Mahmutpaşaya doğru yü-
ettirdiğimis nazariyelerin parakhiı rüdüm. 

mahzurlanm setrediyor, sonradan Dükkanı göstermek lazımdı. Meli
mahzurlar meydana çıkıyor amma i~ ha söylediklerime inanmıştı. Fakat 
:qten geçiyor. baktım ki, iş falso olacak, kalabalı-

Mehmet Onar işinden çıkarılmış 
olmasında laboratuvar memuru Na
clnin tesiri olduğunu tahmin etmiş, 
ona kin bağlamış ve hem evvelki 
yangınların çıkmasında kendi sunu 
taksiri olmadığını, hem de bu yan
gınların laboratuvar memuru Naci
nin ihmali yüzünden çıktığını ispat 
edebilmek icin bir çare düşünmüş
tür. Bu çareyi de bulmuştur. 

Vaka günü enstitü binası kapıcı
sının bir buçuk saatlik gaybubetin
den istifade ederek evvelce tedarik 
ettiai anahtarla kapıyı açıp içeri gir
miş~ Nacinin odasındaki kimyevi 
maddcierle dolu olan dolabın altına 
kağıt doldurmuş ve kağıtları ateşle
dikten sonra çıkıp gitmiştir.• 

Mehmet Onar suçunu itiraf etmiş, 
kapıları açtığı anahtarlar da kendi 
dolabında bulunmuştur. Suçlu evra
kı ile birlikte adliyeye verilmiştir. 

Çocu~ Boğul~u · 
Beşiktaşta, Dılhan sokagında, on 

numaralı evde oturan Mahmut oğlu 
11 yaşında Mehmet Ali dün Beşik
taş Odun iskelesinde yıkanmak üze
re denize girmiş, fakat yüzme bilme 
diği için boğulmuştur. 

Esrar Tutuldu 
Emrazı Zuhreviye hastanesinde 

tedavide bulunan umumi kadınlar
dan Edirneli Mahmudun kızı Bahti
yara. nwçbu.l blr ~dam pencereden, 
bir paket içinde \ki gram esrar ve-

rirken görülmüştür. Esrar musadere 
edilmiş. veren adam kaçmıştır. 

Yük Taşırke~ DÜJ.~~ .. 
Küçükpazarda, lpçıler boluğünde 

çalışan 6456 numaralı hamal Derviş 
oğlu Güzel, Tekirdağ iskelesinde sa
bun çuvalı naklederken düşmüş, ~a
ralanmış, Cerrahpaşa hastanesıne 

nakledilmiştir. 

Kalp Durmasından 
Sultanhamamında, Singer dikiş 

makinesi mağazasında çalışan tahsil
dar Agop oğlu Artin, dün, çalışır
ken birdenbire düşmüş, ölmüştür. 
Yapılan muayenede kalb sektesin
den öldüğü anlaştlmıstır. 

Ağaçtan Düıtü 
Eyüpte Karlık sokakta 42 numa-

rada oturan Abdürrahman oğlu Da· 
vut dün Küçük Mustafapaşada otu
ran teyzesi Fikriyenin bahçesinde 
incir ağacına çıkarken düşmüş, bile
ğinden yaralanmıştır. 

Başından Yaraladı 

Bmılardan biri do berberlerin pa· ğa kanştım, ortadan kayboldum. 
ar tatilidir. Melihanın elindeki çantayı almış de

ğilim. İşin bu kısmı ütiradır. 

Fatihte lskender Paşa mahalle
sinde Ortaçeşme sokağında oturan 
Ahmet oğlu 13 yaşında Ali ile arka
daşı 12 yaşındaki Veli oğlu Hulusi 
17 yaşında Izzet kızı Zekiyeyi taşa 
tutmuşlar, başından yaralamışlardır. 

Bu tatı1 bugiln kanuni bir nrmet
tlr ve bu kanunu bir kısım berber 
patronlan - kalfalar değil - istediler. 
Halbuki bugün bu yüzden berberle
.rin de kalf alann da zararlı olduğu 

Halbuki tahkikat neticesinde Hali
din Meliharun elindeki çantayı taşı
mak bahanesile aldığı ve Mahınutpa 
şanın alt başında kalabalığa' karışın
ca gözden kaybolduğu anlaşılmıştır. 

Hfıkinı, Altındiş Halidin tevkifine 
karar vermiş, muhakemeyi başka gü 
ne bırakmıştır. 

Denize Düıtü 
Usküdarda, Hasan Ağa mahallesi 

Saraymeydanı sokağında 7 numara· 
da oturan Ahmet oğlu Zeki iskelede 
balık avlarken denize düşmüş, düşer 
iken başı iskeleye çarpmış, yaralan-
mış, tedavi altına alınmıştır. 

huzuruna çıkarılmıştır. 

görülüyor. Çünkü berber ya müşteri
sini kaçırmamak için pazar gilnil ka
çamak olarılk evine kalfa gönderi
yor, tıraş ediyor. Yahut gönderemi
yor, pazar gilnü sakallı gezmek iste
miyen mfişteriler jilet usturası alıp 
kendilerini tıraş etmiye çalışıyorlar, 
ondan sonra da tabii bir daha nkal 
tıraşı için bir yere gitmiyorlar. Ba
mın neticesi olarak, bugfin kalfalar 
artık pazardan başka gün tatil yapa
mıyor. Pazar giinlcri de söy
lediğim gibi gizli olarak çalışmaya 

mecbur olanlar \'ar. Diğer taraftan ji
lete alı an müşterilerin çekilmesi yü
:r.Undcn işi azalıp kalfasını savanlar 
da çok. 

Elleri Kelepçeli 
Mahkum Kaçmıya 
Teşebbüs Etti 
Namık Cesur isminde sabıkalı yan 

kesicilerden biri dün sebze halinde 
Kazım isminde bir iş adamının kese 
sini çarpmış, fak at daha keseyi cebi 
ne atmadan orada bulunan sivil po
lis memuru tarafından yakalanmış
tır. 

Fakat, Namık Cesur, hakimin hu
zurunda suçunu inkar ederek kese
nin kendi elinde yakalanmadığın1t 

yerde bulunduğunu söylemiştir. 
Şahitlerle suç sabit olduğu için ha 

kim, Namık Cesurun sabıkalarını da 
göz önüne alarak kendisini altı ay 
hapse malıkum etmiştir. 

Bu mahkumiyet Namık Cesuru 
bir hayli kızdırmış, mahkum ileri 
geri söylenmiye başlamış, mahkeme 
kapısında ellerine kelepçe takıldık· 
tan sonra da birdenbire jandarmala
rın arasından fırlamış, kaçmıya baş

lamıştır. 

işte dlikkanlann öğle tatili karan

nı vermeden evvel bütün bu nokta· 

ları dü ünmeli de iş zararlı neticeler 

verecek mi, vermiyecek mi adamakıl 

lı ctiid etmeli ve ondan sonra e\'et, 

ltayır! demeli. 

Namık Cesur elinde kese olduğu 
halde karakola sevkedilmiş, orada 
kesenin muhteviyatı sayılmış, 14 
kuruş 30 para zuhur etmiştir. 

Suçlu, üadesi alındıktan, zabıt va 
rakası tutulduktan sonra şahitlerle 

beraber Sultanahmet !kinci Sulh Ce 
za Hakimi Salahattin Demirellinin 

Fakat jandarmalar hemen yetişip 
kendisini merdiven başında yakala
mışlardır. 

Ankara Radyosu 

ı······~·~·i·····~······~·····~·····~····ı 

: ........................................ ~~·······! 
İsimleri Geçen Yıldızlar 

ÖGLE NEŞRİYATI~ 

Saat 14.30 Kansık plAk n~r11atı 1 

PlAkla Türk muıılktsi ve halk 
15,15 Ajanı haberleri 

AKŞAM NE$RİYATJ: J 

Saat 18.30 Kanşık plfık neşriyatı 1 

Ttlrk musikisi ve halk ııarkıları cJt1· ~ 11' zıı) 20 Saat ayarı ve arapça ne~r ca 

I 

Türk musikisi ve halk şarkıları <~ 
din) 21 Sıhhl konuşma: mevzu ge 
dı~ gebelik, yalancı gebelik (Dr· .~ı 
fer Seıer doğum ve kadın ha~ 
mütehassısı) 21.l 5 Stüdyo snıon.~ 
trnsı 1 - Siede: İn Tull Und SP1 < 
Vlll Rlchartz: Traum Melodlen S ...... 
Melse!: leh Trinke auf dein votıl ır. 
Mannfre<l: Carmenclta 5 - scll# 
Romanze 22 Ajans haberleri ,.e Pearl 

Uhite 
Fredrik 
March 

Greta 
Garbo 

Margot 
Graham SENFONİLER: 

Sessiz film scrllc

rlnln snrı kraliçesi 

Parlstc Amerikan 

hnstarıcsinde nğır 

hnstn olarak yııt

maktadır. 46 yaşın· 

dadır. 925 tcnberi 

münzevi bir hayal 

yaşam aldadır. 12 

sene evvel sahne

den cekilmlştir. 

Stüdyoda çalı

şırken hastalan
mıştır. Hollyvood'· 
dakl evinde yat
maktadır. .fO YR· 
şındadır. Kendlsi· 
ne üç mütehassıs 

bakmaktadır. Bo
ğazından muzta
rlpt!r. Geçen ilk.· 
kAnunda Nevyork· 
ta sağ bacağından 

Sinemanın bu nu İngiliz ak
trisi, koca~ı aktör 
Franıılıı Ll~ter'dcn 

boşanmak için da· 
va açmak üzere, A-

HAFiF KONSERLER: 
en büyilk yı:dızı 

htıltı Stokholmdn

dır. Kocası Sto-

rowski, Frnnsaya 

hareket etmiştir. 

fsveçe mayıs ba

şında gelmişlerdi. 

Greta Gıırbo da ya 

kında Parlste ko-

merikanın talnk 
memleketi olıın 

emeliyat olmuljtur. caslle birleşecektir. 

Reno'yn gitmiştir. 

Tnlfık hakkı knza
nıncıya kadar ora· 
da kalacak, sonra 
mahkemeye b8'
vuraca k tır. 

Kumar YüzUnden Cinayet 
Izmir, 28 (TAN Muhabirinden) -

Cumaovasında bir cinayet oldu. Can 
baz Ahmedin bağında bekçi Halil ve 
üç arkadaşı oturup konuşurlarken 
bu arkadaşlardan Omer çifte ile Ha 
lili birdenbire vurmuş ve kurşun Ha 
lilin beynini patlatmıştır. 

Vakaya ilköncc bir kaza şekli vc
tilmiş, fakat yapılan tahkikatta bir 
gün evvel Omer ve diğer iki arkada 
şıyla maktul Halilin kumar oyna
dıkları, Halilin kumarda bütün para 
ları kazandığı ve cinayetin de kumar 
paralarını istirdat için yapıldığı an
laşılmış, suçlular hakikati itiraf et
mişlerdir. 

Polonya Vapur Kumpanya
sının Bir Cemilesi 

İzmir, 28 (Tan muhabirinden) 
Polonya vapur kumpanyaları İzmir 
fuarında teşhir edilecek Polonya 
menşeli malları İzmirc ücret alma
dan taşımayı taahhüt ettiklerini hü
kfımetimize bildirmişlerdir. 

Cezaya Çarphrılan 
Gazino ve Oteller 

İzmir, 28 (Tan muhabirinden) 

Belediye lokanta, gazino ve otellerde 

ihtikar yapılıp yapılmadığını tetkik 

için hususi ve sivil memurlar tayin 

Kuyu ~uyu 
içen Köyü 
Kurtarmak Lazım 

Safranbolu, (TAN) Buradan 
dört kilometre kadar uzakta ve "A~ 
raç,, çayı kıyısında kurulmuş olan 
"Karit,, köyünde kuyu ~uyu içilmek
tedir. 

"Karit,, li olan Istanbuldaki ikbal 
Şirketi müdürü Hasan Hilmi, köylü 
yü bundan kurtarmayı ve iyi suya 
knvu ... turmayı vadeylemiştir. Filha
kika köyün biraz yukarısında bir 
memba suyu vardır. 

"Karit,, köyü, ikişer - üçer katlı 

iyi yapılmış 42 evden ibarettir. So

kakları kısmen kaldırımlıdır. Uç der

saneli bir ilk mektebi vardır. Bu 

mektebe civarındaki Bostan Bükü 

köyünden de gelenlerle beraber elli 

beş talebe devam etmektdir, 26 sı 

kızdır. 

Köyün 220 nüfusundan ekserisi, 

sebze ve meyvacılıkla, ziraatle geçin 

mektedirler. Muallim Zübeyir Tur

gut ve köy muhtarı Ahmet iyi çalış-

maktadırlar. 

--o-

Bir Kızı Aijırca 
ederek kontrolunu genişletmiştir.1 
Bunlar kendilerini belli etmeden git- ' Y araladdar 
tikleri ~u yerl:.rde vaziy~~i tetkik et-1 Tire, (TAN) - Gece ııaat üçte 
mektedırler. Boylece bugun 25 lokan- Kurtuluş mahallesinden Mustafa oğ 
ta ve otel cezaya çarptırıldı. lu Mchmedin tütün çardağı, Çepni 

Başından Yaralandı 
Çeşme meydanında, Arap Camii 

içindeki bekilr odalarında oturan 
Mehmet oğlu Mahmut Sular idare-

sine ait kamyonla Eyüpten geçerken 

başından kasketi uçmuş, almak jçin 

kamyondan eğilirken düşmüş, başın

dan yaralanmıştır. 

Ressam Bay lhap Hulusi 
Bir müddettenberi Almanyada a

fişler ve sergiler üzerinde tetkikat 

yapan Ressam Bay lhap Hulüsi şeh

rimize avdet etmiştir. 

köyünden Halil ve damadı küçük A
li tarafından basılmıştır. Bunlar, 
çardak sahibi, amele Ali ile Ayşe is
minde bir kızı silahla ağır surette ya 
ralamışlar ve bilahare tutulmuşlar

dır. 

--o-

Rakı içmiyor Diye Vurdu 
Izmir, (TAN) - Pınarbaşında, Al

tındağ köyünde, rakı içip içmemek 
meselesinden kanlı bir hadise çık

mıştır. Deden oğlu Nail, iki kadeh
ten fazla içmek istememiş, arkadaşı 
Nazif oğlu Abdullah buna kızmış ve 
tabanca ile Naili üç yerinden yarala 
dıktan sonra karakola gidip teslim ol 
muştur. 

7.10 Berlin kısa dalgnı:ı hafif; 
(8.15 devamı) (9.30 Eski Avusıur~~ 
musikisi) 8.50 J'nrl~ Mrmdlyııl pi 
plAk 9.45 pltık 10.35 Pliik 12 ı<eı' 
Derlln kısa dalgası eski musiki P" 
13 Hafif musiki (14,30 dcvnJllll 
Paris 11.tondiy:ıl konser nnkli <14 

13.25 Rilkreş Stnn<'!!CU orkcstr:ısı 
devamı) 17.45 nı-rlln kısn dnlgllcl 
nu kon~eri (18.50 rlevamı) 18 1'11!.'.; 
diyaı Konser nakli 18.30 Peşte ~·~ 
ke tr.ı>- 10 .... ........ ... •• ·.-;·,o 
Ncri 19.15 Bükrcş Hafif mu~ıltı ,. 
n~- _........,•~.un (Hofif mosıtdl -
lln kıııa dalgası Orkestrn konseri 
Bükreş: loknntndan konser nllıt11 r 
Varşovn karışık konFer 22.30 at 
sa dalg:ısı Hnfif musiki 

OPERALAR. OPERETLER: 
ıe 

15.30 Paris Moııdiynl "Le Cofil <' 
isimli iki perdelik opern 17 var_:;t 
harın operet parçaları 20.25 l'<T 
dinin "Othello,, operası 2 ı .85 
Verdlnln "Traviatn,, operası 

ODA MUSİKİSi: 
. B etti 18.15 Berlın kısa dıılı:ıası c 'ı/ 

eserlerinden oda muıılki61 28 uJ' 
Haydn ve Ravclin escrlcrindc11 

si kisi 

RESİTALLER: 
10.15 Berlin kısıı dalgası orl 

(10.30 Zitar solo) 10.45 şarkılı .. ~ 
(16.15 Asker ıarkıları) 19.10 u-151 
FlUt solo 20 Varşova Leh ınus 
yano solo) 

DANS l\IUSİKİSİ: 
18 Varşova 

.TEŞEKKÜR ·ıı tı' 
Pek genç yaşında ve hıı:tl e' 

rette irtihalile bizi dağıdar ; \·e• 
sevgili yavrumuz Baki Satl ·ıe 

. Jııl'1 naze mcraslmınde huzur ıı1 
yakın alakalarını göstcreil ~· 
rem zevata ve bilhassa JJ'l~"ıı 
verliğin yüksek hitufkar 11 ' \ 

ibraz buyuran sayın MaliY~11ıı 
Bay Fuat Ağralı'ya, ve c~.1~dil~ 
lek arkadaşlığını geceli gu •1e 
yük fedakarlığı ile isbat · e)ıtl 
lan kıymetli Maliye ~ilfeıı 'O~ 
den Bay Hüsnü Bengi'~e e ,.r$' 
şekkür ve minnetleri011ılJ1 w"~ 
1Rğına delalet lutfunda bllf1lJ' 
sını gazetenizden saygıları 
ca eyleriz. so~ 

Vald~ai Libade 1' :J 
Pederi: Sümerb4~1l S 

Idare Azasındarı 1Jcıf1 

AÇIK TEŞE~~~~ı~ 
Vefatını teessürle bıtdırti1Cl 

şim ve babamız kereste ıe 
nastas Paskalidisin cerı9 wifl~ 
minde bulunmak, veya tal< J1' ?' 
ht acılarımıza ortak olfJ1

8 
11t1ıtı ~ 

bulunan bütün akraba, ı<l<ıi 
dostlarımıza ayrı ayrı teŞ;g.fl _t( 

essürümüz mani olduğu'\ .. b"'.
1
• .. bµ J! 

lerine alenen teşekkürt1 
111 v 

diğimlzin gazetenizle ıtl11i;, ı 
Eri. cocuklan "e 4 
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ABONE BBDBLI 
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111 ~. a A7 aoo ıcr. 
~ l A7 100 ltr, 
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4nlcaranın 
ltlphğı Gibi 
l'.._: M. z .... q.. SERTEL 

~ ha1ata aculatma ted· 
.a .. L_ · Dk defa cidd11etle tatltik edea 
-..ıa heletliyesi oldu. 
~ .. ledi~nin bu hususta 
il. .. 8ttlil m1l1 .utu belediyeler i-

lnaek olabilir. 
~- ae ;,apb? Lokantalarda. 
~ elleace J'91'lerindeld b
' ellllea maddelerin aatq fiyat
..._. letldk etti. 811 mleueseleri 
1\ bu aklan Wbte. ırertlllderi kira· 
h 'M•••an ...ı.me n saire
..... ~ ll••flara 87U'dı. Bel' .uuf 
~ede aatılacak maddeleria fi. 
"- teHit etti Ye bu fiyatları i· 
ltlert etti. Bu karara aymıyan mtlesae-

.. kapataeatuu bildirdi. 
"-~akı his latanbalda • yaaıyo
"laı. 'lnell bu mfteuese ıahiplerini 
ta » d.baledlk. Soma blse satulda. 
~ fiyat Uıtelerlni ıöndenne
~ btedık. Mtlraeaat edenlerin lls 

' tetki\ edip fiyatlan t•hit 
"'-a l'abt fbndiye kadar müracaat 
~ •'-•elerin adedi ylzii ıeç
~ llaılndd lstanbalda mevcut lo· 
.... Paino, kalıırehane, bar, pliJ 
tlt. ::_-. 7erleriaia adedi altı bin· "- S"' m8euesenln fiyatla-
~ edip tesblt edeceiiz. On
...._ karanmm illa edecetlz. 

.. .w1i'f llelishlk brannm 
~ .Ne--._.., .... 
'· 1ıl ......... ____ ,_ .. _ 

~ .. Wlye lktuat mDcllrii 
f. ~~~nın 7aptatı tetkiki• 
lıtı.q---...ur ld. Balkaalarda bu 
~-- fiyatlar t.isdeldnden 

~ Tark11•e •• annunJ mil 
~7atlanıı hiç olmana Bal
~ler Mviy..tne dtitmuıni 

......... lr. 
' ettlit .. letll1ft)n tuttufu yol, ta
~ -.ı ;,aabftu. 811 yol hils lafedill MticeJi temin edeS Ye laa7atm aealam•ı işi 
t.t ~ ....... 01m&7u bir mtld-

leaktır. 

* ·!._ol; •lor "Aaodol11yu 

~ 
'ı~~tuuaydakl nslm nrıl
~ TUrld1eaia ı.ewm.a1h 
~ la •arada re.baleri tepir 

S..:"111a117or. 
il ~ iki eenehl nrdı. Retlmle
-.::necıerkea kendi aralarında ko-
• ~ı.r.L Kalak burttım, bi

-,.,... LI• h ıu • 

.... ftılbalere 'halap f8flJ'Onmt. 
ille -..ıebtbule o kadar çok 
..;•• 'ftr ld, Tlrk renam
~ ~ • ....,.., t.öy-

~ -- ..... ......... r 8-
• ih-.ıert ....... aeınaeak 

S-:-,. iti- - ...... 
~ ltb ..,_ da •lana söatl ile 
~ •e •nlara hak •ermekten 
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l•hrbnlscle ıhe Nta• ltlrtoli tlrld11lllder, •okıanlar, mecleat m.ır 

ıehrl• alnında leke sayllaltllecek k•••rhlr var. lunlar111 t•i••• llfall 
bir himmeti• tlcler111ek mimkllldir. lelecllye, on para harcamada• 
ita tlrldnllklerl 1izl11l•cl•11 na11I kald1rablllr? Sal4hlyet ıalllltl ana-o 
fi• b• ı•ale vercllklerl enteresan cevaplan aıağıda okuyacakıınıL 

a a a 

Belediye Parasız 
Neler Yapabilir? 
1 ıtanbul f8hri dahilinde, ıö

zümilze hof ı&ilnJD1)'9D bir 
çok köf9ler, sararım dalma çekti
jimb birçok nobanlar, bisl taciz 
eden birçok minuızlıldar, çirkin· 
lilder, pislikler, ve medeni bir teh 
rin alnında leke sayılabilecek bir
çok kusurlar var!! .. 

Bunlann ortadan kaldınlması : 
m istedilimiz zaman, bize daima 
verilen cevap tudur: 

"-Para yok! Dünyanın her ye
rinde, tehirler, müstakildir. Her feh 
rin varidatı, kendi ihtlyaçlanna 
harcanır. Halbuki İstanbul §ehn 
ne, hudutları dahlllnde bulunan 
firketlerin varidatından, çok kü -
çük bir hiue düşer! Bu yüzd,ndlr 
ki, belediye, 19hrin lhtiyaçlannı 

karplamakta aciz duyar!,, 
Bu cevabı verenler, tamamen 

haksız değildirler. Hakikaten, İl -
tanbul belediyesinin eline verllmi• 
bulunan maddi imklnlarla, 19hrln 
ihtiyaçlannı ıidermek, mahrumi· 
yetleri'hi, noksanlarını tamamla -
mak, küçücük bir yamayla, koca 
bir yarayı kapatmak kadar zordur. 

F akat İstanbulda, on para sar 
fedilmeden yapılacak bir -

çok .. Beledi ıslahat,. vardır ki, on
lann baf&?llması, §ehre; bugünkü 
vazlyetlle mukayese edilemiyecek 
derecede medeni bir çehre nrebUe 
cektir. 

Şimdi: 
.. _ Nedir bu 11lahat?., diyecek-

•• 1 
aınız. 

Bia. bu mali, hu Mitine 
'""'lr ıi•h• ••lA tntt11.r bulunan ze
vata sorduk. Ve onlara: 
"- Sizce, dedik iataew ..-... 

de, belediyenin hiç para harcama
dan başarabileceji neler vardır?,, 

Verilen cevaplar bize ilbat etti 
ki, fstanbulda, şehrin iman, teh· 
rin temizliği, balJı:ın sıhhati ve ra
hatı için, kasasında tek meteliJı: bu 
lunmıyan bir belediyenin bile; bü
yük bir kolaylıkla yapabileceli bir 
çok idari, beledi ve sılıhl inkılAplar 
vardır! 

M esell, bu husustaki sualleri 
mize cevap verenler arasın

da bulunan Bay Vefa Blnonu din 
lenenlz, bu kanaati edinmekte ne
kadar haklı olduğumuzu kavrama.lt 
ta ,Oçlük çekmeainis. Aa uman
da, belediyecilik hakkındaki ihtt • 
...Ue tanınan, Bay Vefa Blrson çok 
faydalı ve lüzumlu buldutu anketi 
mize cevap verirken diyor ki: 
"- Bana kalına, yapılmuı icap 

eden ilk if, zabıtai belediye nizanı 
namesini, hem halka, hem de bele
diye memurlanna öğretmektir. 

