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r- Her Pazar 

Ç U B U K L U Bahçesinde 
San'atkh Bayan 

SAFiYE 
ve arkadaşlan seanslarına devam 
ediyorlar. 

Türk - Fransız Anlaşmas_ının Esasları 
Hatayda Müsavi Miktar Türk Deniz Bayramı 
ve Fransız Askeri Bulunacak Dün Kutlandı 
·Antakgada Türk- Fransız Erkô.nıharbige 
Anlaşması Bugün öğle · Vakti imzalanacak 

Ki lerden, 
İfratlardan 
l1stünlük 

~hmet Emln YALMAN 

İ l~ri.~e ba~an gözlerimizin 
.. onunde bırdenbire geniş ve 

~zel ufuklar açıldı. Bir filem gö
ruyonız ki içi sevgi, şefkat, 
ışıkla dolu ... Ayni alemde azim 
vp,,r, karar var, icabında sertliğin 
en ağır derecesi var ..• 

Bu güzel ve geniş ufku, Celal 
Bayarın son nutku gözlerimiz ö
nünde canlandırmıştır. Nutuk o 
~a~· .. r güzel bir eserdir ki yalnız 
bı~ .1efa okuyup geçmek yazık 
olur. Birçok mühim noktaları
nın üzerinde durmak, düşün
mek, Başvekilin çok yüksek bir 
ruhla ifade ettiği milli ideallerin 

-----.. a.Qv;a.c:uıııyc:ı 

çalışmak lazımdır. 

1 Dün Fransız Hariciye Nazırile Paris Elçimiz Gazetecileri Kabul 
Ettiler. Ve Kati Anlaımanın Vuku Bulduğunu Resm n Bildirdiler 

Tilrk ve Fransız Erkanı Harbiye heyetleri Antakyadaki müzakereleri sırnsında 

Taksim Cümhuriyet Meydanınd 
Merasim ve Geçil Resmi Yaplld 

Kabotaj hakkının Türk bayrağı?._ 
inhisar ettirildiği günün 12 inci yıl
dönümü münnsebetile dün Türk de
nizcileri 1 temmuz bayramını · bü • 
yük tezahüratla kutlulaınışlardır. 

Sabah erkenden bütün gemiler 
sancaklarla donanmış, karada bulu
nan deniz kurumları, vapur kum -
panya binaları Denizbank ve sair 
bütün deniz müesscsatı bayraklarla 
donatılmıstır. 

Saat dokuz buçukta Kasımpaşa : 
dan hareket eden bir bölük deniz as 
keri önlerfode şehir bandosu oldu -
ğu halde Şişhane, Tcpebaşı, Galata
saray yoluyla Taksim abide meyda 
nına giderken yüksek deniz ticaret DUn Taksimde Deniz Ticaret Mckte 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 1 de] bi namına nutuk öylenirkcn 

Ucuzluk Kararı Dün 
Tatbike Başlandı 

Eğlenme, dinlenme ve yıkanma yer Darülaceze, Belediye resimleril 
]erinde, giyecek ve yiyecek eşya sa- kazanç vergisinde ehemmiyetli sure 
tan müesseselerde yapılan ucuzluğun tc tenzilat yapan kanunlann bugü 
birinci safhası dünden itibaren tat- lerde şehrimize tebliği bcklenmekt 
bik edilmeye baş\anmıştır. Sinema ve dir. Bu kanunların tayin eylediği 
tiyatrolar halk ve talebe matineleri cuzluk ta Temmuzun 15 inci günü 
yapacaklar çalgılı ve içkili yerler, den itibaren tatbik olunacaktı~. 
nisbcten ucuz tarüclcr tatbik edecek vakit, ucuzluk nisbeti yüzde 50 yi b 
!erdir. ..,_ ... _..,,..., ... (Arkıısı: Sayfa 10, sütun ı de] 

Bu nutku 'Knmutnyda derin bir a
laka ile dinledim. Sonra gazetelerde 
ayni nlakn ile okudurn H "k" d f · er ı ı e a-

Paris, 1 1 A.A.I - Havas ajansı tebliğ ediyor: 
Fransız • Türk müzakerelerinin aıağıdal<İ neticelere 

müncer olduğu öğrenilmi§fir: OKAGA . ATILAN YAVRULAR. 
sı~da bende kalan llis şu oldu: Nutuk, 
bırtakım kelimelerin Yanyana sıra-
lanması §eklinde ortaya çıkın tı 
Bir kül halinde doğan .ah kl~mış r. 

• • 11 en ı pren-
s ı p 1 erın ifadesi ha1inde· . . . , sevgı vr. sa-
mı mı yet dolu bir ka'-"n•kt hl 
A .r .. an ru ara 
ndeta akmıştır. Dikkat ed"l k k 

ı ece ııo ta 
şud.u~: Baş~a başka meselelerden hah 
ficdılırken olçfi hiç de):.! . .. . 
hAd' li•Şnııyor. Butün 

~~ğie~er, ~tatürkün Türk inkılabına 
ver ı aynı geniş, her k . 

1 
... 

1 
.
1 

ra , rasyonel, 
verım ı o çü erle ölçfilü Yor. . 

·r 

1 - iki memleket arasında bir dostluk misaliı akte
dilmesi için cereyan eden müzakereler netlcelenmi§tir. 