Belediye pflcri, ıu bir türlü mey 
dana çılwnıyan zabıta! belediye ta 
limatnamesinin mevcut maddele
rini, memurlara ölretip anlatamaz 
lar mı? 

Hatta bence, memurlara, bu den 
leri umum! olarak vermek, ve mad 
delerin tatbikatını da ıöstermek 
lizımdır. 

S onra, gazeteler her gQn bu 
nizamnamenin bir madde • 

sini sütunlarına geçirirler. Hiçbir 
gazetenin halka bu hizmette bulun 
mak mukabilinde belediyeden pa
ra iltiyeceğinl sanmıyorum. 

Bu suretle, esrarengiz bir vesika 
gibi bir türlü meydana çıkuılam1-
yan zabıta! belediye talliııatnamest 
ni, memurlar da. halk ta, ölrenmlt 
olur. 

Ve zabıta beledl,e talimatname 
11 de, bir mukmdclu kitap aibl, b 
rametine inanılan, ve anlaplma -
dan okunan bir kitap halinde kal
maktan kurtanlmlf bulunur! 

Ancak bu takclirdedlr ki, zabıtal 
belediye talimatnameebıden bek 

YAZAN:. 

Naci Sadullah 

Şehir -.1lrolılaruttla birer canlı leh wi6i tloltlfllll tlilenciler, 
on patW Mrcom,./1111 lealtlınlama nn1 

lenilen faydayı edlnmlf oluruz. 
Yoksa, bu talimatnamenin, bu gl
dtıle tatbikat sahasında küçük bir 
rol bile oynıyamıyacağına kuvvet 
le inananlardanım. 

F &kat, nizamnamenin tatbik 
edilmesi temin olundulu 

takdirde, evde, sokakta, tirende, 
vapurda, kahvede gazinoda, lokan 

tada rutladıtımız birçok kusur • 

1ar, çirkin, ve tacizklr birçok man 
zaralar ortadan kalkacaktır. Hem 

de dediliniz ıekilde, yani on para 

harcanmadan! .. HattA. bilakla. bu 

ifl batardıtı takdirde, belediye, sa 
de on para harcamadan birçek se

vaplar lflemif olmaz, birçok para 
da kazanır! .. Her S(ln. halkın ra • 
hatım kaçıranlardan, fehrln man

zaruuu, ... 1ifini bosanlardan alı-

nacak cezalarla, belediye bafka 
birçok ifler de görebilir! 

Bu ıuretle, halka, bir phrln, i
çinde oturanların malı olduğu da 
ötretilmif bulunur. Ve ejer halk, 
içinde yaşadıtı şehri, kendi evi gi
bi görmiye, benimsemlye alışırsa. 
biçare fstanbulun ezeli dertleri fi 
fa bulur. 

H alk, şehrin kendisine alt bu-
lunduğuna ve "belediye,, 

denilen müetııuenin, bu türt halk 
nAmına, halka veJı:lleten idare etti
llne lnamna, belecl119 memurlan 
da, vazifelerinin "halka hizmet,, ol 
dutunu bilirlerse, İstanbul, ölub 
çocqu lfbl balwnaız kalmaktan ela 
kurtulur. 

Bunun haricinde, paruız 1apıla 
bilecek o kadar çok eey -var ki. han 

11 birini sayacatınu 18fUVOrum. 

M...ıl, "yu aaati", paruız ola
rak tatbik edilemn mi? 

Bizim halkın dörtte üçtı, lflneı 

batmadan evine, ve ay dolmadan 

da yatalına ıirer. Bu kadar erkP.n 

yatan bir kalabalılın, güneı doğ -
madan kalkmaaım da tabil bulmak 
lbımdır. 

Saat dörtte, 'bette yatatından çı 
kan adam, ıaat sekize kadar ne 

yapsm? Yıkanır, giyinir, tıraı o

lur, tiryaki ise kahvesini, clgara

sını içer, meraklı ise gazetesini o

kur. Bu kadar işi gördükten son
ra da: 
"- Eh .. Artık Aaat sekiz olmu,.. 

tur!,, diyerek sokala çıkar .. Fakat 
o anda, Aat ~kin delil, belki ye

diye bile gelmemi§tir. 

Esnafın da vaziyeti de aşalı yu 
kan böyledir .. Ve onun uat 1ekiz 
den evvel şamataya baılaması da 
bu yüzdendir, •talı yutan bu te
kildedir. 

Şimdi, eter belediye, btıtdn 18at 
lert, yaz münaeebetile birer saat 
geri alıverirse, mesele halledilmlf 
olmaz mı? 

B u takdirde. Jtem nlrayı bu
mak, ,oımtöye baılamak 

lçln IUt •kim kadar Abredemlyen 
ı.r MVladirlJmlf, hem de aaat ıe
kmlen evvel gilrilltü yapılmuına 
ıinlrleneııler memnun edilmlf o
bırdu? 

Ve eter yanılmıyonam, yaz ge-
lince, hemen her memlekette bat
vurulan çare de budur. 

Hiç anmam ki, oralarda iyi ne 

tice vermlı olan bu usul, halkı 
memnun etmesin! 

Sonra mesell, haddinden fazla 
,olca yil]denen trenleri, vapurlan, 
tramvayları ağır cezalarla, argo ta 
birile imana getirmek te mi "para 
meselesi,, dir? 

Daha misal mi istiyorsunuz? Şeh 
rin ortasında, birer canlı, mikrop
lu, ve ijrenç leke gibi dolapn di
lenciler kaldınlamaz mı? 

Meyva, sebze fiyatleri arasında
ki nisbetsizlikler yok edilemez mi? 

Yapılabilecek daha birçok kil -
ç(lk, buit yenilikler var ki, halkın 
oldukça ehemmiyetli ihtiyaçlanna 
mukabele edecektir. 

M esell, biliyoruz ki, Bebek, 
Boğaziçinin tramvay mün 

tehandır. Anadolu sahili de, san
dallar, ve vapurlarla, bu nokta-
ya bağlanmış demektir. Binaena -
leyh, Bebeğin Boğaziçindeki mev
kii, vaziyeti, rolü, oldukça mü -
himdir. 

Haydi diyelim ki, Bebek tramva 

yının Beyoğlu hattile bir1eştiril -
mesi, zaman, para işidir. Fakat böy 

ledir diye, halkın bugün çekmekte 

bulunduğu sıkıntıya senelerce göz 

mü yumacağız? Bebek, bir otomo
büs hattile Taksime bağlanamaz 

mı? Otobüsçüler; Bebek - Dolma-

bahçe • Ayaspaşa - Taksim yolun

da da otobüs işletmiye davet edi

lemez mi? İşsizlikten müşteki bu
lunan birçok otobüsler yok mu? Ve 

bu hatta işliyecek olan otobüsler, 

hem sahiplerini, hem halkı, hem 

de belediyeyi memnun etmez mi? 

Hem bu suretle, belediye - "za

rar ve ziyan,, tehlikesi başkalarına 
ait olmak üzere - bu hatta otobüs 

işletme tecrübesini de geçirmiş ol

maz mıydı? 

S onra meseıa, yine Bebek 
tramvaylan, bilhassa yH 

mevsiminde. pazar günleri, Sirke
ciye kadar ifletilemez mi? Beledi
ye, bunu temine çalıştığı takdirde. 
Floryaya giden halkı nekadar se
vindireceğini bilir sanınm. 

Ya pazar günleri o Sirkeci mey 
danının, daha do?usu " Sirkeci bo
ğazı,, nın hali? Bilmem Floryadan 
dönenlerin neler çektiğini gördü -
nü:ı mü? 

Tıklım tıklım gelen trenlerden, 
bitap bir halde boşalan kadınlar, 
çocuklar, zavallı ihtiyarlar, dara -
cık bir trotuvar parçası üzerinde 
saatlerce tramvay, otobüs bekliyor 
lar. Ve bittabi, burunlarından ge
len pazar gününün acısı içinde, 
bir daha eğlenmiye, hava almıya 
tövbe ediyorlar . 

B en, orada, tam bir bu~uk sa 
at, bir vasıta beklediğimt bt 

liyorum. Çünkil, Fatihten. Beyazıt 
tan kalkan tramvaylar, otobüsler, 
Sirkeciye gelinclye kadar tıka basa 
doluyorlar. Ve bir tek yolcu alacak 
yerlerı kalmamış bulunduğu için, 
Sirkeciden. - ara istasyonlan aşan 
ekspres gibi - pas geçiyorlar! .. 

Halbuki belediye, o günlerin o 
saatlerinde oradan kAfi derecedP 
tramvay, otobüs kalkmasını, geç
mesini temin edemez mi? 

Bu iyilik te param 1apılamaz. 
yaptınlamaz mı dersiniz? 

1 

Dilencilerin 
Kulandı ki arı 
Yeni Kalkanla~ 

Y caan : Naı:i SADULLAH 

Bir pabıodayım. Muamda bir bar
ak 1'eledl7• •111t ;,arına ponl1on 
lnclr raklaa, bet tane JUrfik klru var. 
Yarım saat aonra karpma Azrail si· 
1tl dikilecek olan garson, bunlara mu 
kabil bencin tam J'ÜS tane 1nanq ala
cak. MtlbaUia •tmHiiimi. ara ura 
yanılıp ta ıezmiye, ejlenmiye niyet
lenenler bilirler. Verecejim yflı ku
rutan ac111D1 olawı mümkün merte
be sfdermek pyretlle bir çift kulak 
kesllmit, olnmaıı prkılan dhlllyo
nmı. 1Jnn ltir yorpnluktan aonra. 
kısa ve tatlı bir rtiyaya dalmıya bat
byan bir iman halindeyim. Fakat; 

- Allah nzası için!. diye ince mıa 
DllS bir 1e1, kolamu dürttl. Kilçiik, 
kirli bir el, bu riiya71 tatmama lm
kin vermiyor. Gözlerimi sahneden 
zorla kopanp, bu mızmıs 1e1in sabi
blne çeviriyorum: 

Kirli, yırtık fistanlı, kararmq ı.. 
ya• donlu, çıplak ayaklı, çıplak bqla 
bir çocuk. Bari ytlrejl de, eti sibl çıp 
lak olla? Ne &"eMr? Boynunu bükfl
şu sahte, avucunu uzatııı riyalı. ba
kıp yalan dolu ve ölçtilü ses, IUlİ· 
mi olmadıtı için ısırgan ..• 

Belli ki sefaletini çekmiyor, para 
eder bir meta slbl satıyor, dinlenmi
yor, dilendiriliyor ve usta hocalar e
linde den ıöre göre, avuç açmayı, 
kıldan ince bir sanat haline ıetinnlf. 

Bu halile, merhametten •iyade 
hiddet, şefkatten ziyade nefret veri· 
yor ve sanlmak arzusundan ı:iyade 
tükürmek ihtiyacı duyuruyur. Kaba
hat onun mu? Hayır! Mesai ben mf
yim? Yine hayır. Fakat ceuyı ben 
çekiyorum. Çiinkil onun ıahsında, 
biru evvel muvakkaten unutmıya 

bqladıiım bayatı ıörilyorum: 

Sevmiye baıladıjım §al'kı kulalı· 
ma batıyor. Gizli bir el, yarım por
siyon rakıya bir avuç zehir katıyor. 
Ve laiıma dikilen dilencinin uucuna 
yfb para. aolwna dlldlen ıanoaan a
vucuna yüz kuruş bırakıp çılayonun. 

* Dilenen çocutuıı kabahati 7ok. 
Garsonun vazifesi, dilencilikle mü
cadele etmek, çocutu katclıriJndaa 
kurtarmak •etn. Ballan artık tabii 
görmiye ahttıiı dilenciliktu beaim 
tikiyete kallntmam da mlnasız. Hem 
bunlardan yakayı kurtarmak için, on 
parayı gözden çıkarmak klfi. Eieı' 
her sün, yan cebimde, ytiz tane oa 
paralık bulundurup ta, dilenci hO· 
cumlanna kup kendimi müdafH .. 
demiyonam, kinıia kabahati nr? 

- O halde, bu Atırlan niçin Y• 
zıyonun? diyeceblııis? 

Dilenen pcaklana. polis taJdbla
den kurtubnak maksadile müracaat 
ettikleri buit lıileyi bilirsinb: aaaı
nm: Hepli de ellerinde ya bir lnma 
kanmeli, ya bir lalkım çiçek, 79 
bir ,.ır.et biaktl~ ya iiç bet hant 
çikolata. 7alaat ta iki dtizüne firke
te, Uç düstlıM toplu iine bulundarar
lar! 
A~öa devekuşunu bilininiz. U~ 

diyenlere: 
- Ben deveyim! ıre: "yük taşı!,, 

diyenlere de: "ben kuıum!,, dermiş? 
Bu profesyonel dilenciler de tıpkı 

•evekaıa ıibi, polis ıörUnce nnu 
Mbeı olarlar, yolcu ıörince aw~ a
çarlar! 

BilhalH böyle kalabalık günler 
de, İltanbulun birçok yerleri gibi, 
köprü altı da karmakanflk bir man 
zara aneder. Sekiz on san çivi köp 
rü tıstüniln hayifini kısmen yola 
koydu. İki, üç memur, çivilerin 
yaptılı vuifeyi köprü altında da 
cöremez mi? 

Evvelld lfbı, panoda karşıma di
kilen çoeutun koltuiuııda ne ırardı 
billyor maaunu? 

Guete!. Hem de ıflııO ıeçınlf p
•ete... Anlapbyor ki, ldlçtlk dilenci· 
lerln. aahıtaya kartı kalkan .. k11nde 
kullandıklan metalar aruına "ıa•e
te,. de kantnuttır. 

H alka. köpıil altındaki geçit
lerin kullanılmasını öğret

mek, para harcamadan kazanıla
bilecek bir aavap değil midir? 

Bu suretle, kiprünün hem füıtfl 
hem altı ferahl8rc:lı. Ve halk, ya
zın bu sıcak günlerinde, köprü al
tının serin ve tehlikesiz yerlerin 
den geçirilmiş olurdu. 

Sonra yine halkın rahatı, sell • 
matı nlmına, tiren, vapur gibi nak 
liye vasıtalarında, tiyatrolardaki, 
sinemalardaki gibi numaralı yer -
ler bulundurulmasım temin etmek 
çok güç bir hizmet midir? 

Bu suretle, hem izdihamın antı
ne !?eçilmiş, hem de bazı müessese
lerin kalabalık nisbetinde vasıta iş
letmeleri temin edilmiı olmu mıy 
dı?" 

Ve dilencinin bu hareketine ıntl
ıaade etmek, müsamaha rösterme~ 
herhanıi bir mealetln terefli llııi
formasını, bir 1enerinin ıırtına l"O
çlrm•lne •e o kiınyi en linne mak 
ıatlara Alet etmesine ıöa 711mm•k 
kadar l11111faıaea bir ıaflettir: 

Ne suete blr dilenci kalkamdır, 
ne de ekmetlni her gün ldlçtlk ta
banlarını ve hançeresini patlatarak 
kazanan namuaklr milveal bir di
l•cldir. Şehrin •kaldannda içti• 
mal Wr leke pltl dolapıa. n h• kl
f9 bapada 7abmıa veba pbl ,.. 
PlfaD dilencl)'I erta ... kal~ 
rm. Fakat lılç olmaa• dllenciala. ... 
maüh laDatlerln, ,..m mealeld .. 
rln nkarile, prulle. ha,.ı;,etlle 07-
umauna mlni elahm: MerlumletJ. 
misio~.Bul~ 

•••.ımı-t 
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Vatandaşla Mülakat 5 H ü KAVE 

Başpehlivan Cevabını Bildirdi 

Tekirdağlı önce lbrahimle 
KozunuPaylaşmak istiyor 

Babaeskili lbrahim S erbestle 
Tekirdağlıya Dayanabilir mi ? 

r Milli Küme 
Maçları 

Kaldırıhyor YAZAN: EŞREF ŞEFİK 

Evvelki günkü yazımda, başpehlivanlanmızın İstanhulda bu
lunan J ak Şerri ile behemehal tutuşmaları lüzumundan bahset 
miştim. Türkiye Serbest güreş başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyin 
dün matbaaya Abdullah pehlivanla cevabını bildirdi. 

__ _,o---

Futbol Federasyonu 

Başkanının Sözleri 
Amerika ve Avrupada büyük bir ğini düşünerek işi fazla güçleştirdi- Türk Spor kurumu futbol fcderas· 1 

şöhret kazanmış olan Jak Şerri gibi ğime zahip olacaklardır. Meseleyi yonu başkanı Danyal Akbel evvelki ı 
bir güreşçi ile imtihan olmak lazım oyle tahmin edenlere yalnız şu nok- giin şehrimize gelmiş, ve dün akşam 
geldigine Tekirdağlı da kanimiş. tayı hatırlatmak isterim: Bandırmaya gitmiştir. 
Yalnız herşeyden evvel Babaeskili Vakıa Arif Tekirdağlı kadar ağır- Bu seneki futbol hareketleri için 
Ibrahim pehlivanla kozunu paylaş- dır. Fakat güreş tarzı ağırlığından kendisile görüşen bir arkadaşımıza 
mak istiyormuş... hafü bir rakibe karşı istifade ede- federasyon başkanı şunları soylemiş-

Babaeskili lbrahimle Tekirdağlı- cek şekilde degildir. Arif fazla kilo- tir: 
nın paylaşmak istediği koz mall.ım- sunu yalnız kendi bacaklarile taşır. "- Ciimhuriyet Halk Partisi mer
dur. Geçen hafta Eyüp güreşinde Arifin karşısındakini mütemadi ~nm 1 kezinden aldığımız direktiflere uya
Tekirdağlı Babaeskiliyi yenemedi. lelerle zorlayıp ağırlığını yuklıye- rak vazifelerimize yeni müdürüyeti 
Taraftarlarınca "zamanın Koca Yu- cck gibi güreştiğini bu son seneler umumiye teşekkül edinciye kadar de 
sufu,, lakabı takılan Tekirdağlının pek hntırlıyamıyorum. vam edeceğiz. Yeni lik maçları için 
Eyüp gurcşini bir ti.ırlü hazmedeme- Işte bu kanaatlerledir ki, bu hafta bütün mıntakalara on beş ağustosta 
digi gonderdigi haberden belli olu- Babaeskili ile koz~."~ yağlı gureştcn tebligat yapı lacaktır. İstanbul lık 
yor. daha rahat edccegını sandığım Te- maçlnn icin ajanlığın tertip edecegi 

Bana kalırsa, Tekirdağlı bir nok- kirdağlıdan Jak Şerri giıreşi hakkın fikstür ta.tbik edilecektir. Bu maçlar 
tada yanılıyor. Babaeskili ile Eyüpte ela daha açık bir cevap bekliyoruz. ejanlığın tensibi üzerine iki devre o-
gureş iki rakip arasında on beş, yir- larak oynatılacaktır. 
mi kılo farkı kaldıran bir güreştir. s~avya Takımı İki devre arasında bir veya bi:- bu-
Tutuştukları güreş yağlı idi. Bu haf- çuk ay kadar bir istirahat verHecek 
ta yapacakları intikam müsabakası Gelmiyor ve bu arada klüplerin ecnebi t!'mas 
kuru serbest gureş olacak ... Yağlı yapmalarına müsaade edilecektir. 

·· f k k ~ İstanbul Belediyesi tarafından ter-Kuru güreşte cusse ar ı ço agır Spor mıntakaları arasında bir cok 
k O 1 d . k' B b.., tip edilen Festival eğJen,.deri ara~ın çe ·er. y e zanne ıyorum ·ı, n ..,- dedikodulara ve hoşnutsuzluklara 

eskili Tekirdağlı Hüseyindcn on beş da yapılacak spor temac;larının en mü yol açan milli küme maçları bu se
neden itibaren kaldırılacak vC' ilerde 
tatbiki daha kolay bir formi.ı l bulu- ı' 
mırsa bu maçların ihyası düşünüle-

kilo kadar hafiftir. Amerikan ser- himlerindf:'n biri olan futbol maçları 
best güreşini de burada görenek uy- bu gidi!Ole galiba 2kim kala('akttr. Ev 
durmuştur. Kıymeti, cesareti ne o- velce Slfı.vyanın Merkezi Avrupa ku
lursa ok;un ciısse ve tecrübece ken- pası dömi finalisti oldui!u ve galip 

f l id :r.· 'h cektir.,. 
dinden agır basan Tekirdağuya karşı geldiği takdirde ina e ~ ece.ı cı et --- -------
kuru güreşte hayli hafif kalır. llk le şchrimı7.e gclemıyC're ,ı hakkındakı 
hamlelerde tutunsa bile güreş devam yazılarımız dün tahakkuk etti. 
ettikçe hızından kaybedeceği tabii- Çeklerin Sliı.vya takımından Festi-
d• val komitesine dün gelen bir telgra-
ır. 

Böyle bir Dabaeskiliyi yenmekle fa göre Çek federar.yonunun miisaa
Tekirdağlı Eyüp güreşinin beraber- de vermemesi yüzünden İstanbula 
Jiğini sileceğini sanıyorsa aldanıyor. ~elcmiyecekleri anlaşılmıstır. 
Şu düşuncelerle Babaeskilinin kıy Festival hC'yeti programının en ca7.ip 

metinden şüphelendiğim tarzında numarasını teşkil eden ve aşağı yuka 
mana verilmemelidir. Babaeskilinin n masrafları çıkarmak bakımından 
kuru güreşte, Ti.ırkiye başpehlivan- büyük yardımı olan futbol maçları
lığı müsabakaları devamınca çok iyi nın bu stırete yapılamarnak ihtimali
neticelcr aldığını biliyoruz. Sındırgı ni gözoniindc> bulundurarak Macaris 
lı Şerif'i ve diğer cevherli rakipleri- tanın F. T. C. klübile muhabereye gi
ni bırer birer yatırarak başaltını kur rismiştir. 
tardığını zevkle seyrettiğimiz lbra- Bu klüp yapılan tekliflf'ri kabul et 
him pehlivan akranları arasında çok tiği ve miisaade aldığı takdirde şeh
seçilmiş bir güreşçimizdir. Fakat baş rimizde iki maç yapacaktır. 
altı pehlivanlığından, bilhassa kuru Festival komitesi Macar klübünün 

Gazeteciler Takımını 

Dave t 
Matbuat Takımı Kaptanlığından: 
1 - Matbuat Takımı 31 Temmuz 

1938 Pazar günü Beykoz Spor Klübü 
tekaüllerile bir maç yapacaktır. 

Aşağıda isimleri yazılı arkadaslar 
pazar günü saat 11 de Köprüden kal
kacak vapurla Bcykoza hareket ede
ceklerdir: 

Ercüment Rifal Namık, İzzet Mu
hittin, Ercı.iment Kemal. Murat Ka
yahan, Ahmet Adem, Osman Kavrak, 
Salithattin "foto", Ali "foto", Sedat, 
Ömer Besim. Ulvi Ziya, Şazi Tezcan, 
Hikmet Feridun Naci Sadullah, Ha-

güreşten, baş pehlivanlar içine ka- de muvafakat cevabı vermemesini lit Galip, Sabahattin, Enver, Osman 
rışıvermek zannedildiğinden güç bir nazarı itibara alarak Yunanistan şam Münir ve A. Fuat. 
iştir. Bu satırları okuyacaklardan piyonu Olimpiyakosu şehrimize da
bazıları ihtimal Babaeskilinin birkaç vet etmeyi düşünmekte ve bu iş için 
ay evvel koskoca cüsseli Arifi elli onlarla da ayrıca muhabere etmekte
da kikada mosmor ederek pes ettirdi dir. 

Doğanspor Uşakta Mağlup Oldu 

2 - Matbuat takımı azaları bütün 
futbol leva7.ımını Bahçekapıda J...iman 
Hanı altındaki Fenerli Şabanın spor 
mağazasına müracaatla evvelce ıs
marlanmış olan takımlarını tedarik 
etmelidirler. 

3 - Arkadaşların biitün futbol le
vazımlarile beraber gelmeleri rica o
lunur. 

4 - Maçın hakemi Ahmet İhsan
dır. 

5 - 11 vapuruna yetişemiyenlcr 
12.l!i, 13, 14.10 ve 14.30 vapurlarile 
gelebilirler. 

Ücret Tarife leri Sıkı 

Kont rol Edilmeli 

İmzası ve adresi bizde 
bir okuyucumuz şunları 

yor: 

sakla 
yazı-

"Şehirde işliyen nakil vasıta

larına ait ücret tarifeleri, ara sı
ra tetkik edilir. Bu maksatla ko
misyonların toplandığını , iicret
lcrin umumiyetle ipka edild iğin i . 

ara sıra da tenzilat ya}ltld ığını 

gazetelerden (iğreniriz. Neticesi 
ne olursa olsun h ir kı., ım nakil 
vasıtalarına ait iicret tarif<'kri
ııin tetkikten geçirildiği nıuhak

knktır. 

---.. ------------------------------------
ı ; -----------------Şehirde i liycn otohiislcr, bu 

kayıttan niçin hariç tutuhı~·or? 

Ben de hunu merak ediyordum. 
Otobüs nakli~ e iicrctlcrinin de 
muhtelif sehepl<'r tahtında dc
ğiştirihncsi 137.ım gelmez mi? '\'C 

hu bakımdan ofobiis tarifelerinin 
ha7.ı zamanlarda aliıkadar heyet
ler tarafından tetkik edilmesi 
zaruri değil midir? 

--------- BiR TEHDiT -
1§ Yazan: Mahmut Yesari 
I:'! • ııııııııı ı ıııııııııııı r ~ • • 1111111rr1111n11111ılf' 

Bu kontrolsıızlıığa misal mi 
istyiorsunuz? . işte bir ikisini 
sayıvereyim: 

G alatadaki eski şer'iye mah
kemesinin binası önünden 

geçiyorduk. Yanımdaki ihtiyar dos 
tum, durdu , güldü: 
"- Şu binayı görüyor musun? 

1 - Benzin fiyatları ucm:lndı. Oto
bils ucrctlerinde hiç bir değişiklik ol
madı. Holbuki, otomobil taksılerinin 
bile ucuzlntıldıitını biliyoru7.. 

2 - Muhtelif hatlarda çalışan oto
bUslC'rin yolcu Ucrelleri arosmcta nis
bet.ı: lzliklC'r vnrdır. Mcsellı, F.yilp -
Kcrestccllr•r hntlı için rniişterlden 10 
kuruş alınır. Buna mukabil iki mislı 
yol rlem"k olon Bııkırki1y - Sirkeci 
hnttında her yoku 15 kuruş öder. 

Meşhur Galata mahkemei şer'iyc -
si. .. Gençliğimde, bir gün, suçlu sı 
fatile, buraya düşmüştüm.,, 

3 - Ücret b::ı.hsindc kontrolsuzlu
ğa mlsnl oLırnk şunu gö terı:>billriz: 

Eytlp otobihlrrlndc milşkrid<>n 10 
kuruş alınır. E'inc 1 ı kuruşluk bllct 
verılir. Bu, li'J d"mcktir: "otobUo; sa
hibi, islerse nıilştcriden 11 kunış a
lııb'Ur, fnkat, yolculara cemile ol:;un 
diye bu kuruşu bağışlıyor.,, 

Du. niçin böyledir, bilir misiniz? 
Belediye, bu hnt eıc:ıldığı ırnnıon 

naklıyc .ucretlni 11 kuruş olnrak tes
bit etml tir. Fokat. blrknc: zaman soıı 
ra otohtı'"<'Uler bunu pıı halı bulmuş

lar ve fiyatı kendi kendil"rine ucu~
!, tını lardır. Hnlhuki. tarife. o g\ln, 
buı:un hiç tetkıkten s;e<:irilmedıği f
çln tabii oldUJju l'ibı kabnJştır. Oto
bu u. tarifey• ygurt oldtığu hıoldc>, 
vlri\di)l'P khtlatı-taı.u.ıı l'tınc!'f.iai bu ku

~· y11nn mOştc,rld«!n almıya kalk
sa, kimlrı ne> dC'miye hakkı olur'? 

~ctice olarak unu demek is
tiyorum: 

Otobüs tarifclninin hu;usi hir 
kom isyon tarnfmilan sık s ık t r.t k i
ki zaruridir. Bu komisyon, ben
zin fivatlarını otobüsiin gii m riik 
resmini ve ilaha bi r cok amille
ri gözfüıüııc alır. nıı.kli~·e iicrctini 
munn en miicldctler içinde hıı e
sasa g··rc tnyin \'C fcshit eder. 

Bu tarz. hem kontrol ve nıtı ra· 
kııheyi tc>min eder, hem de ge

rek otohiisr.i.iniin, ~erek miistcri
nin ı:arara uğramasını önler.,, 

Topkapı Müzesi Önündeki 
Yolun Tamiri Lazım 

fmz::ısı bizde mnhfuı: bir okuyucumuz, 
göndcrdıği mektupta diyor ki: 
"Topkapı sanıyı muz<' 1, her gfin y(ızlcr

cc seyyahın, 7.lyaretc;inin uğrağıdır. Bu i
tibarla, saray muT.eo;i ile Bnbıhilmaytın tic
nilen kapı ara ındaki yolun adomnkıllı ta
miri, bu kısma parke veya a~fıılt döşen

"'".:! 15Zlmdır. Bu yol, gunıln ht>men her sa 
atinde to1. toprak kinde olduğu için, 7.İya
retc gelen scyyahl,ırın hnyll rahatsız ol
dukları ve sık ~ık şikflyet f'ttlkll'ri göriilu
yor. Alfıka".larlıırın naz:m dikkotinl celbct
mcnizi rjca cdt>riz. 

BALIKES1RDE : 

Belediye intihabatı 

Tekrar yüriimiye başladık. İhti
yar dostum. anlatıyordu: 

"- Bir gün, Galatarla işim var
dı. Mevsim yaz. Öğle sıcağında kôp 
rüden geçmenin, o zamanlar için, 

ne felaket olduğunu bilemezsin. 
Şimdiki gibi ne tramvay var, ne de 
kCiprüniin alt yanları. .. Eminöniın 

den bir "dolmuşa., atlamak, en kes 
tirme yol. Balıkpazarının ara clar 
sokaklarından kayık iskelesine in
dim. Bir "yarı dolmuş .. , iskelede 

bekliyor. Hemen atladım. Kayığın 
dolması için, daha iki yolcu lazım. 

Deniz üstiinde bile güneş öyle bas 
tınyor ki, terden, desti gibi sızı-

yoruz. Şimdiki yumuşak gomlek
ler de yok. Katı kolalı yakalık. ha 
-:ıtmT '"ötffnlş. 'ftılalt~ır çember gıbi 
.bo.ynwwı. i\.'~:or. 
~~J, "--•--1-ı.. __ ı.,,,_1 

mıştı; hiç terlemediği halde, men 
dnınr ~ıkaraı, yuzünu, ensesini sil

di: 
"- Kayığın dolmasını bekler -

ken, hep bir ağızdan sızlanıyoru7.: 

"- Kalkalım artık. Gelen ol -
rnazsa, akşama kadar bekliyecek 
miyiz? 

"Kı:ıyıkçı, inat mı inat! İki onlu
ğu feda edemiyor. Neyse, mintan
lı biri geldi, atladı. Artık, bir kişi 
bekliyoruz. 

"Nihayet, o da göziiktü. Göziık
tii amma. iki elinde davul gibi ko

ca iki paket var. Kendi sığdı, diye
lim, fakat bu koca paketler nereye 
sığacak? 

İhtiyar dostum, yüzüme bakıyor 
du: 
"- Sana. bu adamı tarif ede -

yim. Bodur, tıknaz bir Karamanlı. 
Kalın, gür çatık kaşlar, kalın pos 
bıyıklar. O zamanlara ait bir tip. 

Artık bu. Karamanlı tipi, ortada 
kalmadı. Bu tipe, Balıkpazarınrla, 
zahirecilerde, mahalle bnkkalları 

arasında sık sık rastlardık. Kayık 

kalksın da biran evvel gidelim. di
ye, koca paketlere fazla ehemmi -

yet vermedik . Karamanlı geldi, ev 
vela paketlerinden birini uzattı: 

"- Biraz yer açın cıgerim. tgııe 
üstünde gibiyim. 

"Açıldık; o, iyice yerleşti. Ceb~ 
den çarşaf gibi bir yazma merıdıl 
çıkardı, terlerini silmiye başladı: 
"- Asmaaltından buraya gadet 

soluya soluya geldim. ~ 
"Paketleri tekrar almayı hiç dıJ• 

sünmüyordu. Hayır sahibi, hatır • 
)attı: 

"- Hcmşcrim, paketlerini al at 
tık ... 

Karamanlı, mendilini cebine so) 
tu. paketleri aldı, dizlerinin üstii • 
ne koydu: 

"- Gusura galma cigcrim, 5'6 
ğa zahmetliğ oldu. 

P aketler, tamamile onun dl• 
zinde değil, birinin yarısS 

benim dizlerimde. öbüriiniin yarı~ 
sagında oturanın dizlerinde idı. 

"Me\·sim, ,·az. dedim. Paketle' 
rin birinde y~ğ. öbiiründe et varcll 

ikisi de fena fena. ağır ağır kokıl • 
yordu. Sıcaktan yağlar eriyip il • 

:r.acak olursa esvaplarımın giyile' 
cek hnli Alilnıa7.aı 

Karamanlıya: d 
"- Arkadaş, dedim. Şu palte 

biraz çek. Üstiım başım yağ ol• ' 

cak. 
Gfo:leri~i açarak hain hain bS) 

tı; çatık kaşları, büsbütün çatıl ' 
dı: 

"-Nireye çekeyim? Bunları gt' 
yctlcn iyi sardirttim. Sen heç r1' 
raf( itme.,. 

Ben de hirçinlaştim: 
"- nöz göre merak etme, ol._ 

mu? Çek şu paketi.,. 
Karamanlınin kafası kizmıştt= 
"- Bu gadar nazikdin de rıideıl' 

bir gupaya, faytona binmedin!··.,0 
Artık, ağzını açmıştı; susmak ti' 

miyordu. Ben de fena kızmıştı 
elimle paketi ittim 
"- Deniz üstündeyiz. Adar1'1' 

başını belaya sokma!,, 

"Sert söyleyişim, onu sınd~; 
mişti. İçin için homurdanıyo I' 

Galatsya yaklaşırken, kulağırrı• 
ğitdi: ~ 
"- Ben senin başına bir i~ 8 

yım da gor guniinü.,, 

"-Ne yapabilirsin sanki? •• ~.
't.,,, 

"- Seni aglında olmıyan bl 

rara sokayım da bak!,, 1' 
Hiç kulak asmadım. GalataY' J(f 

naştık; kayıktan çıktık: baktırrı· tıJ 
l . l' r ft raman ı. peş1m sıra ge ıyo · • 

Finlandiya Güreı~ileri 
Geliyorlar 

Balıkesir, <TAN) - Burada bele
diye intihabatına l Eyhilde başlanı
lacaktır. İntihap kılavuzlarının dağı 
tılması işi ilerlemiştir. 

"- Amağın derim, gollarım gop 
tu , hele bi yol şunu alın. 

M üşterilerden ya hayır sahibi, 
yahut beklemekten usanmış 

biri, paketi aldı. Karamanlı, öbür 
paketi de uzatmıştı: 

teyim amma, ne yapacak bilı:rı1Yo 
rum ki... ıer 

"Caddede Karamanlı. paket ,. 

den birini yere bıraktı, yakarı'18 'f 
pıştı , avaz ava7. bağırıyordu: ,ı-

1'11 

Do{Janıpora galip gelen Ergenekon l utbolcülera 

Ergenekonun davetile gelen İzmi
rin Doganspor klübü 16 kişilik bir 
kafile ile ve milli takımımızdan Hak 
kı, Fuat ve Galatasaraylı Reşadın iş

tirakiyle ve çok kuvvetli bir kadro 
ile şehrimize gelmiş v~ istasyonda coş 
kun tezahıiratla karşılanmıştır. 

M'safirlerimiz ilk maçlarını Cu
martesi günü dört bini geçen bir se-

yirci önünde Uşak Gençler Birliğı ile 
yapmışlardır. 

Oyun 1 e karşı 2 ile Gençler birliği 
lehine devam ederken çıkan ihtilaf 
yüzünden yarıda kalmıştır. Pazar gti 

nü Ergenekon idman yurdu ile ikinci 
karşılaşmasında altı bine yakın bir 
seyirci önünde yapan Doğansporlu 

misafirlerimiz çok çetin bir oyundan 

Ankara, 28 (Tan muhabirinden) -
Finlandiya giire\7 takımının eyUılde 

memleketimize gelmesi ve üç eyhi l
de İstanbıılda ilk maçını yapması ka
rarlaştırılmıştır. 

sonra Ergenekona sıfıra karşı bir sa
yı ile mağlup olmuşlardır. 

Bu galebe Uşak sporunun ileriye 
doğru aldığı hızın bir delili mahiye 
tindedir. 

Fuadin ve Hakkının canla başla ça 
lışmalan ve İzmirin diğer maruf ele
manlarının gayretleri kendilerini 
mağllıp vaziyetten kurtarmamıştır. 

Misafirlerimiz pazartesi günü hara
retle uğurlanmıştır. 

Lise İkmal 
• • 
lmtıhanları 

için 

BERLİTZ 
Mektebine 

Müracaat ed iniz. 

Beyoğlu : 373 istiklal cadd. 
Ankara: Saylavlar caddeıi. 

"- Şuncağızı da alın da fazla 
begleyip yoldan galmıyalım!. 

"Ayni hayır sahibi, o paketi de al 
dı; Karamanlı, kayıkçının elini 
tutarak kayığa atladı. 

''Kayıkta, ancak zayif bir ada
mın ilişebileceği yer vardı. Kara
manlının iri hantal vücudü, güç sı 

ğardı. Fakat, kendine, rahat bir 
yer arıyordu; elile omuzuma do
kundu: 

"- Şöyle biraz sığışivirin de biz 
de ilişelim cigerim! 

"Çaresiz, sıkıştık; Kaı:amanlı, 

ilişti. Biraz sonra, bana: 

"- Bu gadcr batagc1lık 0 

Vir paralarımı gayrik!,, 

dor. tı' 

S a~ırmıştım O. durm:t ıtfl 
ğırıyordu . Hemen etr sO' 

mıza halk toplandı. Merakhl9f· 

ruyorlardı: 

"- Ne var? Nedir?,, ct,,.J 
Karamanlı, hepsine ayrı 

veriyordu: ,,,.~ 
d·"e ,.-

"- Namuslu adamdır 1
• ·t<l'C 

dık, senetsiz sepetsiz para V'~ı fi 
On iki altın, cigerim, tarn oıı 
rı gız.,, . ~ 3 ti 

(Arkam Sayfa 8. SüttJ.1' 
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TARiHÇi GÖZÜ 
rAN 

iLE: 

~cınımlaki lbrahim P"f'I sara71mn tam 7Ü •en• önceki hali. ( Saray, .ağda görülüyor) 

Umumi Hapishane 
Binası Yıkılabilir! 

Şu Garip Dünyada : 

lngilterede 
Satılan 
Sehir , 

Maı-kıfz Büt, 
İngilterede Kar

dif tehrinin ya
rısını bir aksiyon 
ner §irketine 20 
milyon lngiliz 
lirasına satmış

tır. Bu şehrin yeni sahipleri, şehirde 
kiraya verdikleri evlerden üç ay içe
risinde 5 milyon sterling lirası kira 

üçreti almışlardır. 

* Futbol maçında itlaiyeciln 
Buyenos Ay

resde bir futbol 
maçında itfaiye
ciler, halkı tes -
kin etmek ıçın 

epey u~raşa.-ak 
yorulmuşlardır . 
Mesele şudur: Oyniyan iki takıma 

göre ikiye aynlan seyircilerden bir 
kısmı, hakemi taşa, topaca tutmu~-

(1) 

~ Lndi hapisane halinde 
L.~ _ lcullamlan binanm yı
~ Yerine adliye arayı ku
la· • istenmesi sünün mü
:: ~ nıeaeleai oldu. Bu yapı
.. __ llainıari •e tarih balomm-

lardır. İşe polis müdahale etmiş, fa 

Yazan : - ~l kat halk, bir türlü yatıştırılamamış
tır. Bunun üzerine stadyoma çağırı-

1 b h H kk K 1 1

1 lan itfayieciler, halka yarım saat su r a im a 1 on ya 1 1 sıkmışlar. birçoğunu sırı} sıklam ede 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~] ;:d~ıtmıyamunH~~mu~ar-

d Çolc Jiiluek bir kıymeti ol
"-~ ileri sürenler •ar. Fa
tır:ıt Yas>ıldıiı tarih •ibi mima
h 1 •e lllİınari kıymetini orta. 
Ilı lco1a1ı yok. Niçin yapıldığı
~ ~e neye tahsiı edildiğini de 
41. ~Yetle aöyliyemediler. Orta-

d Üliaf nıahiyeti haiz bir etüt 
e a·· 

'1:1-.ıJ Ol'enıeclik. Söylenen ve ya-

Bugünkü adliye sarayının arkadan söriinüfÜ 

d' ar •iızdan dolma feylera:;. ICaYnakJar ı&terilemiyor. 
...::• Sinanı talebe olarak o
~· ı_. olduiu gibi, binayı 
~- Siııana, Sultanahmet 
4~'11beainin miman Mehmet 
el ••h Yaptırtanlar da bulun-

~14.~a Bizanı bakiyesi ıö- ş imdi bu harabeyi çevreleyen 
er de •ar. binaları tetkik edelim: au .. 

ili itin tanıir ve ıslahı kabiliyeti- Üniversite Yıldız kütüphanesin-
tc.y ~en kaybetmiş olan binayı de 35 No. da kayıtlı Mıtrakçı Na-

le bir ku.a.. k ·· 1. y - .. suhun "Seferi frakeyn" adlı ese-
lıu" ...,..,a ışı gore mı: uzu 

teoı..:. rinde At Meydanının güzel bir ıt1ıı. 'lflLl1 eden şimal cephesi üç, 
-ser.. resmi vardır. Burada ipodromun 
dt k uç Cephesi iki katlıdır. Arka harap halini görmek mümkündür. 
llı!l ~laıı üç cephenin üst katları- Başka bir resimde de İbrahim 
a.-~0111•rinde açık koridorlar ve Paşanın Ofen - Budin'den getir-
~ k~a da odalar vardir. Re- diği tunç heykelleri şimdiki yılan 
~ ~erlerinin aralan sonracian lı sütunun önünde görüyoruz. 
balıı 0riilrruiştür. Binanın üstü ya- İstanbul Latinlerin ellerine 
llJt ha rıarrrıaıık tarlası ve fidan- geçtikten sonra lpodrom tamamen 
h .. ~e gelmiştir. Kubbelerin ço yüzüstü bırakılmıf, her tarafı ha-
~kı.ı-bı~assa sağ cenahtakiler - rap olmuştur. Birçok heykeller ve 
1.., ~ur. Binada mermer sütun taş sütunların üstlerindeki made-
~ Y'rnetli baf}Pklar ve taşlar- ni kaplamalar eritilP.rek para ya-
tl k. eter !oktur. Kemerler birin- pılmı§tı. Fatih İstanıbula girme-
~l"t tuı Ustne yığma taş halinde den evvel yapılan plinlar da 
ttıllr~Uftur. Zelzeleler, yağ- At Meydanının perifan hali görü-
htbıt ' baknnsılık binanın hüvl- Jüyor. (1) 

"-aıı 'lre ?engini sibniş gibidir. Bi- Kanuniden sonra 7apılan resim 
4- drt..,,'bu haliyle, yalnız İstanbul- Jerde ve yazılan ldtaP.larda ipod-
de .;ıs•I, Yllrdun b~k yerlerin- romun kerevet duvarlannın ta~a-
Jlllg(ıY1ıı emsaline rastlanabilir. men ortadan kalktığını, dikili taş-
\e~ s.tanbulda bu yapıdan daha lann ve yılanlı sütunun batıaında 
~ bır hale gelmiş Sinanın bir bir At Meydanı sarayı yapıldıjtnı 
~a~rleri vardıır. Üsküdarda ve bu saraya bazan da "İbrahim 
't°l>k PaŞa, lstanbu1da Şehzade, Paşa sarayı" .tı verildiğini görü-
~Pıda Ahmetpap medreleleri yor ve okllfortıa. Topkapı sarayın-
1-t )t)t olarak gösterilebilir. Bwı- da hazine lriltilphanelinde 1526 nu 
li.ıı 81~~ıp giderken zaten tonoz ha marada kayıtlı "Hilnemame" nin 
~ "4lll ve altında 500 günahkar minyatürlerinde Kanmıt kızı Hati 
' 1~ köstebek hayatı yaşatan ce Sultanı Partalı İbrahim Paşa1a 
~,eten şu harabenin üstünde verirken yapılan muhtefem dütiln 
~ ~ hem yurttaşların ıı.hhati, de kendisi için At Meydanı sarayı 
~ ~ lehrin iman bakımından önünde müzehheb bir otal kurul-
~~ d<>tru değildir. Sözü demal dutunu da görüyoruz. Kanuninin 
lliJı ~Ya bırakmalıdır. Bu harabe- Sadrhamı tarihçi Lötfi Paşa bu 
it _ ~Unda pırlanta gibi bir eser- düğünü tasvir ederken "930 sene-
~ltı~liy~ ~azinei Evrakı - , ar- sinde VeziriAzamı İbrahim Paşayı 
~ bir huvıyetini oldukça sakla- everüb ali düğünler eyledi. Şöyle-
~~saray aksamı vardır. Ku- kim kalemlerle tahrir ve dillerle 
~itiı-1 Adliye binası bu dede ya- takrir olunmaz (2),, diyor. 
bit ,.;::u tebarüz ettirmek için Peçevl'de 18 Recep 930 yılında 

t.kı a Vazifesini görecektir. yapılan bu düjünü anlatırken der 
'l'atfht etlerlertıı lıatüne titrerim. ki: 
t.k 'b1t"'e lllitrıart kymeti olanJarın "Pel at meydanı blr feleld tul 'ht tafının bile oynatılmaaım gibi Wr vUt m•hıldir . .AU otak1a.r 
'al1.1rıdak~7arnn. l'akat bu harabe Ue '" envaı styb ,,. ** ne tez 
lttrıı hl ~ ve arkasındaki eserlerin yin olunup ve Mehte~nei Hüma-
~ kr abutu halini almııtır. Bu yun önünde Padifahı zafer makrtln 
~rılrnadıkça ötekilerin inef için bir lli tahtı saadet baht ter-

Ve burada düğün alayını seyre
den Padişaha saray hazinesinde 
saklı (Noşirevan) a ait yekpare pi
roze bir taştan şerbet ikram edil
diğini tumturaklı bir ifade ile an
latır. 

Solak zade de düğünü tasvir e
derken şunları söyler: 

"Veziri Azam olup İbrahim Pa
şa ismile namver olan sadrı güzin 
sünneti seniyel sahibülmiraç üzere 
izdivaç için icazeti padişahı felek 
menzilet ile At Meydanında vaki 
olan Mehterhanenin köşesinde Şeh 
riyan ili tebar hazretlerine tah
tı saadet baht tertip olunup zer
baft ve giranbaha ve girankadir 
kumaşlar ile tezyin eylediler. Ve 
aşağı meydanda rengamiz ve mu
sanna otaklar ve sayebanlar kuru
lup minehheb kaliçelerdeki Uzun 
Huan ve Şah İsmail ve Estacalu 
ve Karahan ve badehu Sultan Gori 
ve Tomanbay. cenklerinden alınan 
musanna ve mürakka ve mürtefi 
otaklar kw-ulup (4) .. " 

H ammerde de şunları okuyo 
ruz: 

"Padiph 18 Recep 930 - 22 Ma
yıs 1524 te At Meydanında mükel
lef çadırlar ve Padişah için bir taht 
kuruldu. Sekiz gün ziyafet verildi. 
Dokuzüncü gün ki gelinin saray
dan alınacağı günün arifesidir. Pa 
dişah İbrahimin sarayına gitti. Bü 
tün hanelerin duvarlarına kıymet
tar. kumaşlar serilmiş olduğu cihet 
le Sultan Süleyman adeta altın ve 
ipekten bir duvar arasından ge
çiyordu. Sultan Süleyman İbrahi
min At Meydanına bu defa inşa 
ettirmiş olduğu saraya avdetle gü
reş. raks, koşu, ok yarışı vesair u
mumi eğlenceleri seyretti. İbrahim 
Paşanın Ofen kasrı kıralisinden al
mış olduğu üç heykel - dikili taş ve 
sütun ile tunç yılanlar amuduna 
tetimme olmak üzere -AtMeydanın 
daki sarayı önüne konuldu (5)., 

Evliya Çelebi, İstanbuldaki vü
zera. ülema. ayan ve diğer büyük 
lerin saraylarını sayarken: 

"En büyük saray At Meydanın
da dki İbrahim Pap sarayıdır. 

.. 
Renkli Juman veren •İgaralar 

Amerikada bir 
sigara fabrikası, 

muhtelif renk -
!erde duman çı
karan sigaralar 
imal etmiştir. 
Bundan sonra bu 
fabrika, yalnız tü 

tünlerın cinsıne göre değil, çıkara
cağı dumanların rengine göre de si
gara yapacaktır. Bayanların, giydik
leri elbiselerle ayni renkte duman 
veren sigaraları içmeleri şimdiden 
çok moda olmuştur. 

* Sinekler ıanJan kaçıyorlar 
Londrada b • 

reçel imalith, 
nesi, reçelleri 
rengini muhafaz 
edecek bir çare a 
rıyormuş. Bunun 
için bir çok te<:-

rübeler yapılmı~ ·---------' 
Bir defasında da, ımaıathaneaekı uu 
tün pencerelerin camları sarı renge 
boyanmış. Sarı renkten geçerek 
imalathane dahiline giren ziyanın 

reçellerin rengini bozmadığı görul
müş. 

Fakat, lngiliz sanayicileri, bu tec

rübe sırasında daha garip bir keşif

te bulunmuşlardır. Pencerelere sarı 

renkli cam takılması, fabrikada her

kesi rahatsız eden sineklerin de bır

den bire ortadan kaybolmasını te

min etmiştir. Bu suretle, sineklerin 

sarı renkten kaçtıkları anlaşılmıştır. 

* Çileği Avrupaya getiren adam 
Fransada çileği 

~ vrupaya ilk de
~a getirmiş olan 
<.aptan Frezie'nin 
hatırası için bir a
bide dikilecektir. 
Kaptan Frezie 

-......;;;;~---- 17 inci asırda Şi
hde yerh halkın iştahla bir nevi kır
mızı meyva yediklerini görmüştür. O 
da bu meyvaları çok leziz bulmuş ve 
aldığı beş tohumu ilk defa olarak 
Avrupaya getirmiş ve ekmiştir. Bu 
5 çilek fidanı, bu meyvanın Avrupa 
da üretilmesini kolaylaştırmıştır. 
E 2 

Bu zat Süleyman Hanın veziridir. 
Bu sarayın yarısı bölünüb Padişah 
lara mahsus sarayı has ittihaz olu
nup gılmanı hastan iki bin zülüf
keşan gılamı padişahi ile meskun 
dur. Saadethanei hümayundan son 
ra bundan büyük sarayı ili yok
tur (6)" diyor. 

(1) &ki İstanbul. Sayfa 21'18 
(2) LOUi Paşa taril\i, sayfa 318 
(3) Peçevl Uırihi. Cilt l, Ayfa 81 
(4) Solakzade tarihi sayfa 448 
(!I) JJammer tarihi. cilt !1, sayfa 40 \'fi M 
(8) P.:vllya (elebi seyahatnamesi. cm ı, 

IQ'fa 323. 

' S of ga Mektubu: 
• 

$umnuda Tanassur 
Eden Çingeneler 

Bulgarlar Her Nedense Bunlar111 
Türk Olduklarını ilan Ediyorlar 
Birkaç aün eTI'el, Sof ya.da çıkan Utro ıazeteeinde fU .abrlan 

okumuttuk: 
"Şumnu ,ehrinde bir Türk aileai tanaaar etmiftir. Aile reisi 

lvan, zevceıi Raclka, çocukları da Mihail 'Ye leanko isimlerini a). 
mıtlardrr !,, 

Bu haberi veren Utro gazetesi, 
şu satırları da ilave ediyordu: 

"Dört kişilik bir ailenin bu de
haleti şerefine milli ve dini bir 
düğün (!) tertip edilmi,tir. 

Biz, şu anda öğrenmiş bulunu
yoruz ki, bu ailenin f van adını al
dığı bildirilen reisi Türk değil çin
genedir ve Şumnuda bulunan ye
dinci piyade alayında, mızıka zabi
tidir. 

Bize bu ikinci haberi veren Şum 
nu muhabirimiz diyor ki: 
"Dünyanın bir çok yerlerinde 

olduğu gibi Şumnuda da çingene
ler vardır. Fakat bu çingenelerle, 
Türklerin uzaktan, yakından hiç
bir temas1an, alakaları, münase
betleri yoktur. Bu çingeneler, Şum 
nu hudutlarından içeri girmezler. 
Şehrin dışında , bir dağ başında 

yasar1ar. Yaşadıkları dağın adı da 
"Ç' 1 t · d ' r ıngene er epesı, , ır .,. 

Tekzibile birlikte neşrettiğimiz 
bu haber Bulgarlann çingenelerle 
Türkleri daima ve kasten biribi
rine karıstırdıklarını gösteren ilk 
haber değildir. 

Bulgar gazE'telerl, bundan bir 
müddet evvel de Vraca'da, bir çok 
Türklerin din dejiştirdiklerini yaz 
mışlardı. 

Ve bi7. o zaman da, o çingenele
rin Türk olmadıklarını isbat et
miştik. 

Bulgaristan muhabirimiz: 
"Bugtin, diyor. değil halis Türk 

1er, Roclop1arda yaş1yan Pomak 
Tiirklcri bile. din, millet bahsin
de çok titiz. çok kıskanç, ('Ok mü
taassıptırJar. tc:Jerinde milliretin
den ve dininden caymış tek insan 
bulmak mümkün değildir. 

Vaziyet böyle iken, Müslüman
ları koyu türkçü olan Bulgaris
tanda, hele Deli ormanın merkezi 
sayılan Şumnuda bir ailenin din 
ve milliyet değiştirebileceğine i-

· nanılabilir mi? Bulgaristanda bu
lunan çingenelere gelin<'e, onların 
milliyetleri, dinleri zaten malüm 
değildir. Göçebe hayatı yaftvan 
bu biçareler, icabında Mtislüman, 
icabında hıristiyan. icabında Bul
gar ve icabında · Tiirk olurlar ... 

Bütün bun1ara rağmen bir Türk 
ailesinin tanassur etmiş gôsteril
mesi, gizli ve neticesiz gayeler gü
den bu gazetevi okuyanları son de 
rece hırslandırmıştır. Muhabirımiz 
diyor ki: 

"Bu haberin şiiyuundan sonra, 
bura Türkleri çingenelere acıma
mayı onlara ekmek, yer. yol. hat
ta sadaka vermemeyi kararlaştır
mışlardır. Çünkü bu çingene ai
lesi hıristiyan dinini sevdiği i
çin değil. Türk milletine duşman 
olduğu için tenassur etmştir. 

Bulgar gazetesinin, muhabiri
miz tarafından tekzip edilen a
sılsız havadisinde bir de resim 
vardı: 

Bu resimde, tanassur ettiği bil
dirilen çingene ile kansı ve çocuk 
Iarı görülüyordu. Çocuklar. henüz 
yürüyemiyecek çağda idiler. On
ların resimlerini görünce, bu ha
beri veren gazetenin suiniyetine 
inanmamak mümkün degildi. Çün 
kü bu resim, tenassur ettiği bildi
rilen mahJiakların sade Türk oi -
madıklarını, sade cingene oldukla 
rını değil, idlrak sahibi bile bulun
madıklarını isbat ediyordu. 

Bu gazete, dört Türkün tanas
sur ettiğini bildiriyor. Halbuki a
dam yerine sayılan bu dört kişiden 
ikisi henüz yürüyemiyecek yafta
dırlar. O çağda mahluklar, din de
ğil, don, gömlek bile dejiştiremez
ler, din, babadan evl6da intikal e
den bir miras değildir. Bir çocuk, 
dinin manasını, idrak çağına pl
dikten sonra anlar. Ondan IOll1'a 

da, ya babuun, anuının telkin et.
tiği dini kabul eder, yahut ta ki
taplarda okuduğu dinlerden birisi
ni seçer. 

Uç, dört yapnda bir çocuğun bir 
din sahibi olabileceğine, hele din 
değiştirebileceğine inanabilmek gil· 
lünç değil midir? 

Binaenaleyh, din değiftirdiji 
bildirilen dört kitiden ikisi, henüz 
idrakten, izandan mahrumdurlar. 
Diğer ikisi de, idrakten, izandan 
mahrum bulunan iki sabiılin din 
sahibi olabilecetine, din değiştire-

bileceğine inanacak kadar beylnsiz-
dir!. • 

Şu halde Bulgar gazetesinde: 

"Dört kişilik bir Türk ailesi ta
nassur etti!,, ,eklinde çıkan acayip 
haberi: 

"O aile Türk değil, çingenedir!" 
cümlesiyle tekzip ettikten sonra, 
§U sözleri de ilave edebiliriz: 

"Bu çingeneler de henüz akıl sa
hibi olmamış, ve akıllarını oynat
mış biçarelerdir!,, 

* 
Bize, bu garip tanassur hadise-

sinin içyüzünü resimlerle tevsik 
ederek bildiren Bulgaristan muha
birimiz diyor ki: 

"Bulgaristanda, dinini, imanını 

değiştirebilecek hiçbir Türk yok
tur. Türkler, dinlerini, imanlarını 
kainat pahasına değiştirmezler. 

Fakat bu kadar acayip, bu kadar 
manasız. asılsız ve gülünç iddiela
rı, itl\raları, lbııa\lcu 1 , ı ......... h \c.ri, 

okudukları zaman, hepsi de dinden 
imandan çık'tyotlar!,, 

lızMIRDE: 
-----
Bir Kadın 
Arkadaıını 
Yaraladı 
Izmir, (TAN) - Aziziye mahalle

sinde Aşağı Sineklide irfan arsası 
karfısında 32 numaralı evde bir genç 
kadın, kendisi gibi genç bir kadın 

arkadaşını yaralaMıftır. Aralarında 
ötedenberi geçimsizlik bulunan bu 
kadınlar biribirlerine iyilik kotüluk 
isnat ederlerken, Emine ismindeki, 
Fatmayı batından keserle ağır suret 
te yaralamış ve yakalamu•ştır. 

Nevyork Serglıine 
Hazırhk laıladı 

lzmır, 28 (TAN Muhabirinden) -
1939 Nevyork Sergisinin Türk pav
yonu için şehrimizde hazırlıklara baı 
lanmıştır. Valinin reisliğinde bir ko
mite kurulmuştur Komite ilk toplan 
tısını bugün yapmıştır. 

* İzmir: (TAN)- İran konsolosu 
Mahmut Han, başka bir vazifeye ta

yin edildiği için şehrimizden ayrıl

mıştır. Yeni konsoloa ıelinciye kadar 

işleri Vis konsolos Refet idare ede
cektir. 

Ozi mler Çok Neft~ 
lzmir, (TAN) - Uzum mahsulü 

bu sene ıayet nefistir. Havaların il• 

cak gitmesine rağmen uzum piyasa
sının bugünlerde açılması mevzuu 
bahis değildir. Piyasanın ancak 20 
Ağustosa doğru açılacağı tahmın e
dilmektedir. 

' 
incir piyasasının da 20 Agustostan 

evvel açılacağına ihtımal verilmi
yor. Avrupada bulunan Ticaret Oda
sı Reisi Hakkı Balcı Agustosun onun 
da şehrimize gelecek, ondan sonra 
da incir mıntakaaında bir tetkik ya
pacaktır. 

Fuarın açılma töreninde bulun
mak üzere şehrimize geleceği haber 
verilen Iktısat Vekilimizden. bu pi
yasaların açılmumda hazır bulun
muı rica edilecektir. lert ---~. tip olundu. m• 

-----=-~~~~:__~~~~~~~~~~~~~~~--~~----------
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' Paz.«T, 31. 1. 1938 -
._,,..._,,_, ..................................................... -

SENFONİLER: 
11.45 Berlin kısa dalpsı: Senfonik kon 

ser 23.15 BOkreş: ~nfonlk plAk konseri. 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dulgn.sı musikili pazar 

lel!mlan (8.15 devamı) 9.15 l'arb Mon
diyal plfık musikisi 10.S5 Plllk 10.45 Ber 
lin kısa dalgıısı orkestra, alto, piyano 12 
Parla Mondiyal konser nakli 13 Berlln kı 
sa dalgası hafif musiki (14.15 devamı) 
J3.15 Paris Mondiyal konser nakli (14 ke 
za) 13.25 Bllkreş: Dlniko orkestrası 15.-1.5 
BBkreş Ulusal mu:;ikl (16.25 Ulusal dans 
havalan) 16 Peşte lc'lsa dalgası Karışık 
konser (Askeri bando ve halk musikisi) 
11 Berlln kısa dalgası eski musiki hatı
rrıları 17.45 Berlin kısa dall!nsı 111!.Şt!li mu
siki koıuerl ( 18.50 devamı) 18 Piirls 
l\tondiyal konser nakli 18 Peşte radyo or 
kcslrası 18.15 Berlln kısa d:ıliası Al -
man halk m:ırşları (19.15 keza) 19 Bra
tislava, Prag, orkeııtra, flüt, şarkı 19.17 
Bilkreş Şehir b:mdosu 20 Berlin kısa dal 
ıım Pazar koı\1eri 21.05 Varşova Men
delssohn'un eserlt•rlnden plaklar, 21.JO 
Bilkreş Orkestra tnrnfınd:ın h:ı!if musi
ki 21.20 Prag Vat<ı ve operetlerden r>opu
ri 22 Bilkrl!Ş De bııs.'>ynin eı:e:rlednden 

konser 22.35 Bükreş: S:ılon ork<'strnsı 
22.55 Peşte Çigan musikisi 23.30 Praıı 
pUlk musiki i 

OPERALAR, OPF.RETl,ER: 
21.15 Peşle Plaııkenin operetlerinden 

ımhneler (Orkestra ve ş:ırkılı) 22 Yar
ııova Verdinin "Troubaclour,. opt"rnsını 
nakil 22.10 Prag "Sehr:ız:ıd oper.ısı 
(Plakla) " 

ODA l'\l'CSİKfSf: 
21.15 Bcrlln kısa dalgası Grossm:ınn ku 

nrtcU. 

RESiT ALI.ER: 
9. 15 Berlin kısa dalgası Beethovenln 

As-dur ve Ffs-dur piyano sonatlnrı (9.45 
orkestra ve piyano) 15.45 Berlln kısa dal 
gası Piyano konseri (Bach) 18 Vnrşo\ a 
Ş rkı rec;itall (19 Keza) 

DANS MUSfKiSİ: 
' 

19 50 Peşte 23.40 Br:ıtlsla\·a 23.45 Prag 
24.10 Peşte 

-"' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' -
- Pazarte•i, 1. 8. 1938 ' 

-"' ,,,. ,,,. "' "' """ "' "' """ "' "' "' J 
SENFONİLER: 

. . . . . . . 
RAFiF·KONSERLER: 

""etv/23\ o a0 OPERALAR, OPERETLER\ 
~ \S' 15.30 Parla Mondi..Yal operet 21.25 Bilk 

r~ Puccininin "Manon Lescaut,, opera-
sı. 

ODA MUSİKiSİ: 
17 Bükreı Sıılon kent eti 19.17 BOk

reş Odn musikisi plAklan 20.25 Prag pl
yano - keman - saksofon triyosu 23 Var 
ıova Leh eserlerinden kuartet konseri 

(11.15 7az şarkıları) 18.25 Brilno 1stik
l!U ıarkıları 18.40 Prag Aşk ıarkılan 

18.40 Ostrnva piyano refnkatile şarkılar 
21 Peşte M:ıcar şarkıları nkşamı 22.10 
Varşova sıırkılı Silezya musikisi 23 Vıır
şova F.rika Morini keman çalıyor (Pl.ük) 

DANS .MUSiKISt: • 
RESİTALLER: 

18 Peşte ( PIAkla) 18 Varşova 23.13 
Brilno 23.15 Peşte. 

~ ... ' ... ' ' '"'"'"' '""'......, 
- Çarıamba, 3. 8. 1938 ~ 

11.15 Berlln kısa dalgası Beethovenln 
eserlerinden piyano sonatları ( 16.30 Kü
çük piyano konseri) 19.45 Bilkreş piya
no ile yeni musiki 20 Varşova şarkı re
sitali 20.:ıo Peşte Piyano rc!nkatile ke -
man konst'rl 

~ "" .., "' """ """ """ """ .. "' "' ,,,, ""' ; 
SENFONiLER: 

DANS l\IUSiKiSi: 

15.30 Paris Mondlval senfonik kon -
Sl'r !!2.l:i Prag 1''ibich'in cst'.rlerlnden sen 
lonik kons <'r 23 Vıırşova Sentonlk kon
ser 

HAFiF KON~ERLER: 

ll.45 Berlni kısa dalgası (Valsler) 
18 Varşova 22,10 Varşova • 

~' ... ....., ... ......, ...... , ...... ,,....,... ............. "'-
~ Cumartesi, 6. 8.1938 ' 
~,. "' "' , , """'"" ,,,, ,,,, "' ,,,,,...; 

7.10 Ilerlln kısa tlnlıUISJ neşeli karışılt 
progrnm (8.lfı dcvomı) (10.15 Hrıfi( mu
siki) 8.30 P.ırıs Mondiyııl PH\k musiki-

SENFONİLER: 

si 9.15 Pl.ık 9.45 Pl.ik 10.35 1'15k 12 Pl~k 
13 Rl'rlin kıı:..1 dolgosı TT.ıfif ımıı:ıkı (14 15 
de\ nmı) 13.25 Rukres Pl'ık konseri 
(14,30 devnmı) 17.30 Berlın kısn tl:ılga 

sı kiıı;uk pl.ik konseri l& P.ıris Mondi
ıal pl~ık 19 Ostra\'U kiiylii b:ındosu 10.10 
nr:ılisl:wn 1\T:ıc:ır musiki!>\ l0.15 lluk -
reş h:ıfif mııqıki 19.20 Prng B:ındo mu
siki 19.30 O .trava K<iyhı muslkiııl 20.20 
Dukrt'!ş karışık pllık mmıiklsi 20.30 Paris 
l\londiyal pi.ık musikisi 20.25 Ostrava rıc-

şeli musiki popurisl 21.3:i Bukrcş Or
kcııtra, kem:ın (Çek musiki i) 2?,45 
Bukreş Bir lok:ıntndan musiki n:ıktl 23.15 
Prog karışık plfık mıısiltlsl 23.45 Peşte 
plak konseri 

OPERALAR. OPERETLER: 
12 Berlin kısa dalgası Vngnerin "Val 

klire,, operasının birinci perdesi ( 16.15 
OçOncu perdesi) 20 PC'şte operet temsili 
22.35 Peşte orke. trn tarafından operet 
musikisi 

ODA 1\IUSiKiSI: 
18.40 Urfino Zltar kuarteti 20.35 Var

şo\'a Vo~:ıl ku:ıı tcti 

RESiTAU,J.~R: 
fl.45Bc-rlin kı-ıı:ı d::ılg:ısı Knrısık şarkı

lnr 1G.15 Bc·rlin k ııı:ı d:ılgnsı J>ıyono so-
lo (15.45 yaz h:ı\•:ıl:ın) lR.40 Prag piy.1-
no komıerl <fngill7. bec;tel<'ri) 10 Brlino 
Rom:ıntlk plynııo musikisi 10.IO Var'jo -
va kf'man rl!siıtıli 20.0:i Varşovn Şarkı 
re itnli 21.10 Bukreş it.ıly:ın hnlk ş.ır -
kıl~ır"ı 22.10 Blikreş Romen halk şarkıları 
22.10 Varşovo Choplnln eserlerinden re-, 
sital 23.t>5 Peste Piyano konseri 

DANS MUS1KtSt: • 
18 Varşovn 18.30 Peşte 

-~ Perıembe, 4. 8. 1ü38 ' 

. . . . . . 
HAFİF KO~SERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası Ha.ftıı sonu 
konseri (8.15 devamı) (9.30 Neşeli plak 
konseri) 8.:0 Paris Mondiynl plfık 9.45 
Plfık 10.35 PJAk l 1.15 Bcrlln kısa dal
gası b:ındo musiki 12 Neşeli progrıını 12 
Pnrls mondly:ıl konser nukli 13 Berljn kı 
sa cl;:ılg:ısı hafi! musiki (14.15 devamı) 
13.20 Pnris Mondlyal konser naltli (13.45 
pl:ık 14 konser n.-ıkli) 13.25 Biikrcş or
kestra (11.30 ÖC'\Omı) lli.30 Bcrlin kı"a 
d:ılgnsı Nt•şt'll plCık musikisi 18 Paris 
Moııdlynl Pi.ık lfl.35 pUık lll .30 Peşte 

Ç.gıın orkc tr ı 19 O .. travn Zitıır musi
kisi 19.02 Bukrcş Askeri bando 21.45 Os
trava Köyli.i k:ıbar<'sl 22.05 Ilratlslava 
plfılc ensttlinantcl solo ve caz kuarteti 
22.10 Varsova karışık orke tra koıı~eri 
22 45 Bı.ikreş Lokantadan konser nakli 
22 55 Pe te H:ırif orekstra musikisi 

OPFRAI...,\ R, OPERETLER: 
16.30 Pnris ?.Iondiyal operet havalan 

ODi\ 1\IUSİKİSİ: 
19.21) Pr g S:ılon kunrtetl 20.20 Brü

no O tr:ıva kuarteti 20.20 Ostrava Vo
kal kuarteti. 
KESİTAl,LER: 

Hl 30 Bertin kısn dnlgrısı GUzel şarkı 
pliıkl:ırı 15.:rn Pııris Mondlyal şarkılı ka
bare lŞ.35 nrilno org muı;iklsl 19.JO Var 
ov:ı Keman re itıı 1i 20.35 Peşte Piyano 

refakatile ş:ırkılıır. 

DANS MUSİKİSİ: 
10 Be,.lin kısı d'llg:ısı Vnlslar 

Peşte 21.15 Bukreş. 

(Hikayeden Mabaat) 

Bir Tehd it 

19.40 

(Başı 6 ncıdrı J 

SAFRANBOLUDA ı 

Köylü Büyük 
Bir Mektep 
istiyor 
Safranbolu, (TAN) - Karabük şo

sesi üzerinde kurulu bulunan Bos
tanbükü köyü halkı, ilk mektep ya
pılmasını istiyorlar. Çünkü çocukla
rın okumak için Karit köyüne gitm~ 
leri, 3 üncü sınıfı bitirince daha yük
sek sınıf derslerini görmek üzere ba§ 
ka bir köye devamlan güç olmakta
dır. 48 evli köyün başlıca geçim va
sıtası, kıyısında kurulu olduğu A
raç çay1Jlldan istifade edilerek yapı
lan ziraattir. Bilhassa bu köyün kar
puz ve kavunu meşhurdur. Safran
bolu helalanna mansıp olan Gü
müş çayın sürükleyip getirdiği pis 
sular, Bostanbiikü tarlalarına salıve
rilmektedir ki, bunun ne dereceye ka 
dar sıhhate muvafık olduğu düşünü
lecek bir şeydir. 

Bayram kutlulamalan. düğün A
detleri ve kış gecelerindeki sıra a
lemleri pek meşhur olan Bostanbü

künde evvelce kız kaçırmalar ve oy· 

natma1ar ün salmış ise de şimdi bu 

gibi gayri tabiilikler kalmamıştır. U· 

mtımiyetle çalışkan olan köylüler, 

köylerindeki bir pınardan istifade et

mektedirler. 

Karabük inşaatı hasebile refah se

viyesi artmış olan bu köyde iki mun

tazam kahvehane de vardır. 

ileri Giden Köy 
Safranbolu, (TAN) - Karabükte 

demir ve çelik fabrikalan inşasına 

başlanılmasından en çok istifade e
den köy, denilebilir ki, K"apullu kö

yüdür. Fabrika sahasının 3 kilometre 

HEREICE ÇOCUK ICAMPIHDA: 
... 

• --·---a •,. ·11 

Bereke çocuk kampında çocuktan n denize girmelerine 

HEREKEDE: 

Çocuk Kampı 

Faydah Oluyor 
Hereke, (TAN) - 280 mevcudu o

lan Hereke çocuk kampında çalış

malar devam ediyor. Ankara ve İs
tanbuldan getirtilen jimnastik öğ· 
retmenlerinden, kamp ve deniz ban
yoları hakkında çok istifade edilmiş 
tir. Kampın imar işlerinde kamp di
rektörü ve tekmil öğretmenler, ço
cuklarla beraber birer işçi gibi can
la başla çalışmaktadırlar. 

Kültür Bakanlığı umumi müfettiş 
}erinden Hilmi, kampta iki gün mi
safir kalmış, gördüğü intizamdan 
dolayı kamp direktörü Kemal Et'
manı ve mesai arkadaşlarım tebrik 
etmiştir. Müfetti, terbiye hakkında 
bir de konferans vermiştir. 

ERZlNCANDA : 

Seyllip Görenlere 
Yardım Ediliyor 

Erzincan, (TAN) - Son seyll~ 
fellkete uğrıyanlar için halk ta 
fından Kızılaya teberru olunar. ~ 
lerce çuval erzak, elbise, çamsşt\,ı 
saireyi dağıtmak üzere, Kızılay .. ıfil 
kanı Münir Atasev, azadan İbr~ 
Kulat, saatçi Mehmet Zeki ve 
ci Nuriden mürekkep bir heyet (JI' 
leriç, Pişkidağ ve Kalolar köyle~ 
gitmişlerdir. Heyet, 160 lira rıBY" 

de tevzi edecektir. ı 
Felaketzedeler, gördükleri şe~ 

ve muavenetten dolayı teşekkiil' 
mektedriler. 

ARHAVlDE: 

citesindeki bu köy birdenbire canlan- BALIKESIRDE : 
Katibi Öldürdü 

Arhavf (TAN) - Hopaya bağlı tJ 
hiyemizin Pilirket köyünde bir ~ 
yet i§lenilmiştir. 329 doğumlu ~ 
rü Erdoğan, köy katibi Fazlı ile 
mar oynamıya baŞlamış, beş kut1; 
çin aralarında bir kavga çıkJ11lY, 
Erdoğan, tabanca ile Fazlıyı öld0t 
müş ve tutulmuştur. ~ 

mış, köyde bir kahvehane, bir fırın, 
ile bir bakkal dükkanı da açıl-

mıştır. Karabük inşaatında çalışan us 
talardan bir kısmı Kapulluda otur
maktadırlar. Bu inşaat başladıktan 

sonra, köydeki evler hemen hemen 
tamamen yenileşmiş. camsız tek pen
cere görülmemiyc başlamış, bütün 

Sopa ile Aiırca 
Yaraladı 

7,10 Bertin kıs:ı dalgası h:ıCjf musiki 
(8.15 devamı) 8.30 Paris Mondiynl PUık 
mu ikiı:i 9.15 keza 9.45 Keza 10.35 Keı:a 
12 Parls Mendiyal Plak konseri 12 Bcrlln 
kısa dalgası Orkestra konseri 13 Hnfıf 
···- .... " ...... .., uevnmı) Jl!:ZO l'ıırls !Vlon 
dlyal konser (14 keza) 13.25 Bııkreş Pl5k 
mu ikisi (14.30 elmamı) 10.15 Paris Mon 
diyal Plak konseri ( 15.30 Delmon orkes 
trası, şarkı) 16.45 Bcrlin kıs:ı d:ılg:ısı or
kestra konseri 18 Pnri~ Mondly:ıl plfık mu 
sikisi 18.30 Peşte Poll!ı bandosu 19.17 
Bu kreş Eglencelı musiki ı 9.20 Prn.ıı s 1-

lon orke ırası (Vars, şarkı, polka, ope -
ret) 20.20 Peşte Çıg:ın orkt'~lrn~ı 20.25 
Prog Bahçe orkestrasının nakli 21.10 
Bratisl:ıva Sllel bando 21.30 Pr:ıg tııvic:
re musikisi 22. 1 O Varşova Karışık or -
kc tra konseri 22.45 Bükreş Loknntndan 
konser nakli 23 Peşte pl.~k konseri 23.15 
Brüno buyOk Amerikan plAk musikisi 
rö\•usQ. 

" ' .... ' ' ' ' ... ' ' ' ~ ,, 
SENFONİLER: 

22. IO Prn•~ Çek fillı:ırmonisl 

IIAFİ1'' KON~H<:RLER: 
7.10 Bf'rlın kıs:ı dalg:ısı S:ıbah kon!':erl 

(8.15 dev:ımı) (9.30 B ındo nıuıikn) s.:ıo 

P.:ıri~ l\lonclıynl pl:ık m1111lkiııi 9.15 Pl;ı:ik 
9.4!'i Pl::ık 10.35 Pl!'ık. 11 lkrljn kısa d,ıl 
:Rll!ll i'Uık mrn:ıiklııl (1!? Karı . ık pro;ırnnı) 
12 Pııriı; Mondlynl Pltık mu iklcıl ı::ı Ber 
lin kısa cl:ılgnsı Hafif mu<;lkl {14.15 de-· 
vamı) 13.20 Pıırıs l\lundiyol konser n:ık 
li (14 de\•ıımı) 13.25 Bukr<'ş Julea orkes
traı:ı (14.30 de\'amı) rn.ın Vnrşov:ı plak 
musikisi 19.20 Prag Solon ork<'.strıısı W 
Peşte Çigan musjklsl 20.40 Vıırşova or
kestra soprao 20.45 BQkreş R!chnrd St
rııusun et:erlerinden plaklar 21 45 Bük
reş Strauss konserinin de\'amı 22.10 Var 
ıova hafif orkestra musikisi 22.45 Buk
reş Loknntad:ın konser nakli 

Çok geçmedi, zaptiyeler yetişti
ler ve bizi çalyaka, Galata mahkc
mci şcr'iycsinc götürdüler. Haki -
min huzuruna çıktık. 

"Karnmanlı, hfıkimin karşısında 

hüngür hüngiir ağlıyordu: 

' evler beyaza boyanmıştır. Havası ve 
suyu çok güzel olan bu köy iı.deta bir 
sayfiye oluvermiştir. 

Kapullu köyünün üzümleri ma
halli bir hususiyeti haizdır ve muhi
tinde çok meşhurdur. Vaktile bu mah 
sullerini eşek sırtına yükleyip gün
lerce giderek Kastamonu, Daday, Ge 

Balıkesir, (TAN) - Savaftepenln 
8an-ı;eyler köyünde Mehmet ojlu ta
mail, Nefise adında ihtiyar bir ka

dını yaralamıttır. Nefi.enin oğlu Ah 
met te hemen İsmaili bulmuş, onu so 
pa, bıçakla ağır surette yaralamıştır. 

12 Yaıında 3 Hırsıı 
Balıkesir, CTAN) - SCtkarya ma

hallesinden Niyazi oğlu Hüseyin ve 
Hakkıçavuş mahallesinden Hasan oğ
lu Hüseyin, Ali oğlu Ali Osman adın-

da ve 12 yaşında üç çocuk du~ 
atlamak suretile sabık posta te. ti ~ 
müdürü Fehminin evine girrrı•f" 
bir el kantarı, bir çakı, iki alburı;,,., 

OPERALAR, OPERETi.ER: 
. . . 

ODA· MUSiKİSİ: 
18.40 Praıc Piyano - Keman dQoru 

(Franı: Schubert) 20.50 BOkreş BalAlAy 
kR kuarteti (20.50 Oda musikisi plAklan) 
21.2!1 Plakla oda musikisi 

RESİTALLER: 
18.40 Bıilno Piyano konseri 19.30 Pi

yano resitali 20.25 Bratislava SlAv halk 
mu ikisi 21.55 Peşte piyano konseri (Doh 
nanyi tarafından) 22.10 Bllkreş Bayan 
Bııdesko tarnfşııdıın şarkıl:ır. 

DANS l\IUSiKiSi: 
25.10 Peşte. 

~ ... "'-"'"' ......... ', ....... ' ...... ,......._ 
- Salı, 2. 8. 1938 , 

~" ,,,. ,,,. "' ,,,. "' "' "' "' "' "' ""' SENFONİLER: 
19.10 Varşova Senfonik konser 20.45 

Bükreş Senfonik fran.sız musikisi (Plak 
tarla) (21.45 devamı) 

HAFİF KONSERLER: 
'1.10 Berlln kısa d11lgası Halk mııstıdst 

(8.15 devamı) (9.45 Karışık musiki) 8.30 
Paris Mondiyal plAk musikisi 9.15 Plak 
9.45 PlAk 10.35 PlAk 12 PIAk 13 Bertin 
klsa dalgası hafif musiki (14.15 devhmı) 
13.20 Paris Moncliyal Konser n::ıkli ( 14 
devamı 13.25 Bukreş f~olçeanu orkestra
• (14.30 dev:ımı) 17 Varşova Snlon or
kestrası 17.15 Paris Mondlyal pl~k mu
sikisi (17 .35 Ke7.a) ı8 Parlıı Moncliyal 
Pllık mu ikisi 19.17 Blikreş Pllıkla ~
sar Frankın eserlerinden 19.30 Pestl' Rad 
yo orkestrası (Macar besteleri) 20.25 
Prag Orkestrn, keman, saksofon, plyanv 
20.30 Pııris Mondıyal p!Ak 22.45 B!lkr~ 
Bir lokantadan, konser nakli 24.10 Pe•
te Çigan musikisi 

OPERALAR, OPERETLER: 
15.30 P.ar1s Mondiyal "L'atlantide,.. i· 

simli piyes ıuo Bratialava klbilt Ma· 
var operet musikisi (Lehar, Nedbal, St• 
rauss) 

ODA MUSbdSt: 
19.20 Praı Kuartet musl1dat 20.40 Var 

fO\'a Kuartet tarafından hatif musiki 

REStrALLER: 
ıuı Berlln km da!ıut P1ano lolo 

OPERAl.AR, OPERETLER: 
15.15 Berlln kısa dnlgası S::ırasatın 

bestcledigi Fıımıt tnntaı:lsl (17 1''ürsten 

ZimınC'r., isimli kıs:ı sliidyo opereti 18.30 

Pt>şlE' opert't f:ıntaıilf'ri 21.30 l'c•$1e Tann 

h:ıtıst"r, opl!ra~ının ikiııd ve üçünclı 
P<'rdl"lerinl Sel burgd:ın nal.il 

ODA MUSiKİSi: 
l l.15 Berlin kısa d:ılga!':ı Od:ı mu~lkf

sl konseri 15.30 Paris Moııdivıl oda mu-
sikisi konseri ( Shubert, Franck, Rıı-

baud) 20 Varşova Londradan nakil Ok
tct musikisi 23 Varşova Haydn'ın eserle
rinden oda musikisi 23.25 Praı kuartet 
konseri 

RESİTALLER: 
10 Berlln kısa dalgası şarkılar (10.lS 

Bariton ve piyano) 10.30 kucuk piyano 
konseri 20.05 Bxkreş Şarkılar. 

DANS MUSİKİSİ: 
18 Varşova 19.02 B!lkreş 22.10 BrOno 

23.30 Uratl .. Java. 
~, ......... , , ... ... ........................ ~ 
~ Cuma, 5. 8. 1938 '-
\,, ,., , ,._ , ,,,, ,~ 

SENF'ONfLER: 
. . . . 

llAFiF KONSERLF.R: 
7.10 Bcrlln kısa dalgası neşeli musiki 

(8.15 de\•anu) (9.30 Halk musikisi) 10.15 
Suel bando 8.30 Parls Mondiyal pllk 
9.15 Pak 9.45 Pak 10.35 Pl!kl2 Paris 
Mondiyal plik 13 Berlin kısa dalıası ha 
ru musiki (14.1!5 d~·amı 13.20 arlı Mon
dl:ral komer nakli (14 keza) 13.25 Bük
ret pllk muaildsi (14.30 konserin deva
mı) 111.15 Paril Mond17al pWt (18. keza 
ıs.ıs keza) 19 P .. te Poeta • ldarMinln 
musiki heyeti Ul.20 Praıı Millnovski Of'• 

kestrası 20.30 Varşova karışık muslld 
to.30 BQlı:ret 9!r lokantadan konser nalc 
1 13.21 P.,te Ctıan orkeetn& 

"- Ocağınıza diiştiim. Bu adam 
b~ni kül gümür etti. Zati şunun şu 
rnsında gnç paralık esnafım gi? 
Sermyiem ne gi? Serçeye değncğ 
bcrcdir, cigcrim.,, 

Hakim, bana sordu: 

"-Bu adamın parasını niye ver 
mi yorsun?,, 

Baktım, iş ciddileşiyor. 

"-Aman Efendi Hazretleri, de 

dim. Ben, bu adamı tanımıyorum 

ki ... Bugün, kayıkta tesadüf ettim, 

ilk defa gorüyorum.,, 

K aramanlı, bir yerin iğne batı 
rılmı~. bıcak saplanmış gi

bi ciyak ciyak bağırmıya, saçları 
nı yolmıya başladı: 

"-Dünyada ne adam1ar var' Hı 
ristosa sığınırım. Amağın derim, in 
kar geliyor!,, 

Koşmuş, hakimin eteklerini ö
püyordu: 

"- Sığıntıdayım, dedi; gunlerce 
yalvardı. Ah, acımag da mı gaba
het? Sözüne inandıg senetsiz se -
petsiz tam yirmi dört altını çıgar
dıg virdiğ. 

Karamanlı, işi azıtıyordu; ben 
de bağırdım: 

"-On iki altın, şimdi yirmi dö:.
de mi cıktı.,, 

Karamanlı, hemen hakimi etek
ledi: 
"- Amağın derim, işte hakim hu 

zurunda on ikisini dili ile iğrar C'tti. 
Hakim efendi hazretleri, on iki li
ra için ilam çıgarın. Galan gusuru 
için, ben ayn dava açarım.,, 

İhtiyar dostum, acı acı gülüyor
du: 

- Kişi ikrarile ilzam olunur, 
derler. Ben, Karamanlının tasarla 
dığı hileyi bilemediğim için, hesap 
lıyarak konuşmuyordum. Mahke
me huzurunda itiraf etmiş sayıl 
dım. Karamanlıya, on iki altını, ö-
dedim. • 

rede, Bartın .ve Zonguldak pazarla
rında satmıya çalışan köylüler. şim
di ayaklarının ucunda ve değer fi-

yatla satmak imkanını bulnıuJlardır. 
Bu vaziyet karşısında Kapullular, ü
züm istihsalatını arttırmıya başlamış 
lardır. 

65 evi olan şirin Kapullunun üç 
dersaneli bir ilk mektebi de vardır. 
Arıcak, Karabük ve Oylebeli çocuk-
ları da bu mektepten istifade etmek
tedirler. Öniimüzdeki ders yılı mek
tepte dersanelerin beşe iblağı zaruri 
göriilmektedir. 

Kapullunun Karabük şosesile bir
leşen yolu genişletilmiş ve otomo
billerin işliycbilcceği hale getirilmiş
tir. 

TUZLUCADA: 

Karısını Jiletle 
Öldürdü 

Tuzluca (TAN) - Yukancı Van
ilı köyünde 18 yaşlannda Peru iı -
minde bir kadın, kocası Mehmet oğ
lu 316 doğumlu Hüseyin tarafın -
dan jiletle yaralanarak öldürülnıüş
tür. Cinayetin sebebi, kadının başkcl 
bir köyden demirci Muharrem ile 
miinasebette bulunmasıdır. 

GUMOŞHANEDE : 

Korucuyu Öldürdü 
Gümüıhane (TAN) - Pencirke 

köyünde bir cinayet olmuştur. Köy 
korucusu Ali Osman, vazüe emasın 
da, 18 yapnda Mecidl dövmek iste -
miştir. Mecit, tabanca ile korucuyu 
öldürmüştür. 

Katil, tabancasını saklıyan babası 
'" amcan, aynca bir kadın ıuç or -
tağı olarak yakalanmışlardır. 

bir elektrik feneri çalarak kaÇ 
larsa da yakalanmışlardır. 

ı ı e 

CO T Y R u J LI 

----
>tıı 
~~. 

Bat, dif, nezle, srip, romatizma, Newalji, lanklık • • bil~ ~ 
.;:;;-...== k~b= =:~ 
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GONLOK 
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~ınan Kalfam Beni Sakla 
Yazan: ŞAKIR 

İpeklilerin 
Kontrolü 
Geri Kaldı Ziraat Bankasının diln borsada sa

: tışı kaydedilmemiştir. Yumuşak ekB-
• ,, tra Polatlı buğdaylarından 30 bin ki-

İpekli çorapların, standard nızam- ıo 6.06 • 6.37 kuruştan, 24500 kilo 
namesine göre kontrollan yapılmış Samsunun sert buğdayı 5.12 kuruş-
ve bazı ticarethanelerde nizamname- tan, 75 bin kilo kızılca busday 5.25 

t V kuruştan satılmıştır. 

Yeni Sipariş 
Aln~mıya 
Başladı 
Almanya ile yaptığımız yeni tica

ret anlaşması üzerine piyasamıza bir 
çok teklif talepleri gelmiyc başlfl

mıştır. Ayrıca sipariş telgrafları da 
ye aykırı çoraplar bulunmuş u. e-

tı!eseıa 

Diye Yalvarıyordu 
kalet nizamname üzerinde yeniden 

~ tetkikler yapılmasını muvafık gör
müştür. Yapılan tetkiklere göre ni-

1 
ttt 

zamnamcnin bir iki maddesinde ka
tiyet ifade cdemiycn ve tiplere a!t ba 

* 
Bandırma ve Ağustos teslimi elli 

bin kiloluk bir parti yulaf kilosu 
3.35 kuruştan. Tekirdağ kuş yemle
rinden 66 bin kilo Ağustos 1t'sllmi 
6.16 kuruştan ve 27.500 kilo 6.17.5 ku
ruştan vcrllmfvtir. 

ı alınmıştır. Piyasalarımızda iştahlı 
muamelelerin başlıyacağı haber ve
riliyor. İlk iş 400 balya tiftik satışı 
ile başlamıştır. Bu mallar yüklen
mektedir. Ayrıca 170 balya satış ya-'skel'i. '. vaka e.!nasında, nizam 

h boğ 8elıp te muhacirlerle o kan· 
Cir it Uşına başladığı vakit, muha
htru 1

Yafetine girmiş genç ikı şe
fetıd'· ~orkularından Salihattin E-
h ının d . 
Urada aıresine dalıyorlar. Ve 
~d ' efendinin başkalfası, (Ti· 
liern~ ltalfa) ile karşılaşıyorlar. 
ıı.ı,.0r~r~alfanın ayaklarına kapa-

~y A.ıtıan kalfam.. Bizi sakla. 
e Yalvarıyorlar. 

S orı derece soğukkanlı ve ce

~. ;~r b~.r kız olan Tirendaz 
llıllhat ) sukunetini tamamiylc 

......_ ~za ediyor. Bunlara: 
bi eliniz. 

t'tııt :tor ... İkisini de sabun anba-

~itı;karak kapıyı Üzerlerinden 
,.. .. or. 
~llriiı .. 
~ leli tü Keçiyor, Ortalığa süktl-
~li b· Yor. Fakat, her tarafta şid 
tlbiae ır araştırma baş gösteriyor. 
lfar b .. <lolaplanna varıncıya ka
lı.• ur -...1ı,. un kıyı, bucak aranmıya 
l~hıorb O Zaman kalfa, bu iki 
1~ ulunduğu yeri tehlikeli tf :tor. Onl 
eııdbf .arı oradan çıkarıyor. 
'• ~ ~aıresinin üstündeki ha
>or. Öıı~:t~rüyor. Külhana soku
t~•rn l"ine de odunlan yığıyor. 
"illa a. sırası, hamama ve kül-
' ieliyor A. 
\>~iy t · rıyanlar, odunları 

~lar. eçte .. görünce, şüphelenmi· 
)'alt ekılıp gidiyorlar. 

eıı. at Vak 
~ atındak· ayı rnüteakıp, ~arayın 
d~ k ı ınunafaza tertibatı o 

>ar ~ ~"".et. ve şiçldet kesbedi
~ u ikı delikanlıyı bir tür

~~ 011 ~ıkarıp kaçır~mıyorlar. 
~11r olu Kün, orada saklamıya mec

lta Yorlar. 

~1%~alarda.n (Şemsi Felek) kor-

'\' 
)'ııgı11 a, bu adamlar burada bir 
'tr,)'ı Çıkarırlar, hem bizi hem 
iti ıı.,~a.karlarsa. Ben gidi~ bu 
bı,. r \>ereceAiın. 
~ JOt F°a.k 

11trt8 ' at Tirendaz Kalfa ile, 
~ ~ ~ikıf olan diğer bir iki kal 

""''l\aı Fel-'-•· h . 
-.... l!!ğ ~ ı te dıt ediyorlar: 

tıa.._ o: er böyle bir kahbelik ya. ... lttı, ~n· be 
~ 1 rbat ederiz. 
~ e, 11in Önüne geçiyorlar. 

l ~nd 
~ ltüUı az anlatıyor; bunları 
~~et •na sakladıktan bir 
) ~~ gi~llra. usul usul külhan ka 
arlat, d' it, acaba ne konuşu~ 
~u 1 ıye dinlemek istemi,. 
'~Çlerden birinin: 

"ılttt, 0 lece annem, odama gel

)o"laııı J>Ufla gibi yatakta, yazma 
•tı:ı 11 altında .. ğl - .. " di , o um uşume-
tı. JL ~e, Sı..+•-ft ~bu • ..... ıu bastınp gitmiş-
~~ ıt~ lece, ne hale girdik. 

te~İğin~~l~~e sindik. (1) 
ttıı':t'et., şıtrnış.. A.ğlıya ağlıya 

"1·., arkadaşlarına naklet-

~ ~'ltıl'ırıal 
11\ı.;'i deUk ar bittikten sonra. 
hı~· 'l' anlıyı külhandan çıkar 
t~ >erdearn on gün, daha rahat 
~~ e •abah Baklaınışlar. Sonra bir 
~ ltıııç ~l~arşı, Çırağan tepesin 

l'ıtııııa ıye giden su yolundan 
l', 

ı.., 
l,,~beç Kralı o.1ıar, 
A 11 s"'Q Ni~in Gelmi,? 
~ Uavı 

8eı tere vakasından sonra 
•- l!l"ct.. Yan eden .. h. "d" 
"'~"il b' mu ım ha ı-

t lçill'i t;: efendimizi kur-
cı <ıı ~- n, eç Kralı Oskarın 
t, ~ •• :"Ilı 

lı.; '""l.tıı_ lrrıanın 
~ ~ ddtrı Et en korkunç devresin-

~~) (bı:tran da etıdlyi (Mesudiye) zirh 
)ı~ .._,.an Qa bu kalfa idi. 

1\11 J:.lt ~llh ıde) nln naklettitf fU 
l'ltı~ ..,_llırı Undlr. Ve Cıratan sara-
"'" ~ edenıert ' ili ' 1'l1lrekk n, kAmllen müha-

1\ ~ "da, 1'\Q eı> olrnadıtına. bunla-
""~ "@\'Ver ~hir gençleri

• bO,iııt delildir. 
z. ,. 

1stanbula gelişidir. Sonradan. biz· 
zat Salahattin Efendiden işittiği

mize göre, vaka, şöyle cereyan et
miş ... 

İsveç Kralı da, İngiliz Veliahdi 
Edvard gibi (Mason) cemiyetine 
dahilmiş. Efendimizin Veliahtlık 

zamanında birkaç defa hususi mek
tuplar göndererek kendisi ile gıya-
ben münasebet tesis etmi~. 

Gel zaman, git zaman, Çırağan 
vakası olunca, Avrupada çok fena 
tesirler husule gelmiş. Hatta, ken
disini yetiştiren Mithat Paşaya iha
net ettiğinden dolayı Ali Suaviden 
nefret eden İnglizler arasında: 

"Ali Suavi, kendisini Sultan 
Hamide satmıştı. Maksadı, çarça
buk bir külah kapmaktı. Buna, 
muvaffak olamadı. Saray kapıları, 
suratına kapandı. Bu adam, o za
man bir manevra çevirmek, ani 
bir baskınla Çırağan Sarayına gi
rerek Sultan Muradı öldürmek, 
böylece de Sultan Hamidin gözü
ne girmek istedi. Çırağan baskı

nından maksat, Sultan Muradı tek 
rar tahta çıkarmak değil; bilakis 
onu öldürmekti.,, 

Diye, bir takım şayialar başgös
termiş. 

Bu şayialar, İngiliz Veliahdine 

büyük bir telaş vermiş. İsveç Kra
lına bir mektup yazarak: 

"Şu anda bulunduğum mevki, 

Sultan Hamit üzerinde tesir yap-

mıya müsait değil. Fakat siz, 

(Kral) sınız. Hem, biribirlerınin 

hayatını tekeffül eden bir hüküm-

dar. Ve hem de (birader) lerini sı-

yanet etmek mecburiyetinde bu

lunan bir mason sıfatıyle Osman· 

lı Sultanı üzerinde müessir olabi

lirsiniz. İstanbula gidiniz. Hayatı 

tehlikede olan bu (birader) i. bu 

korkunç vaziyetten halas edinız., 

Diye, rica etmiş. 

B unun üzerine, İsveç Kralı da 
kalkmış, zahiren Sultan Ha

midi ve !stanbulu ziyarette bulun-

mak; halbuki hakikatte, efendimi-

zin hayatını tamamen emniyet al

tına almak için İstanbuJa gelmiş. 
Tabiidir ki Kral büyük merasim 

Je istikbal edilmiş, şerefine ziya
fetler verilmiş; resmi geçitler ter
tip ettirilmiş. Nihayet sıra, ziyaret 
maksadına gelmiş .... 

Kral, Avrupada çıkan şayialar
dan bahsederek, hem bir h\iküm -
dar, hem de bir (Birader) sıfatile 
Sultan Muradın hiçbir tecavüze 
uğramıyacağına; her ne sebeple o
lursa olsun, hayatına dokunulmıya 
cağına dair Sultan Harnidden res 
mi teminat istemiş. 

Sultan Hamit: 
- Ben biraderimi, sizlerden ve 

hatta herkesten fazla severim. O-

nu imhayı göze alacak kadar da 
merhametsiz ve vicdansız değilim. 
Böyle bir teminat vermeyi, nef -
sim için de zül addederim. 

Diye, cevap vermiş. 

O zaman Kral, İngiliz veliahdi· 

nin mektubunu göstermiş: 

- Biliyorsunuz ki, İngiliz Veli
ahtlerinin, mühim bir hususyetleri 
vardır. Avrupanın siyasi ve iktısa 
di mevkilerinde bulunan masonla
rı sizin alevhinize tahrik ederse, 
müşkül bir. vaziyette kalırsınız . E
ğer resmen teminat vermeyi kar -
deşlik hay iyetine sığdıramıyorsa
nız, hususi şekilde teminat verin. 

(Devam• var) 

zı noktaların tadiline li.izum görül· 
mektedir. Sanayi umum müdür mu
avini Talha, bu mesele ile meşgul ol
mak üzere şehrimize gelmiştir. Ta· 
dilata lüzum hasıl olursa kontrol e· 
sasları veniden tesbit olunacaktır. 

Bu vazi~et dolayısile ipekli kumaş
ların kontrolunun bir müddet için 
tehiri muvafık görülmüştür. 

Halde Dünkü Satıılar 
Bamye kilosu: 10-13, sakız kaba· 

ğı 3-5, dolmalık biber 4-6, sivri bi
ber 2.50-3, kır domatesi 4-5, sırık do
matesi 6-7, çalı :fasulyesi 8-11, Ayşe
kadın fasulye 11-13, yeşil fasulye 10-
11, Soğan 3.50 - 5, sarmısak 5-6 ku· 
ruş. 

Asmakabağı adedi 1.50-10, patlı

can baş 3-3.25, patlıcan orta 2-2.50, 
patlıcan ufak 75 santim, 1.25, bostan 
patlıcan 3-5. hıyar 25 santim, l, mı
sır 60 santim, 1.10 kuruş. 

Pancar demedi: 1.75 - 2.25, mayda 
noz 50 santim, 75 santim, dereotu 50 
santim, 75 santim. 
Osmanpaşa elması kilosu 8-15, çe· 

kirdeksiz üzüm 8-15, türbe eriği 5-7, 
mürdüm eriği 8-12, kayısı 20-30, zer
dali 10-12, fındık 5-6, ağaç çileği 50-
55, şeftali 10-20, vişne 8-16, Akça ar
mudu 25-40, kızıl armut 9 - 15, kızıl
cık 6-15 kuruş. 

Encebi limon 10 adet:: 200 - 350, 

karpuz yenidünya bas 17-20, karpuz 
yenidünya orta l 0-15, karpuz y eni
dilnya ufak 3-61 k avun topatan baş 
10-15, kavun topatan orta 8-10, kn· 
vun topatan ufak 2.50-7 kuruş. 

ZEKA HORMONU 
O da yine tiroit guddesinden çı· 

kan hormondur. Zaten bu hormon 
kendilerinde iyi işliyenlerde göz 
lerin bakışı parlak, hormonu az o
lanlarda da, derecesine göre, aptal
lık yahut uyuşukluk olduğunu bun 
dan önceki yazılarda okuduğunuz 
vakit tiroit hormonu ile zeka ara • 
sında bir miinasehet bulund~unu 
elbette siz de tahmin etmişsiniz -
dir. 

Zeka dediğimiz ve nereden, na!!ıl. 
geldiğini hala öğrenemediğimiz o 
yaratıcı hüyiik kuvveti hasıl eden 
tiroit hormonudur, denilemez. Bu· 
nu söyliyen de şimdi~·e kadar hiç 
olmamıştır. Fakat o hü~·ük kuv • 
veti meydana çıkarmakta, işlet -
mekte tiroit hormonunun büyük te 
siri bulunduğu şüphesizdir. Bunu 
tiroit guddesi iyi işlediği vakit 'Ee 

kanın parlak olması, i31i işlemedi· 
ği vakit aptallık gelmesi ishat e· 
der. 

Zekiılarının parlaklığile kendile 
rini göıı;teren inıı;anların boyunların 
da tiroit guddeı1inin hiiyücek oldu 
ğıına ötedenberi dikkat edilmiş • 
tir. Ru guddeleri büyük olanlar da· 
ima daha hassas, daha int'e dfü~ii 
nüşlii olurlar. Hunlar da zekayı par 
latmıya yarıyan vasıflardır. 

Bir taraf tan da, tiroit hormonu· 
nun pek çok fazlalaşması demek o· 
lan Baydu hastalığında akıl hbta· 
lığının gelmesi pek nadir olduğu da 
eskidenberi hekimlerin dikkat et -
tikleri bir şeydir. Baydu hastalığın 
da ruh üzerinde tiirlü türlü anza· 
lar olabalir, fakat. hasta aklını kav 
hetmez, kayhettiji pek nadir haller 
de de hunun için mutlaka, hormo· 
nun fazlalığından başka bir sebep 
bulunur ... 

Tiroit hormonunun zeki ile mtl-

nasebetini en iyi ishat eden ha1 o
nun azaldığı vakit mutlaka aptal • 
Iık gelmesidir. Diin adını yazdığım 
miksedem hastalığı aptallık ile ay
ni manadadır. 

Tiroit h<';ıomonu azlığının derece
sine göre aptallığın da hirçok dere 
t'eleri vardır. Bunların hepsini sa:v 
mıya imkan olmadığından, tiroit 
hormonu az aptalları da üç dere
ceye ayırırlar. 

Aptallığın en ileri. tam deret'esi 
• bereket versin • pek a7dır. Ru de 
ret'ede olan aptal hayvanlıktan hile 
aşağı hir halde bulunur. Kendi k~n 
dine yemek yemesi hile güçtür. Hu 
yu da hayvan huyundan daha fona 
ve daha zalim olur. 

Orta derecede aptallara çok te· 
sadüf edersiniz. Böyle aptal yalnız 
fikrini toplamakta zahmet çeker. 
Bir şey sorduğunuz vakit ce,•ap 
vermeden önce hayli düşiinUr. Bu· 
nunla beraber maddi ihtiyaçtan • 
nın hf'psini yalnız ha:ııına temin P.

der. El işlerinde kendilerini göste -
renler hile vardır. Rirçoğu okuma 
vazma öğreneme7., fakat boks SJM" 
;unda şampiyon olabilir ... Böylele· 
rinin çot'uk1a11 da olur. Fakat ken· 
dileri gibi aptal olarak ..• 

En hafif deret'esinde bulunanla· 
ra aptakık derler. Rurada "cık,, 

küçültmek için midir, muhabbet 
göstnmek için midir, iyi bilinmez. 
Çiinkü aptalın küçüğü sevilir de. 
Normal zekanın biraz altında, hare 
ketleri ağır, yavaş yavaş söyler. de 
risi • her iki manada • biraz kalın, 
işte o kadar. 

Bunlar sevilir, çUnkii onlar ol -
masalardı, tiroit hormonları yolun 
da işliyen zeki adamlar takdir f'di -
lemezdi. Dünyada her §ey müka • 
yese ile anlaşılır. 

* .Mersinin dımlarından hir parti ki
losu 5.24 kuruştan, beyaz peynirle
rin kilosu 27.20 - 32.31 kuruştan ve 
k~ar peynirleri kilosu elli kuruştsn 
satılmıştır. 

ı 
ı 
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iHRACAT: 

Yapak Piyasası 

Canlandı 

İki gündenberi yapak ve tiftik pi
yasalarında istekli muameleler baş
lamıştır. İhracat için satışlar yapıl
maktadır. Erzurum kızıl yapakların
dan kilosu 50 kuruştan 25 balya sa· 
tılmıştır. İyi kızıl yapaklara 52-53 
kuruştan alıcı vardır. Deri malların~ 
dan 23 balya kilosu 47 kuruştan sa· 
tılmıştır. Trakyanın kıvırcık malla
rından 125 balya kilosu 59 - 59.50 ku 
ruştan verilmiştir. 

Bir Miktar Tiftik Satıldı 
Muhtelif mıntakaların tiftikleri ü

zerinde işler canlanmıştır. Mal nevi 
tiftiklerinden Bolu mıntakası ile An
kara, Bulvadin mallarından 125 bal
ya kilosu 85 kuruştan, Kütahya. Es
kişehir, Yozgat mallarından 400 bal
ya kilosu 115 kuruştan satılmıştır. 

Fındık ihracat 

Proiesi Hazırlanıyor 
Fındık ihracatı için hazırlanacak 

oaln ihraç ön projesi hakkında ala
kadar tüccarlarla göriişmek üzere iç 
ticaret umum müdürü Mümtaz Rek 
ve muavini Cahit Zamangil, Giresu
na gitmişlerdir. Ordu, Trabzon ve Gi
resun ihracat tüccarları fındık top
lantısına davet edilmişlerdir. Toplan 
tıların bir hafta siireceği anlaşılıyor. 

Yeni Ofis Reisi 
Şehrimiz Türkofisi başkanlığına 

tayin edilen İzmir ofis direktörü Ce
mal Ziya gelmiştir. Bugün vazifesi
ne başlıyacaktır. 

TARSUSTA: 

Arteziyen Kuyusu Açıhyor 
Tarsus, (TANl - İçme suyu tesi

satında çok pahalı olan filtre yerine 
yer altı sularından istifade edilmesi 
düşünülmüş, 210 metre derinliğinde 
açılan bir arteziyen kuyusundan su 
fışkırmıya başlamıştır. Bu su, az bir 
işletme masrafile kasabamıza isale ve 
tevzi olunacaktır. 

( BORSA 
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ÇEKLER 
Londra tt2275 
Nevyork 126 53 
Parls 3.4975 
Millıno 6.66 
Cenevrf! 28.0875 
Amskrdam 69.555 
Bertin 50.8275 
Bu kreş 21 .405 
Atına 1.14 
Sofya l.5:i75 
Prag 4.375 
Madrid 6.2275 
Varşo\•ıt 23.725 
Buda peşte 24.9J 
Bükreş 0.9375 
Belgrad 2.87 
Yokohama 36.355 
Stokholm 32.1075 
Moskova 23.7775 

ESHAM ve TAHVILlT 

Türk borcu I, vadeli 19.20 
Türk borcu I, peşin 19.15 
Ergani 97.-
Sıvas Erzurum JI 99.7~ 

Sıvas - Erzurum lTI 99.75 
Anadolu D. Y. 1 ve il peşin 40.90 

'-·---------------

pılmıştır. 

Evvelce İngiltere kanalilc yapılan 
bu muameleler anlaşma i.izerine doğ
rudan doğruya yapılmıya başlamış
o:tır. Pamuk döküntülerine de talep 
vaki olmuştur. Piyasada ağustos icin
de bıiyük işler olacağı tahmin edili-
yor. İhracat mevsimi de girmiş ola-
cağından bir buçuk aydanberi hubu
bat, barsak, hayvan derileri üzerin
de husule gelen durgunluk giderilmiş 
olacaktır. 

iÇ PIY ASALARJ 

Almanya için Bakla 
Toplanıyor 

Kuru bakla satışları gün geçtikçe 
artmıya başlamıştır. EylUl teslimi 
şartile Bandırma mallarından 100 
bin kilo 4.25 kuruştan, İzmir malı 
200 bin kilo 4.25 ten. ikinci bir parti 
lzmir malı 182 bin kilo 4.25 ve Ka-
rabiga malı 100 bin kiloluk bir parti 
kilosu 4.27.5 kuruşa satılmıştır. Al· 
manya için kuru bakla toplanmakta
dır. 

Arpa Fiyatları Düştü 
P!Jasamıza vagon ve kamyonlarla 

Trakyadan arpa getirildiği ve yolda 
da fazla mal bulunduğu için arpa fi
yatları kilo başına 8-10 para düşmüş 
tür. 4.32 kuruşa satılan arpalar 4.22 
kuruşa kadar satılmıştır. Yedi bin 
kiloluk bir parti 4.20 - 4.25 kuruş a
rasında verilmiştir. 

ZlRAAT: 

Harmanlar Yapıhyor 
İstanbul, Trakya, Kocaeli mıntaka 

lannda ekinlerin hepsi idrak edil· 
miş olduğundan, oraklanmıya başlan 
mıştır. Buğdayların da harmanına 

başlanmıştır. Arpaların her yerd~ 

dövülmesi ve kalburlanması bitmış
tir. 

EDlRNEDE: 

Arıcıhk 
Kongresi 
Toplanıyor 
Edirne, (TAN) - Ağustosun birin

ci günü Edirnede büyük bir arıcılık 
kongresi kurulacak, ayni zamanda 
bir arıcılık kursu açılacaktır. Hazır
lıklar bitirilmiştir. Yüksek ziraat 
mektebinden bir mütehassıs bunun i
çin Edirneye gelecektir. 

Peştede arıcılık tahsil etmiş olan 
on üç muallim gerek kursta ve gerek 
kongrede vazife alacaklardır. 

Peşteye ikinci arıcılık kursuna gi
den yedi muallim de kursu bitırerek 
Edirneye dönmüşlerdir. 

Muallimler Ayrıldılar 
Edirne, (TAN) - Birkaç gundcn· 

beri Edirnede zirai, iktısadi ve kül· 
ti.irel tetkikler yapmakta olan Bursa 
muallimler grupu. Edirneyi terkct
mişlerdir. Gece, belediye parkında 
misafirlere Trakyanın kalkınma ha
reketlerine, tarihi eserlerine, biiyük 
manevralara dair filmler göı;teri1miş 
tir. Muallimler, Edirncmizdcn ~'>k i
yi intıhalarla ayrılmışlar ve burada 
gerek hükumet erkanından ve gerek 
genç ve münevvC'r zi.imrcdC'n gor· 
diikleri biiyük hiisnii kabulden dola
yı general Kazım Dirıke teşekkür et
mişlerdir. 

ERZURUMDA: 

Şeker Ucuzf uyor 
Erzurum (TAN) - Burada c:;ekl"r 

fiyatları için azami had tayin edil
miştir. Rusyadan getirilen şekerm 
kilosu toptan 28, perakend'-' 30, Trub 
zondan getirilen şekerin kilosu top -
tan 30.5. perakende 32,5. kri~t.al •oz 
şeker toptan 27.5 perakende 29 5 
kuruştan satılacaktır Bu kvar. 1 A

ğustostan itibaren tatbık edilecek -
tir. 
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Cümhuriyetçiler ıD 
Kilometre llerlecll1' 

Eski Hapishane 
(841' l incide} Bir 

Vatandas , 
Fabrikamız 

(841' I incide) 
halde lbakunın en güzel şekli bu mek
tep binasında nasıl olmuş ta bir iltica 
yeri bulmuş? 

Eski bir zihin itiyadımn sevkıyle 
mektep müdürüne sordum: 

Çekoslovakya 
ihtilafı ve 
lngiltere 

(Başı 3 üncü.de 
man, denıhte ettiği vazüenin inceliği 
ve ehemmiyeti ile mütenasip itima
da mazhnrdır. Böyle bir vaziyette bu 
lunmak bir devlet adamı için ne dere 
ce büyük bir mazhariyet ise, mensup 
olduğu devlet için de o kadar büyük 
şeref vesilesidir. Zaman zaman Avru 
pa sulbü için büyiik tehlike şeklin
de beliren bu ihtilafta Almanyıı tara
fından son günler zarfında gösterilen 
iyi niyeti de kaydetmek lazımdır. Hit 
lerin, yaveri vasıtasiylo İngiltereye 
yeni teminat verdiği anlaşılmakta • 
dtl'. Yavcr Vidman ile İngiliz devlet 
adamları arasındaki görii melerin 
mahiyeti kati olarak maliım olmamak 
la beraber. Çcmberleyn, Avam J{ama 
rasında izahat verirken, Xazi şefinin, 
"'sulhü idame yolunda kayde değer 
ve çok pratik jest" yaptığından bah
~ettiğine göre, Alman teklifi İngiliz 
Baş\·ekili iizerinde çok müsait bir in
tiba bırakmış olmalıdll'. Gerçi bazı 
Fransız ~azeteleri, İngiltere Kralının 
Pnrisi ziyareti sırasında yapılan hu 
jestte bir politika manevrası kokusu 
!'IC7.mektt'dirler. Fakat karşı t~rafın 
her jestini manevra telakki eden bir 

Sovyetler lzmir Ekmek 

Fabrikasını Y apmıya 

Talip Oldular 
(Başı 1 incide) 

olan faaliyeti, bize bu sahada daha 
yeni ve istifadeli çalışma imkanları 
hazırlamaktadır. 

İzmirdeki ekmek fabrikasının pro
jesi, günde 100 ton ekmek imaline el 
verişlidir. Tertibatı ona göre düşü
nülmüştür. Şimdiki halde normal o
larak günde 75 ton ekmek imal ede
cektir. İstanbul ve Ankara için ha
zırlanan projeler de bunun aynidir. 
Buralardaki fabrikalar için de yev
miye 100 ton düşünülmüştür. İhtiya
ca göre, projelerde değişiklik yapmak 
ta mümkündür. 

Fransız Kumpanyası 

lnkdabımız Hakkında 

Bir Film Çevirecek 
(Başı 1 incide) 

muharririnin, memleketimizi, tarihi
mizi ve inkılabımızı kirli derecede 
görememiş, tetkik edememiş bulun
masıdır. Bu yüzden, senaryoda tari
he ve hakikate aykırı bazı noktalar 
görülmü~tür. 

Toplantıda tarih kurumu başkam 
saylav Hasan Cemil, Müddeiumumi 
Hikmet Onat, mimar Asım, tarih mu 
harririmiz İbrahim Hakkı Konyalı, 

mimar Sedat Çetintaş, maarif müdü
rü, belediye harita şubesi müdürü, 
umum müzeler müdür muavini Arif 
Müfit, Sultanahmetteki hafriyatı ida 
re eden profesör Bakster, belediye i· 
mar şubesi rpüdürü Ziya, eski hapis
hane umum müdürü Efdalettin bu-

'dl (Baş-ı l inC' 
k d C .. h . etçiler yapılma ta ır. um urıy ~ 

bir mukavemete maruz kal~ 
20 kilometreden fazla ilerl~ıJl~ 
Gandeza önünde temas tcsıs il' 
tir. Burada düşman şiddet~ ~ıı 
kavemet göstermektedir. Cuı11 ç 
çiler, Gandeza şehrine doğrLI il 
kametten ilerlemişlerdir. 

F ranki.tlere göre S 
Burgos, 28 (A.A.) - RadY0 ; 

nal tebliğ ediyor: Ebr mınta 
8 

Frankist kıtaat, di.işmanı ağır~ - Talebeyi bu kadar titizliğe alı~ 
tırmak için ne gibi cezalar tertip e
diyorsunuz? 

Cevap verdi: 
... ._ .. 

- Eğer bu güzel binayı korumak 
için ceza yoluna gitseydik her çocuk, 
etrafta görecek kimse olmadığı za
man duvara birşey yazmayı, rahlesi
ni 9izmeyi bir kar sayardı. Bütün yap 
tığımız şey, talebeye olgun bir arka
dq muamelesi etmek, onu mektebini 
sevmeye, benimsemeye, kendi öz ma
lı gibi korumaya alıştırmaktır. Cu
martesi günleri talebe ile bir araya 
gelerek gayet açık ve arkada~a ko
nuşuruz. Gördükleri olgun insan mu
amelesL karşısında; milletin kendile
ri için yaptırdığı bu güzel binayı tah
rip etmeye, bozmaya elleri varamaz. 

Binası betonarme olacaktır. Zelze
le ihtimali nazarı itibara alınarak 

tertibat alınmıştır. Fabrikanın her şe 
yi motörize olacaktır. Bilirsiniz ki, 
Avrupada ekmek sanayiinde Sovyet 
lerden ileri giden memleket yoktur. 
Yalnız Amerikalılar bizim kadar i
lerlemişlerdir. Sovyet Rusyanın bü
yük şehirlerinde sekizer, onar fabri
ka vardır. 

Bu müracaate tavassut eden Is.
tanbullu bir sinema sahibi tarafın
dan, değerli tarihi tefrika müellifi 
Ziya Şakirin eline geçirilen bu se
naryo, güzel ve zengin mevzuuna sa 
dık kalınarak tashih olunmuştur. 

Ziya Şakir, yabancı bir kalemden 
çıkan bu güzel senaryoya milli ve 
mahalli bir çehre verebilmek için 
aylarca çalışmıştır. O kadar ki, se
naryonun tashih edilmemiş şekliyle 
bugünkü halini görenler: "Mevzu a
lınmış, ve yeni baştan yazılmış!,, de
mektedirler. 

Yeni şekli, filmi çevirecekler ta
rafından da bcğeni1en bu senaryo, 
inkllabımızı bütün dünyaya bir da
ha anlatacak bir eser haline sokula-

zihniyet hiç bir meselenin halline yar O ğretmenlerle talebe, cidden el dımcı olamaz. Hiilasa ingiltercnin 
birliği yapmışlar, milletin fe- gösterdiği alaka ile Çekoslovak mc

dakarlıklarla meydana çıkardığı bi- selesi miisait bir safhaya girmiş gibi 
nayı dört seneden beri göz ıbebekle- göriinüyor. Ve eğer bu mesele herhnJl 
ri gibi korumuşlar. Bu itinalı bakı- gi bir ihtilafa mahal Yermeden halle 
mı, bu temizliği, bu intizamı insan dilecek olursa, tarih, Çemberleyn hü-

İzmirdcki fabrika, birinci, ikinci, caktır. 
ve üçüncü ekmeği yuvarlak çıkara- Fransanın en değerli rejisörü Pa
cak, francalayı urun imal edecek ve bist, baş asistanı Surkin'le, ve opera
ambalajlıyacaktır. Ekmekler birer ki törü Kofman'la birlikte bir haftaya 
loluk olacaktır. İcabında yarım kilo k:ıdar şehrimize gelecektir. 
yapacak tertibatı da bulunacaktır.,, Rejisör, memleketimizi gezecek, 

1 

hele yabancı terbiyecilerin gözüyle kumctinc büyük bir şeref hi!':sesi ayı 
görünce haklı bir ütihar duyuyor. racaktır. 

Fındıklı mektebinde insan yalnız 

Nazilli fabrikasının faaliyeti ve filmdeki sahnelerin geçmesine en 
iki yıldanberi Nazilli dokuma fab münasip bulunan mahalleri tesbit e

rikasmda Türk Story müessese- decektir. Film Fransızca sözlü ola
sinin başmühendisi sıfatiyle bulu- rak çekilecek, sonra Türkçeleştirile
nan Ivanof, Nazilli kombinası hak- cektir. Filmin harici kısımları tama , ~i bir n:ıektep binasile yenisini Mısır Krah Ağustosta 

miikayese :inikfıııım bulmuyor. Umu-
kındaki suale de şu cevabı verdi: men memleketimizde çekilecektir. 

1 nı.t hayat~ ken~ı vakfeden yenı ın- Türkiyeye Gelecek 
sanın eskiye nısbetle ne kadar farklı "- Cidden mükemmel bir eser o- Rejisör, yardımcıları, ve filmi çe-

lan ve Sümerbank müessesesi tarafın virecek olan bütün artistler, burada 
dan tam bir iş zihniyeti ile idare edi- iki üç ay kalacaklardır. Filmin mü

kardeş Türkiyede gördüğü hüsnü ka- len Nazilli kombinası artık tam ran- him bir kısmı saraylarda, Beylerbe
bulün ve samimiyetin tesiri altında dımanını vermiye başlamıştır. Bili- yinde tarihi bir konakta, ve Istanbu 
pek ziyade bahtiyarlık duyduğunu yorsunuz ki altmış kadar Türk men- lun muhtelif yerlerinde çekilecektir. 
ifade etmiştir. sucat ustası Sovyet Rusyada teknik istiklal Harbine ait sahneler, cere-

ve ileri olduğunu da eserlerile görü
yor. Eskiden bükUnıet hizmetinde 
bulunan bir adamın ölçüsü, resmi va
zife saatlerini iyi, kötü doldurmaktı. 

Fındıklı mektebinde yeni tipin ör
neği olarak bir resim muallimi var 
'ki vazfie mefhumunu hiç böyle dar 
bir manada almamı~ Nereye bakıl
sa resim mualliminin, bağlı olduğu 
ı:nüesseseye faydalı olmak için sar
letti.i!i ı>Tn.olrl ... ..; ... ~;- ---: ..... tıcı.co~-=-< 
ediliyor. Dershanelerde asılı olan bir 
çok ders levhalarını vücude getirmiş, 
yazılan yazmış, en yukan kattaki 
atölyesini Adeta bir okutma levazımı 
imalathanesi haline koymuş. Amerl
'kalı terlbiyeciler bütün bunları gö
rünce: "bu mektepte çalışan bir re
sim muallimi varmış" demekle kal
madılar. "Türkiyede vazifesini en 
geniş mnnada gören, memlekete fay
dalı olmayı zevk sayan fedakar ruh
lu öğretmenler ve vatandaşlar var
mış._" şeklinde bir kanaate vardılar. 

En yukan kattaki açık hava ders
hanelerinden edilen istifade, fakir ta
lebeye yemek vermek için hazırlanan 
teşkilat, talebeyi mektepte yıkamak 
usulleri gibl birçok hususiyetler hak
Janda Amerikalı terbiyeciler uzun 
uzadıya not aldılar. 

Z iyaretimiz sırasında mektep 
tatildi; sıralar, koridorlar, 

bahçeler boştu. Fakat ben ibu boş yer
Ieı;de dolaşırken, bu verimli vatandaş 
fabrikasının ye~irdiği iki yavru ti
pi gözümün önünden hiç eksilmedi. 

Bunlardan biri arkadaşlarından 
birkaçı ile beraber Kırşehir zelzelesi 
sırasında matbaaya gelmişti. Sınıfı 
namına topladığı parayı verirken de
di ki: 

(Başı 1 incide) 

Amiral Elmahruse yatile şehrimiz- malumatlarını attırmışlar ve olgun yan ettikleri sahalarda çevrilecektir. 
de birkaç gün kaldıktan sonra Mısı- halde yurtlarına dönmüşlerdir. Hükumetimiz, bütün bu sahnelerin 
ra avdet edecek ve duyulduğuna gö- Gerek bunlar gerek bir buçuk se- çevrilmesine geniş mikyasta yardım 
re Ağustos ayı zarfında Mısırın genç ne içinde yetişen yeni elemanlar, vaadinde bulunmuştur. Dostane ni
Kralı Maif!stelıruk jle birlikte 'Vnl Türk işçinin nasıl bir enerji ile ça- yet1ere karşı gösterilen bu yüksek ve 
de 'Kraliçe Majeste Nazlıyı ve KraH- lı§Inıya muktedir olduğunu göst&- yerinde mukabele, Fransız kumpan
çe Ferideyi memleketimize getire- recek eserler vermişlerdir. Türk iş- yasının sahiplerini son derecede &e-
cektir. çileri cidden muvaffak oluyorlar. vindirmiştir. 

Cümhurreisimize Mısır hükümdarı Nazilli fabrikası şimdi yevmiye ilci Filmin baş rolü, Fransanın en şöh-
ekip işçi kullanmakta ve 1600 kişiye retli ve en kıymetli yıldızı Edvig 
iş vermektedir. Muhtelif renklerde Föyye'ye verilmiştir. Bu cazip sar
ince ve desenli basmalar, pazenler natkara, dünyanın en çok sevilen ar 
hazırlıyor. • tisti Şarl Boyer'nin partonerlik ede

tarafından vaki olacak bu ziyaret ve 
misafirliğe siyasi mahfellerde husu
si bI.r ehemmiyet verilmektedir. 

Yat zabitanı fehri gezdi 
Belediye Turizm Müdürlüğü, El

mahruse yatının zabitan ve mürette
batını dün şehirde gezdirmiş, bu ara
da müzelerle tarilıi yerler de kendi
lerine gösterilmiştir. 

Mısır Kraliçeai Peştede 
Budapeşte, 28 (A.A.) - Mısır Val

de Kraliçesi, yanında dört kızı oldu
ğu halde bu akşam buraya gelmiş
tir. 

saatleri düşünüyor, çocuğu teskine 
çalışıyordu. Konuşmaya alaka göster 
dim. Çocuğun hangi mektepte okudu
ğunu sordum: "Fındıklı mektebi..." 
cevabını aldım. Fındıklı mektebinin 
iyi bir vatandaş fabrikası olduğu hak 
kındaki kanaatimi, bu tesadüf te kuv 
vetlendircli. 

F ındıklı ilkmektebi, Türk terbi
yeciliği için elbette bir istisna 

değildir. Türk mektepçiliğinin ne ta
rafa doğru inkişaf ettiğini gösteren 
bir örnektir. 

Yakında gerek köylü ve gerek şe- ceği kuvvetle umulmaktadır. 
birli için hususi tipte kumaş çıka- Filmde ikinci derecede rol alacak 
racaktır.,, olan elemanlar bile, Fransanın en 

Bulgarlar Nasrettin 

Hocayı Küçülten 

Bir Film Çeviriyorlar 
(Başı 1 incide) 

Sesli, ve sözlü çeVTilecek olan bu 
filmi, meşhur Bulgar rejisörü Alek
sandr Vazov hazırlamıştır. Filmin 
operatörlüğünü de iki Alman yapa
caktır. 

Filmin mevzuunda, Nasrettin Ho
canın fıkralarına mühim bir yer ve-
rilmiştir. Fakat söylenildiğine göre, 
filmi çevirenlerin asıl gayeleri, Nas
rettin Hocayı Hitar Petara nisbeten 
sönük, ve silik göstermektir. 

Hitar Petar, Fransızların Mar
yüs'ü, bizim Inclll Çavuşumuz gibi 
muhayyel bir tiptir. 

kıymetli sanatkarları arasından se-

l çilmiştir. Bu filmde, Şehir Tiyatrosu artist-
lerinden bazılarına da münasip rol
ler verilecektir. 

3500 metre uzunluğunda çeVTile
cek olan bu muazzam filmin, bir bu
çuk milyon liraya mal edileceği söy
lenmektedir. 

Filmde, alaturka musikiye de bü
yük bir yer verilecektir. Bu vazife
yi de, Türkiyenin en kıymetli sanat
karları başaracaklardır. 

Memleketimiz, inkılabımız için, 
çok büyük bir propaganda vazifesi 
görecek olan bu kıymetli eserin se
naryosunu da ele geçirmi~ bulunu
yoruz. 

"TAN", dost bir Fransız muharri
rinin ince ve zengin muhayyilesin
den doğan, ve kıymetli tarihçi Ziya 
Şakirin kalemiyle beslenen bu olgun 
ve güzel senaryoyu, yakında karile
rinc okutmak imkanını bulmuştur. 

lunmuştur. 

Evvela vali Muhittin Üstündağ. 
Adliye Vekaletinin gönderdiği tez
kereyi okuduktan sonra vaziyet he
yete izah etti . 

Adliye Vekaleti, kurulacak adliye bi
nasının bir kısmına rastlıyan binanın 
tarihi bir kıymeti olup olmadığının 
mütehassıs bir heyet tarafından tet· 
kikini ve menfi bir karar çktığı tak
dirde bu binanın nereye kurulabile
ceğinin tesbit edilmesini istyordu. 

Vali, işin tetkikine binanın yıkıl

mamasını iltizam edenleri dinlemelc 
suretile işe başlanmasını teklif et
miş, bundan sonra mimar Sedat Çe
tintaş hazırladığı tetkikatını yazılı o
larak okumuştur. 

Çetintaşa göre, burası Mimar Si
nandan evvel yapılmış, on beşinci, on 
altincı asra ait bir saraydır. 

Sivil mimarımızın bir örneğidh·. 

Bayezid zamanında yapılmıştır. Mi
mar buranın yıkılması için 89760 lira 
sarfedileceğini, çiinkü bina 17952 met 
re mikabı hacmindedir. Bundeln 
sonra Sedat Çetintaş hazırladığı plan 
üzerinde izahat verdi. 

Müddeiumumi Hikmet Onat mima 
rın mütalealarına birçok bakımdan i
tiraz etmiş, ve bunun devrinin ve a
nının vazıh olarak tesbit edilmesini 
istemiştir. Sedat Çetintaş devrini va 
zıh ve kati olarak söyliyememiş, yal
nız eskiliğinde ısrar etmiştir. İbrahim 
Hakkı Konyalı buranın bir saray de-

ğil, karvansaray olduğunu ve vesika 
larını bulduğunu ileri sürmüş ve bu 
baptaki tetkikatını başka bir toplan
tıda bütün vesaikiyle anlatacağını 

söylemiştir. Bay Efd:ılettin burasının 
Birinci Ahmedin hastahanesi olduğu 
nu .söy'lemiş ve tbrahim Hakkı Kon
yalının itirazı üzerine de kati bir de
vir tayin cdemiyeceğini, eğer vesika 
çıkarsa onu da kabule amade bulun 
duğunu ilave etmiştir. 

Profesör Bakster bu binanın altın-
da ehemmiyetli Bizans eseri bulun
mıyacağını anlattı. 

Bundan sonra Vali Muhittin Üstün 
dağ münakaşanın neticesini hulasa 
etti. Hariçten alnacak mimar Vedat, 
doçent Mükrimin Halil, mimar Sedat 

Eldemin de iştirakile Ağustosun ü
çüncü günü binaları yerinde gördük 
ten sonra tetkikata devam edilmesi-
ne karar verilmiştir. 

NumanMenemencioğlu 

Dün lstanbula Döndü 
(Baş-ı 1 incide) 

·")(U 
uğratmıştır. Tavyareler, hU ~ 
ler tarafından kurulmuş olnfl 
leri tahribe dev:ım etmişlerdif·b 
metçiler, bütün nehir boyuncıı 
bir hezimete uğramışlardır. 

B arselonun cevabı 
ıor. 

Londra, 28 (A.A.) - Barse 
göni.illülerin geri alınmasına ın• 
lik olan plana vermiş olduğu • 
neşredilmiştir. Bu cevap, bir t' 
mahiyetinde olup ihtirazi ks)'l 

1 
kabul için ileri sürülmüş şart~ 
hiyetinde olmıyan bir takını & 
aları ihtiva etmektedir. }3a 
gönüllülerin geri alınması içit! 
dilmiş olan ahkamı kabul etııı 
dir. ııt 

Bu ahkamın tesirli bir sur.e 
1 biki için hnlisane mesai bıril 

··rı 
bulunacaktır. Barselonn, go e 
rin sevkedilecckleri tahşit Jllp 
!erinin tesbiti ile geri alın~c 
nülliUerin sevkedileceklcrı 

1 
merkezlerinin tesbiti ile geri ıl' 
cak gönüllüler miktarı aras111

1 
rabıta mevcut olup olmadığıtlt 

"kiırrıt maktadır. Barselona hu.. 111~ 
nüllülerin tahliyesine mutcB d 
kiımın tatbikinde tesadüf e 
müşkülata i~aret etmektcdir·93~ Bu hükümet, 18 temmuz 1 , 
evvel Lejiyon etranjere girJ11 
fasılalarla ecnebilerin heı11eıır 
alınmasını temenni etmekted 

1 
hükumet, planın harp maızetl 

ııı< geri alınması hususunu derr 
mekte olmasını hayretle karşı 1 
tadır. Bu hükümet, bahri 1'0ıı,. 
kiıfi olmadığı mü ta leasını il~ 
mekte ve daimi bir kontrol 
olncak olan dört Frankist Uıfl 
yin ve iraesinden sonra gent~r 
konun elinde daha 12 kadar Jı 
lacağinı, halbuki cümhurirtb; 
topraklanna girmek için _?1e1

1~ 
zifesini görecek dört büyuıc 1~ 
daimi kontrola tabi tutulacsğ d 
detmektedir. Not: ademi J11~~.,ı 
komitesinin tayyarelerin f88 ~ 
taarruzlarını hesaba katıtl 
hayretle karşılamaktadır. ----o---
y ahudiler AkkG C 
imamını Katlettil~ 

(Ba~ı 1 ffl ~ 
Millt Yahudi meclisi, bit 5~~ 

hafız heyeti teşkil etmek J11 tttr 
gönüllü kuvvetleri Telavh1de ıÇe 
mıya davet eden bir beyanrıll 
retmiştir. ,,1, 

manyaya giden heyetimiz, Almanya 
heyetile de tam bir mutabakat dahi
linde bu gayeyi temin için Türk em
tiasının Almanyada kontenjana tabi 
olmasını, binnetice ihracat yekunu
nun bir hayli azalmasını icap ettiren 
bir mukaveleyi müzakere ve imza et 
mişti. Aldığı vazife bu suretle pek 
te zevkli olmıyan Türk murahhas' 
heyeti 1937 müzakerelerinde tam bir 
muvaffakıyet elde etmiş ve bu sene 
bize daha zevkli bir müzakere inıka-

150 kip bir ka.abayf tel 

Kudüs, 28 (A.A.) - t50ıst!JI' 
den mürekkep bir çete, Fil tı'1' 
malinde kain ufak bir kas;ıs 
arruz etmiştir. Asiler, üç pO etfl 
mi.işler ve postayı yağına f 
dir. Diğer bir çete de flayf~ ııı' 
da bulunan Yokena kolon~s ıcl' 
cum etmiştir. Koloniler, fıŞC 1' 
mak suretile zabıta ve asl<e~ıJ 
lerini imdatlarına çağırrrııŞ tlef 
arruz, püskürtülmüştür. f.5 

nını hazırlamıştır. zayiata uğramışlardır. ete· 
- Bayan öğretmen Kırşehirde ne

ler olduğunu gazetede okudu, bize 
anlattı. Çok üzüldüm. Sonra arkadaş 
lanmla beraber onlar için yapabile
ceğimizi yaptık. Ondan sonra artık 
içim rahat etti. 

Hiç şüphe yok ki umumiyetle Türk 
ilkmektebi, inkıliı.ba uygun bir mües
sese haline gelmiştir. Türk yavrusun
daki cevherlerin, inkişaf edebilmek 
için ancak imkan ve fırsat beklediği
ni, ilkmektep, şüphe kabul etmez su
rette isbat etmiştir. 

Fakat Bulgar kafasından sadır o
lan bütün nükteler, Hitar Petar'a 
mal edilir. Hatta, sahipleri malCım 
bulunan birçok meşhur fıkralardaki 
nükteli cevaplar da Hitar Petar'dan 
sndır olmuş gibi gösterilmek istenil
miştir. Çünkü Bulgarlar, muhayyel 
Hitar Petar'larını, millü bir mizah 
üstadı, ve kahramanı gibi görürler. 

Bu müjdemize emniyetle ilav e-

"Türk - Alman tediye vaziyeti ih
racatımıza konulan kontenjanların 

hiç değilse tevsii inıkarunı bahşede
cek kadar müsait bir manzara arze
diyordu. Şu kadar ki Almanlar bu te 
vcssüü arzu ve kabul ettikleri halde 
ihracatımızı büsbütün serbest bırak
mayı, son zamanlarda itti-haz ettikle
ri umumi tedbirlere nazaran, muva
fık bulmuyorlardı. Müzakerelerin e
sasını bu nokta teşkil etmiş ve netice
de bütün Türk mallarının hiç bir tak
yid ve tahdide tabi olmaksızın Al
mnnyaya ihraç edilebilmesi temin o
lunmuştur. Almanların son sene zar
fında gösterdikleri ihraç kabiliyeti de 
önümüzdeki sene içinde Türk ihraca 
tının karşılanabileceği ve tediye mu 
vazenelerinin bir taraf leh veya aley
hine olarak ihlal olunmıyacağı ümidi 
kavisini vermektedir. Türkofis, ya
kında yaptığımız anlaşmalar hakkın

da icap eden etraflı malümatı gaze
telerimize verecektir. 

Ammanda müsellah bit ç frt 
veray1 Şerianın şimaUnd~e,ıi J 
kamp kurmuş olan bir be .. te' 
leye taarruz etmiştir. ~ı.J vlleff 
hayvanat sürülerini, ınllcc ~ 

Vatandaşlık bağlarını, mesulivetle
rini yavrularına bu kadar iyi duyu
ran bu ilkmektep hakkında o zaman 
derin bir tecessüs duymuş, mektebi 
ilk fırsatta ziyaret etmeye niyet et
miştim. 

Geçenlerde bir tesadüf beni Fın
dıklı ilkmektebinin diğer bir uyanık 
yavrusilc karşılnttı. Önümde bir ba
ba ile zeki bir yavru oturuyordu. 
Tramvayda bulunanlardan biri pen
cereden dışarıya tükürdü. Yavrunun 
hali göriılecek birşeydi. Derhal ye
rinden fırladı. Babasının kolunu çek
ti: 

- Sokağa tükürmek yasaktır. 
Tram\·ayı durduralım, polis çağıra
lım , kabahatliyi haber verelim, diyor 
du. • 

Baba, eski neslin adamı ... Zabıt va-
nkaları, sabitlik, külfet ne geçecek 

Liselerimizde, Üniversitelerimizde 
bulunan talebenin fena imtihanlar ge 
çirdiklcrinden şikayet ediyoruz. İlk
mektebin, bütün noksanlarına, bil· 
tün müşküllere rağmen ortaya koy
duğu eserler insana şu kanaati veri
yor ki fena imtihanı geçirenler, yeni 
neslin çocukları değildir, bu müesse
selerin kendileridir. Çünkii ilkmek
tep gibi henüz yeni hayata uyamamış 
lardır, bugünkü nesillerin istidat ve 
ihtiyaçlarına intıbak edememişlcr
di1". Düşünen, çalışan, hareket eden 
vatandaş yerine ezberleyen, kendi a
yakları uzerinde duramıyan, diploma 
şeklinde bir istinat noktası için titre
yen bir nevi adam yetiştirmek için 
boşuna uğraşıyor, duruyorl:ır. 

Ahmet Emin YAL~! AN 

Geçenlerde, dünyanın meşhur mi
zah üstatlarının nükteleri, eserleri, 
şahsiyetleri hakkında bir etüt yapan, 
ve çok kıymetli bir eser neşreden 

bir Fransız muharriri: 
"Muhayyel Hitar Pctar, hakiki 

Nasrettin Hocanın kötii bir mukal-
lididir!,, diyordu! , 

Anlaşılan, bu filmi çevirenler, 
Nasrettin Hocadan, bu isabetli teş
hisin intikamını almak niyetinde
dirler. 

Fakat bu niyet, Nasrettin Hoca
nın nükteleri gibi güldürücü değil, 

giilünçtlir. 
Ve kapısız, bacasız türbesinde, sa

de bütün bir milletin değil, belki bü
tün bir dünyanın sempatisini duya 

delim ki, "TAN,, karileri, bu senar
yoyu. her (;.tıtırında ayn ve derin bir 
heyecan duyarak okuduktan sonra, 
"Beyaz Esire., nin, Türk inkılabının 
beyaz perdedeki en güzel aksi olaca 
ğına daha kuvvetle inanacaklardır! 

~ Seyirci 

Yeni Polisler 
Bu sene İstanbul polis mektebini 

ikmal eden üç yüz yirmi polis İstan
bul emniyet direktörlüğü emrine ve 
rilmişlerdir. Dün yeni polisler em
niyet direktörlüğüne gitmişler ve 
muhtelif merkezlerde tavzif edilerek 
vazifelerine başlamışlardır. 

duya uyuyan Nasrettin --ırocanın 
-müstağni ve müstehzi ruhunu
kendisine ölümünden beş asır sonra 
yapılan bu entipüften suikast kadar 
hiçbir şey güldüremiyecektir. Ben, şeflerime malumat arzetme-

k 1 rd•f· kadınlan alıp açmış a t
89

t. 
rın takibine gönderilen l<J e ~
dutları tevkif etmişler " 
mallan geri almışlardır. 

el ·ret'1 
den daha fazla tafsilata gı 

9
tc' 

. • ed . ki tfC f kadarını ılave eyım 1'9ıı 
f ından başka bu defa bnl'l jtılı' 
ne hükı'.'ımetler tarafındııfl t>it 
nan bir klcring anlaŞ011151~irle; 
vusturyanın Almanya ile ti 0etr 
den mütevellit vaziyeti~ rli11 
den b ir hususi protokol eotıJf1" 
kereleri neticesinde ı_rnz~utrııı 
saiki teşkil etmektedır. "'el'' 
sikalar mümkün olduğu ıı tr' 
leştirilmiş ve Türk • .Al~~eıı 
lAtının esas vasfını teşki ,,,eııfl 
ğe ve normalliğe uygıın 
line getirilmiştir." 
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Babasını-: 
BULMACA . ,, ' 

K 1 z 1 L A y T c ZiRA 
Öldürten 
lir Evlat 

Düaktl bulmanmıvp 

Balledllmlt Şekli 
ı 2 s • ı e ' a o ıo ı ~!.+:"!:~~~~:~~~=Ü!:!~\ A-
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• • AT BAN KAS' 
~chnna (TAN)- Gökmen sebze 
"1r !erinde feci bir cinayet olmuş
de~ 8aııc!ırmaıun Çınarlı mahallesin 
1hı .;::an oğlu 65 yaşında Hüse -
hl .ça, bahçesindeki kulübede 
ile .. 1~. uyurken tabanca kurşunu 

zo Urülınüıtür. 
kat abıta ve adliyece yapılan tahki
ka sonunda, katil olduğu anlaşılan 
llrı;:asın Hamamlı köyünden 25 ya
t-Lu Hasan Güner iaimll bir çoban 
._,.IUl edllınifür. 

1 
2 

3 
4 
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tmtoe 938 tarilıine rastlıyan Cuma sünü saat on birde ka
palı zarf uaulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Röntgen cihazı ve teferruatının eaas şartlarile fenni vasıfian
m ve vaziyet pllnını görmek ve bu hususta fazla izahat al
mak flzere ilteklilerin Yenipoatane civarında Kızılay hanın

da KızıJAy İstanbul deposu Direktörlüğüne müracaat etmeleri 
UA.n olunur. (1060) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 

~ ~elce ınaktul Hüseyinin yanm
llrlık rnetçilik etmiş olan Hasan, ha
IUç tahkikatında ve ilk duruşmada 
tuı~u itiraf etıniı, bu cinayeti, mak 
ile :.;_ı1u 20 yaşında Hasan Tulça 
'-b ber .. it~~diklerinl söylemiştir. 
aoo aauu oldurmek için kendisine 
~a vaadettiğini, tabancayı da 
lild Üll otlunun tedarik eyledi -

lllve etmiftir. 
ili~ Tulça, çobanın bu ifadesi -
9obaJı 91l•miftir. Heyeti bAkime, 
'ııı lfuanı.: maktulün oğlu Hasa
.__ llaettkuf olarak muhakemelerine 

2 1 • 

Tipo~ makinesile basılacak 68 X 100 1/ 16 kıtasında biri 11 diğeri 10 
formalık iki okul kitabının biri 130.000 sayı, diğeri 90.000 sayı üzerin
den buım ve cilt ifi her kitap ayn bir iş olarak pazarlıkla açık eksilt
meye konulnuıttur. Kitabın kağıt ve cilt malzemesi basımevimi7.Ce te-

10 min olunacaktır. Eksiltme ve ·ihale 1-8-1938 Pazartesi günü saat 10 da 
Devlet Basımevi Direktörlüğünde birlbirini müteakıp yapılacaktır. Mu
hammen bedelleri birinin 3600 lira ve diğerinin (3600) lira ve muvakkat 
teminat mikdarlan da bu bedellerin yü7.de 7,5 olup usulü dairesinde 
isteklilerin eksiltme zamanından bir saat evvel bu teminattan Devlet 
Buıınevi vezn~ine yatırmış olmaları lizımdır. Eksiltmeye iştirak ede
ceklerin 22~9 sayılı kanunun 2 inci maddeai gereğince lizımgelen teknik 
ehliyeti haiz bulunduklanna dair mahalli Ticaret odasından alınmış bir 
mektup getirmeleri ve eksiltmeye konulan kitap nevinden bir okul kita
bını muvaffakıyetle basmış olduklanm isbat eden belge ve işleri de göıı
termeleri lAzımdır. 

~. 

~ 
Bomba Uç Klıiyi 

Öldürdü 
de ~t: <TAN) - Küpkıran köyün -
btr d Çocuğun tandıra attığı küçük 
~ınir ~çuına benziyen bomba 
"- den VUkubulan facia hakkın-a!:1 tafsilit alınmıştır. 
hra~a~ atan 4 yapnda İsmallin 
~ ~beten hafiftir. İnfilak a
»ı~ 0 IUn dülün hazırlıklan ya
)(Uatat ta olan ağabeyi 18 yaşlarında 
'a 6lıni1f. babaıı Hilminin bir 
ltıuttur annesinin de bir kolu kop • 
~· Başka yerlerinden de yara • 
cttr. r da hutahanede ölmüşler • 

atı!ı!"'dl, bu f aclaya sebep olan ts • 
'Yh]t 1!,9 se~~· iki yaşlannda ve altı 
Jtıııı.rdılan uç kardeı kimsesiz kal -
........... r. 

[ ' JJ 

SOLDAN 

1 - Rejiler. 

8A6A 

2 - Bir kadın ilml, bir hece. 

3 - Anadoluda bir maden suyu kaynatı. 

Nida. 

4 - Kuvvetle inanıı, yürllme vasıtamıs. 

5 - Bat. Eıe mıntakaaında bir ıehlr. 
8 - Nota, bir kadın ismi. 

7 - Bir hayvan hastabtı. 
8 - l'ralUUCa, haklkl olan feY, isim. 

fi - BatJJlamak, bir edebiyat tabiri. 
10 - İstanbulun uzak semtlerinden bin, 

hafif taUılardan. 

V Ü K A R D A N 
l - Kınlmalar. 

2 - Bir kadın ismi, nota. 

S - Kaleler. 

4 - ReklAm, nazari delil 

5 - Ba1o 
8 - Nobranlık. 

7 - Sa711 aöttermek, 1k1 harfin heceleri 
bir evet mAnasına sellr. 

8 - Nota, baıkan. 
9 - KıymeUi bir taş, e\'in üstü. 

10 - Can, fenalık, bir edat. 

TAM MATBAASI 
kitap, ıuete, mecmua, her türlü tabı, cilt Ye ldite itleri 

acele ve iyi olarak yapılır.a 

Telefon numarası ı 2431( 

T. H. K. 

BUYUK PIY ANGOSI ' 
Dördüncü keıide: 11 Ağustos 938 declir. 

·~iik ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan baıka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

-•rniyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) lirahk iki 

•det mük&fat vardır .•• 
11-.cllye kaclar lal11lerce klılyl n11tl11 ecle11 ltu 

~....,. lttlnılı etaıelı Hretll• ıla ıle talllalıl 
aıı..:.: •iz. 

'!:::: 
------~~::::::::::::~-----------------

Genel şartname Devlet Basımevt Direktörlüğünden parasız olarak alı
nabilir. (4918). 

GAYRiMENKUL SATI$ ILANI 
lsta11bul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Sağlığı zamanında ölü İsmail Fuadin Sandığımıman 1293e hesap No. 
sile aldığı 4&00 lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadeain
de borcun ödenmemesinden dolayı yapılan takip üzerine 3202 No. lu ka
nunun 46 cı ınaddesinin matufu olan 40 cı maddesine göre satılması icap 
eden Boğaziçinde Sarıyer mahallesinin Mesarburnu caddesinde eski 52 
yeni 27 No. lu (halen Çanlıbalık lokantası karşısında 97 numaradır.) Maa 
müştemilat ahşap bir yalı ve dağ mahallinin tamamı bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konulmuştur. 

Satış Tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iste
yen 600 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalanmır.dan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri 
ve vakıf icareai ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttır
ma şartnamesini 30-7-938 tarihinden föbaren tetkik etmek isteyenlere 
Sandık hukuk ifleri serviıinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı 
ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyuında vardır. Art
tırmaya girmif olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrhnen 
kul hakkında her feyi öjrenmtı ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 30-9-
938 tarihine müsadif Cuma günü Calaloğlunda klln Sandığımızda saat 14 
ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat thale yapılabilmesi için teklif 
edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyeti 
ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son art.:. 
tıranın taahhüdü baki kalmak şartile 21-10-938 tarihine müsadif Cuma 
günü ayni saatte ve ayni mahalde son arttırması yapılacaktır. Bu arttır
mada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları Ta
pu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifk hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarlfe dair iddialarını illn tarihinden iti
baren yirmi gün içinde evrakı mmbitelerile beraber dairemize bildirme
leri llzımdır. Bu ıuretle haklanm bildirmemiş olanlarla hakları Tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmuından hariç kalır
lar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 938/ 277 dosya numaraslle 
Sandığımız Hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilim olunur. 
(4907) 

*** DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

isteyenlere tahmin edilen kıymetin yansına kadar ikraz yaparak usulüne 
göre kolaylık göstermektedir. 

Erzincan leledlyeılnde11 : 
Erzincanda otuz bin lira ketifli bir sebze hali yaptınlacaktır. Bu hllln 

inşası için evvelce münakasaya konulmuş olan müddet içinde talip zuhur 
etmediğinden bugünden itibaren pazarlıkla ihalesi münakasaya konul

! muştur. İnşaat pazarlık hitamında başlıyacak ve 939 senesi Mayıs gayesin 
de bitecektir. Yapılacak halin bedeli müteahhidin alacağı istihkak rapo
ru üzerine tediye edilecektir. (4859) 

GUmrlik Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Saflnalma Komlıyonunda11 : 

I 1. - 173 tane eğer takımının 12-7-1938 deki kapalı zarfla eksiltmesi
ne istekli çıkmadıtmdan 30-7-1938 Cumartesi günü saat 11 de yeniden 
pazarlığı yapılacaktır. 

1 

2. - Tasınlanan tutan 10380 lira ve ilk teminatı 779 liradır. 
3. - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

1 

4. - isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan v• kanuni 
vesikalarile bfrlikte Galatads tskl İthalat Gümrüğü binasındaki komıs

I yona ıelmeleri. (4404J 

Adana Su lılerl 6 111cı Şube Mühendlıliii11clen: 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan Adanada Elektrik fabrika

sı civanndaki arsa üzerinde yapılacak işletme binası ile teferrüatından 
bulunan ıaraj ve depoya talip zuhur etmediğinden işbu inşaat yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı Zarf usulüne tevfikan ektiltmeye çıkanlan üç binanın keşif 
bedeli 29346 lira 28 kuruttur. 

3 - Eksiltme 1938 senesi Ağustosunun üçüncü Çarşamba günü saat 10 
da Adana ıu itleri 6 ıncı tube mühendisliği binasında toplanacak komis
yon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2200 lira muvakkat teminata ait vezne 
makbuzu veyahut hük\ımetçe muteber ban}ta mektubu ve Ticaret Oda
sında kayıtlı olduğuna dair vesikayı ve 20000 liralık inpat yaptıjına dair 
Nafia Veklleti mfiteahhitlik ehliyetnameıinln ibrazı mecburidir. 

5 - tstekltler bu ip ait eksiltme p.rtnamesi, mukavele projesi Nafia 
İtleri Genel prtnamesi, hususi ve fenni şartnameleri keşif cetveli ve pro
jeleri 150 kuruı mukabilinde ıu itleri dairesinden alabilirler. 

8 - Teklif mektuplan yukandaki üçi\ncQ madda yuılı aaa.tten bir 
saat evveline kadar ihale komisyonu riyasetin• makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Poıta Ue ıönderilecek mektuplann ihalenin yapılacağı saate ka· 
dar gelmif olmuı ve dı' zarfın aynca kapatılmıf bulunmuı lhımdır. 

7 - İsteklilerin teklif mektuplanna yukanda ıösterilen proje ve tefer
rüatının pullu ve imzalı birer nüshasını eklemeleri ve tenzillt miktannı 
yazı ve rakam ile ayn ayn söstermeleri mecburi olduğundan bu şeraiti 
haiz olmayan teklif mektuplan kabul edilmiyeceii ilin olunur. (4487) 

PARA 
LiRA 

BiRiKTiRENLERE 28,800 
iKRAMiYE YERECEK 

Ziraat Bankaımda kumbaralı ve ihbarıız tasarruf heıapla
rında en az 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek 
kur'a ile qağıdaki plana söre ikramiye daiıtılacaktu: 

4 Adet 1 ,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
4 ,, 250 ,, 1,000 ,, 

40 ,, 100 ,, 4,000 ,, 

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

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 lira
dan &•ağı dü,miyenlere ikramiye çıkbiı takdirde o/0 20 fazla
ıile verilecektir. ' 
Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Eylul, t Biı·incikanun, 1 Mart ve 1 
Haziran tarihlerinde cekilecektir. 

Kapah Zarf Usulii ile Motorin ve Makine 
Yağlan Ahnacak 

Yetilköy Tohum blah ve Deneme İstasyonu Arttırma ve Eksiltme Ko
misyonundan: 

Cimi Kilo Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 
Lİl'a K. Lira K. 

Motorin 8000 • 600 00 45 00 
Mobiloil BB. 500 200 00 15 00 
Mobiloil C. 100 35 00 2 62 
Gres yağı 50 7 50 & 56 
Benzln 200 42 ~o ı 10 

~ ~ ~00 2~ 
Yeşilköy Tohum fsllh İstasyonunun ihtiyacı için yııkanda cins. mikdar 

ve muvakkat teminatı yazılı altı kalem eşya kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. 

İhale 3 Ağustos 1938 Çarşamba günü saat 10 da İstanbul Defterdarlık 
Muhasebe Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 
Şartnameler Yeşilköyde Müessesede görülebilir Bu işe girmek isteyenlerin 
hizalarında muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve tek
lifleri ayni gün ve ihale saatinden evvel Komisyon Reisliğine vermeleri li
zımdır. (4630} 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhurlyetl Ziraat Bankasından : 

1. - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettlf namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek tkt1-

sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk Fakültesinden veya bunların 
yabancı memleketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lizımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eyl\ll 1938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. 
C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapJlacak ve kazananlu Teşrinıevvel için 
de sözlü bir imtihana tibi tutulacaktır. 

4. _ Müfettiş namzetlerine (140> lira aylık verilir Askerliklerini yap
mak üzere ayrılan müfettif rıamzetleri askerlikten avdetlerine kadar ma
aşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri ild senelik biı stajdan sonra müfettişlik imtihanına 
tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirı
leceklerdir. "Yeni enunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüt
lük hakkını haizdlrt.r." 

15. - İmtihan proghm1 ile sair şartlan gösteren ?Jlathualar Ankara, İs
tanbul ve İzmir T C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. _ istekliler. aranılan vesikaların asıllannı veya noterden tasdikli 
suretlerini bir mektupla Ankarada Türkiye Cümhuriyetı Zıraat Bankası 
Teftit Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle muracaat et
melidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikalann en geç 24-8-1938 tarıhın
de Teftiş Heyeti Reısliğine gelmiş olması mesruttur C2397l C4402l 

AÇIK EKSILTMI! ILANI 
Haydarpaıa Lisesi Satınalma Komisyonundan • 

Nevi Mikdar Tahmini Bedel Tutan 
Kilo Lira K. Lira K. 

Topatan kavunu 4000 o 05 200 00 
Kırkağaç kavunu 8000 o 06 480 00 
Karpuz 12000 o 05 600 00 
Çavuş üzümü 4000 o 23 920 00 
Yapıncak üzümü 4000 o 15 600 00 

2800 00 
Haydarpafa Lisesi pansiyonunun 31-12-1938 tarihine kadar vukanda 

mikdarlan ve tahmini bedelleri gösterilen kavun, karpuz ve üzüm ihtiyacı 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 6-8-1938 Cumartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür binas1 için-

de Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
İlk teminat 210 liradır. 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. 
İsteklilerin cari sene Ticaret Odası veaikaaile birlikte belli gün ve saatte 

komisyona gelmeleri. (4688) 



TAN 29 - 7 - 938 

Sağlam bir insanda kanın miktan ağırlığının onda biridir \'e milyarlarca kırmızı ve beyaz yuvarlacık
lardan mürekkeptir. Kanın uzviyetimizde oynadığı rol pek miihimdir. Viicudümüzil teşkil eden her hii
ceyreye )azım olan gıdayı derhal götürdiiğü gibi öJınUş hüceyrclerin enkazını da sürükleyip çıkarır. Ayrı-

ca da vücudün lüzum gö tcrdiği mmtakalarda da yeni üzvi inşalar yapmak kudretini haiz kimye'i madde
lerle hlicrcleri ihtiva eder. Demek; bir insan saltanatının hiitiin azamet ve şevketile yaşama!l\ı için bu mil
yarlarla muhafız ve imarcı orduswıu İlice koruyup bakması ve daima tazeleyip çoğaltması lazımdır. İşte 
bunun için. 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubunu Tavsiye Ederiz. 

FOSFARSOL: tababetin esasını teşkil eden ve umum doktor1anmt7. tarafından takdir edilen en mühim 

ilaçların gayet fenni bir surette birleştirilmesinden yapılmış em:ııalsiz bir hayat•eksiridir. Bir şi~e sizlere 

hayatın blltün zevk ve neş'elerini tattıracak ve yasadıfrınız müddetce halsizlik, yeis. dli:;ünce, korkaklık, 
tembellik göstermiyecektir. 

FOSFARSOL'n; diğer mukavvi ilaçlardan ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha 
temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, adale ve sinir· 
leri sağlamlaştırır, uyku~uzluğu, fena düşünceleri, yorgunuğu giderir, muannid inkıbazlan geçirir. Yü
cudc daima gençlik ve dinçlik ,·erir. Zeka ve hafızayı parlatır. İnsan makinesine lazım olan biitün kaföri 
ve enerjiyi vererek tam manasile azim ve irade sahibi eder. Ve her teşebbüsünde muvaffakıyete kavuş-

FOSFARSOL; güneş gibidir, girdiği eve neş'e güzellik ve heyecan saçar, her eczanede bulunur. 

YAZ GELDi 
Trende, vapurda banyolardan sonra kendinizi 

• üşütebilirsiniz. • de bir kaşe 

cebinizde ve işinizBunun ıçm 

SEFALIN bulundurunuz. 

KAYIP - Ziraat Bankasının he
sap 1323, aidiyet 3306 numaralı Is
tanbul Liseler Satın alma komisyo-
nuna verdiği teminat mektubunun 
liseler muhasebe veznesi varak 70, 
Cild 1/ 937 numaralı ayniyat senedi 
ni gaybcttim. Hukmli yoktur. 

Etem SALLI 

KAYIP - 6681 sicil numarah a
mator şoforliık ehliyetimi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Niko 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pa1.ardan maada saat 114.30 
18) e kadar. Salı. Cumartesi 

dan 
(9.30 

dan 12) ye kadar fıkara~·a meccanen 
Dn anyolu No. 104 

Telefon: 21044 • 22398 

Satılık Makine 
Transmisyonları 

Kullnnılmış 6 santim kahnh -
·~mda makine transmi -yon, şaft. 

YAZ NEZLESi 
Güneş çarp-

KIRIKLIK 
ve DİŞ 

Ağrllarını 

Derhal 
Geçirir. 

1 ve 12 lik 
ambalailarını 

her yerde 
arayınız. 

Bursa inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
İdaremiz Bursa Merkez depolarında bulunan işlenmiş ve işlenmemiş 

artar ve eksılir "500.000 kilo mikdarındaki idare malı yaprak tütünlerin 
Bursa Mudanya yoliyle. İstanbul ambarlarına nakli 20 Temmuz 1938 glı
ntinden itibaren on beş giin mfiddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler, nakliyat şartnamesini her iş günü Bursa Başmtidürlüğii 
yaprak tutiın. şu'besindc ve İstanbul Umum Müdürlük Stok ve İmalat Şu
besi Müdürlügünde görebilirler. 

Bu nakliyat eksiltmesinin ihalesi 5 Ağustos 1938 Cuma günü saat 12 
de Bursa Başmudürltigünde yapılacağından taliplerin yüzde yedi buçuk 
teminat akçelerile Başmüdürlüğümüzde müteşekkil komisyona müraca
atları ilan olunur. (4896) 

Edirne Meri~ Su işleri Şubesi Mühendisliğinden : 
1. - Eksıltmcye konulan iş: Edirne civarında Meriç nehri sağ sahi

linde bulunan Bosna köyünün feyezandan kurtulması iç.in yapılacak sed
de ve mahmuz inşaatı keşif bedeli 51305,92 liradır. 

2. - Eksiltme 15 8 938 tarihine rastlıyan Pazartesi j?Ünü saat 12 de 
E<lirne Hüktımet konağında Meclisi Umumi salonunda toplanan Su Ek
siltme komisyonunca kopalı 1.arf usulilc yapılacaktır. 

3. - İstekliler eksiltme şartnam<'si, mukavele projesi, Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, umumi su işleri şartnamesi, hususi şartname, \'a
hidi fiat cetvelin( ve projeleri 256 kuruş mukabilinde Edirne Trakya 
Umumi Müfettişlik binasında Meriç Su İşleri Şubesi Mi.ıhendlsliğinden 
alabilirler. 

l<asnnk ve vntaklan ucuz fivatla 
-ntıhktu TAN matbaasına · mü- 4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3815,29 liralık muvakkat 

teminat vermesi ve 15bin liralık Nafia Su İşleri veya bu kabil Nafia iş
;..,.u••••••••••••ılz leri başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alın

Sahibi ve umumi neşriyatı idare 
eden Ahmet Emin YALMAN. Gaze
tecilik ve Neşrıyat Türk Limitet Şirk 
eti Basıldığı yer TAN Matbaası. 

E 

mış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 
5. - İstekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Meriç Su İşleri Şubesi Mühendisliğine vcrmeğe mec
burdurlar. 

Postada olan greikmeler kabul edilmez. (4894} 

Unutmayınız ki: 
...........,...,....._ -- --- --- --- ..-._ ......... 
Bir dişinÇi'ka:~ıh-
hatin temel taşlarından 

birinin çıkarılması 

demektir. 

Bu akıbetle karşılaşma

dan evvel dişlerinize iti
na ederek, hergün temiz
liyerek onların çürüme
mesine, bozulmamasına 

ihtimam etmek lazımdır. 

RADYOLIN 
Diş macunile hergün ve 
en az günde 3 defa fırça
lanan dişler daima sağ-

lam ve temiz kalır. 

Daima Radyolin 

Sahhk Ev 
Şişlide Bomonti ve Osman B. tram 

vay istasyonlarına iki dakika mesa
fede Kırağı sokağında 19 No. lu se
kiz oda, alaturka hamam, sarnıç, 

terkos, havagazı elektrik miktarı 

kafi bahçeli sofa ve merdivenleri 
muşamba döşeli mükemmel ev, her 
gün 10 dan 12 ye kadar görülebi
lir. 

T. C. Merkez Bankasından: 
Tan gazetesinin 28/7 /38 tarihli 

nüshasında çıkan Bankamızın 23 
Temmuz 1938 tarihli vaziyeti göste
rir listenin aktif hanesinde hariçte
ki muhabirler kısmının altın safi ki
logram miktan yanlış verilmiştir. 

Aslı (9.054.614) olacaktır. 

PAIKOY 
ve Şki. 

VAPUR ACENT ALICI 

GDYNİA Al\IERİCA SHiPPfNG 
LiNF.S "PA.t.F~TtNF 1 tSE,. 

15.000 tonluk lüks 
POLONIA 

Transatlantik vapuru ile 15 gün· 
-le hir muntaznm oostalar: 
~~TA 'l\'ıtPT.,-Jl'i'ıı;:'f''J;''1f'E (Paıarı 
·~TAN BUL-FİLİSTİN 

(PPrs"mhel 
Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve esyai ticarive alır 

'"ö<:tencPVf' vakındn e"lde~f"": va. 
..,urlar: 31 Temmu:r. saat 16 da. 
..,;Hstitı'p ''"~'""a J"ir!r>N•~ ''8PU1 
lar: 11 Ağustos saat 16 da. 

"SCllULOT - ORİENT • J .. İNF. .. 
ıı:svavı ticarive nakli ic;ın sen 
,wıta: SAHK - GARP HAT'T't 
J.fı:ımhure "Rrr-men. Anverc:. V•ı-
.,ı:ınist:ın. Tiirkiye Bull!aristan 
~om:ı"vA) 

Beklenen vapurlar: 
'11ucksbure: 5 a~ustosa do~ru. 
\faritza: 22 a.(tustosa cioğru. 

_.,_ 

H. PAJKURIC 
Vapur acentası 

'7.E1'SKA PLOVİDBA A. D .. dP 

Balkan Antantının ekono
mik konferansında tesis 

edilen enterbalkanik hat. 
Büyiik Hiks modern 

"LOVCEN .. 
•ıınuru ne t"tonbul. Kn~~ı>nCF! 
Pire, Korfo. A rmıvutluk. Dal-

Şi H YRİYEDE . .. • 
Yarınki Cumartesi günü Hoparlörlü ve Elektrikli 71 ve 74 

numaralı vapurlarımız mutat LÜKS TENEZZÜH 

SEFERLERiNi yapacaklardır. 

14,30 da kalkan 74 te mükemmel alaturka SAZ HEY'ETI, • 
t4,45 de kalkan 11 de de mükemmel SALON ve CAZ 

ORKESTRASI vardır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli 

ve Beyoğlu muhitinde tanınınıf Glorya Pastahanesi tarafın· 
dan denıhde edilmiştir. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arzu üzerine 
71 de dans yeri sureti mahsusada büyütülmüştür . 

••--111 Bilet ücretleri her iki vapur için 75 kuruftur. 4 

.-Ç- U- BÜ_K_L_U_Ba_h_ç_e-si-nd_e..,l 
Bu Pazar da dahil olmak üzere geceleri Taksim Bahçesinde 

okuyan memleketin tanmmı, ses sanatkarı 

BAYAN Mi E 
Her Pazar, gündüzleri 

ÇUBUKLU BAHÇESiNDE 
Kemani NOBAR ve mükemmel bir 

1 SAZ BIRLIGI 
refakatinde seanslarına devam edecektir. 

1 
1 

1 

3 

Yarın akşam: Sarıyerde meşhur 

c L 1 B LIK 
gazinosunda harikalar yaratan "LADANY11 MACAR I 

ORKESTRASININ refakatile OYOK GALA SUVARES 
sabaha kadar devam edecek bu suvare için huıuıi ve 

fevkalade bir program hazırlanmıştır. 

Macar Müziği • Macar Dansları • Macar Yemekleri 
• Masalarınızı evvelden peyleyiniz. Tel: 32 •• 90 ~ .................................. 

NASI LACI 
En eski nasırları bile kökünden çıkarır, iztırabı keser, nast 

n yumutatarak dütürür. 
lNGILlZ · KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

..... ----• 13 üncü Yıldönümü 4----~'l 

BÜYÜKDERE BEY AZ 
Yüznıe PARK Havuzurıd' 

Münir Nureddin ' Konser• 
1'•· BEYAZ PARKIN 13 üncu YlLOÖNOMO mUnasebctilc sureti mahsus!ld8 ~ 

zırlanan konseri sabaha kadar eğl,.ncr.. ve numaralarla dolu muhteşem 

KIR BALOSU takip edecektir. 
DUhullye aerbe1ttlr. ~ 

-;:::::;.;;;;;;;::::::;;:;;:::::::;;-ı=======:::::;;:;;;;;;i ' 
"Cild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLARI 

HAKİKATEN GiDERiR." 

GÜNEŞ BANYOSU 

alacaklara 

11<1>'' 
GOneıin yakıcı şunlarından " I' 

etmekle beraber cildin dalı• çalı" 
eamerlı!§mealne yardım eden 

'!jj:(•);d 
..,o 

Yo,." Patr aOrUnüz. V"" gllneo bıın ıe 

tereddilt;iız ve kemali ıül<O"et 

"THl<'VB sahili. Trivr~te. Vf"nedik Tesiri hemen 

al'"•L 2/) 
(21;1•1 • r 

d,,.,,ı ve Susak arnsında muntazam hemen sihra-
rıosta nıiı oldu. Bir kaç hafta zarfında be· 
Vnlcu ve cşvavı tic-arive alır. rıi 10 yaş daha .gençleştirdi. Bir mu· 
~E>nezzüh ve zevk sevahati idn tetıassıs bana demiştir ki: Viyana D-

'T fü::tr-c:na fırsat 
niversitesinden büyük bir profesö-

KÖSTENCWye ilk posta 15 rün ' keşfi ohm Biocel cevheri, şi.rrıdı 
ı üustos saat J 9 da. 
ofn.E. KORFU, Arnavutluk pembe rengindeki her Tokalon kre-
'1:-ılmaçya sahilleri. Venedik mi zosunda mevcuttur. Her akşam 
''C' TriestC''vc ilk nosta 20 ağustos yatmazdaı. evvel bu l:remı kullanı -
~aat tam 15 de. nız ve sabahları da beyaz rPnpını 
' fe>r nevi tafsilat için Galatad:-. rokalon kremini kullanınız. En es· 
Yolcu salonu karsısında' !.!mu. mer ve sert bir tene çabucak b• 

-ni acentelii'.1e Telefon 44708 vP "nelik parlakl.eı v" hıhii 1TÜ7"11; ;,. 

1 
·-.otün seyahat idarehıınelr-rinr 
....nrnr.:ıRt verecek ve buruşukluklardan kurta· 

'' 1 rarak beya:r.latıp yumuşatacaktır. 

GUneı banyoıundıı yıınıın cll ,.ı 
111 el' 

ynnıklarını teskin ve tedavi iÇ 
,ıır· 

kom•ll muv•ff•k•yollo ""'.'fj 
~-r-ı~·~ı' 

e11lt 
Pııtını bir kere tccrUbe edere ıı"' 
vakit kullanacak ve dostıarırı•t• 

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

N1 ;i·JAt:~. 
Bir güzelllk lc:reml defjll .,,ute~',,ıı~ 
lar tarafından lıtllızar edllmlt 
ve faydalı bir cilt mertıemldir· 