2 - lsk.enderun Sancağının dı§ında ve i~inde Fran .. 
sa ile Türkiyenin müıtereken ve müsavat esasına müs. 
feniden emniyeti temin etmelerine dair askeri bir ililôf 
olctedllmiıtir. [Arkası: Sayfa ıo. satun s del 

Başvekil Bayar 
Siyasal Bilgiler 

Çocuklar için 
Bir lslah Evi 

O~ıag;;~ ~e, ve ço~ ~ek Okulunda Açıhyor 
lıklardan, kinlerden· ;er turlu d~- Ankara, 1 (TAN muhabirinden) - Ankara, 1 (TAN muhabirinden) -
:faklardan üstün ka~ ratlarda~ nı- Başvekil öğleden evvel Siyasal Bilgi- Maarif Vekaleti son zamanlarda mek 
sayesinde Türk mill t~ ve bu ilhe~ ler Okulunu ziyaret ederek imtihan- teplerde hocalarına karşı serkeşlik ve 
bet i !erle uy a e ıne yalnız mus- . hürmetsizlik gösteren talebe hakkın-

ş gr şmak, elele vermek ve !arda bulunmuştur. Talim heyetı ve d tedb' 1 1 ak . • h 1 kl 
az zamanda çok Veri . . .. .. .. _ • • a ır er a m ıçın azır ı ara 
~-'-A 1 nı tem.ın etmek tale~e ıle goru§lnuştur. B. Celal Ba- başlamıştır Aldığım haberlere göre 
'-UU\an annı hazırlamak. k 1 el - · Türk . .. yar. o u dan ayrılmadan evv mues- bazı Avrupa memleketlerinde olduğu 
ranı ht ınkı~tı~ reJıını, Jnilll birlik a- sesentn rejimin prensiplerine uygun gı"bi memlekeümizdc de bir çocuk ıs
arzua~ea J:ti : S:u mutlak .şekilde bir faaliyetini takdirle zikretmiş ve al- lahevi kurulması mevzuu bahistir. 
vel Jnill t' y ç lıyuyor kı 20 sene ev kışlarla uğurlanmıştır. (Arkası: Snyfa ıo, sütun 2 de) 

e ın var ğuıa suik t ed 
150 ki§iyi bile birlikten ayn ~utma;: 
razı olmuyor. Bunlara d' . 

ıyor kı: 

"Biz ideallerimizin tahak· 
kukunu, tasavvur edeın· 
v• o Jyece-
~lmlZ şekilde gören bahtiyar 
ınsanlarız. Manen zen . . B . gınız. 

u sayede sıze kapılanmızı aç 
:akb ~:.hi bir cömertlik bile gös 

Uveg Kızının Irzını 
Para I çin Satmağa 
Kalkışan Adam . 

.~e l ıyoruz. Geliniz, görü· 
~uz. ~temediğiniz, yadırgadı· Düzoba Köyünün En Güzel Kızı Rebia Dün Mahkemede 
gınız, ıhanet ettiğiniz rejim Baıından Geçen Bu Korkunç Macerayı Anlath 
neler yaptı ... Siz bu eserimizi Arkadaıım: 
seyr~~~~en biz de şunu diyo- - Eğer, dedi, fevkalade enteresan.bir dava dinlemek iıterıen, 
~uz: ızı affettik.•' İnkılapçı- hemen timdi Ağırceza mahkemesine girelim! 
arın yapma kudretlerinin ya-
nında bu da büyu"k b" f .1 t Şu mahkeme kapısında gördüğün 

ır azı e e k • 1 R b' erişir. Bu fazil t• d' . genç ızın ısm e ıadır. Çatalcaya 
. . ~ ı na ır meclıs bağlı Düzoba köyünün en güzel klZl 

l~, ~adır ~n~ılaı>çılar elde ede buymuş! Oralarda delikanlılar, meş
bılmışlerdır. bur "Zeynebim" şaı:kısını "üç köyün 

içinde birsin Rebiam!" diye okurlarB ugünc kadar Türk vatandaşlık mış! Şimdi görülecek mahkemenın 
hakkından ayn tutulan - kahraftıanı qa budur. Bana bunları, 

elli ki~ye bunu deınek, millet için a- Çatalcalı bir arkadaşım anlatmıştı. 
(Arkası: San. ıo, stıtun 2.1 ele) 20 gündür, bu davayı bekliyorum!" 

Bu sözlerin uyandırdığı alaka, beni 
Ağır ceza mahkemesinin geniş salo
nuna sürükledi. Çok beklemedik. Mü
başir Rebiayı, ve dört erkeği mahke
meye çağırdı: 

- Rebia, Ramiz, Musa, Nazmi, 
Yusuuuu!!. 

Jandarmalar, çağınlan dört ada
mın bileklerindeki demir kelepçeleri 

[Arkası: Sayfa JO, g{ltun 3 de] 

f 

Babalan tnra{ındon kaldırımlarda tcrkediJcn üç sevimli ynnu 

Babalan tarafından sokağa ablan 
üç yavrunun maceraları bugun ha
kiki, ve hazin bir roman, içtimai bir 
facia, esrarengiz bir btıdise halini 
almış bulunuyor. Çünkü facianın, 

bende bu kanaati uyandıran yepyeni 
ve hayret verici safhaları vardır. 

Dün, bu yavruları sokağa atan ba
banın ortadan kaybolduğunu yaz
mıştım. Fakat çektiği aşırı sefaletin 
intikamını, kendi bedbaht nefsin
den alacağını tahmin ettiğim bu a
dam, dünkü yazımın intişarından 

bir kaç saat evvel, yani gece yarısın C J 
dan birkaç saat sonraı dıpdiri \>la- ı ......,......,._..~•...-.ır4 

rak yakalanmıştır. A•ı A k t 
Rüştü oğlu Ibrahimi, çocuklarını 1 e YU a 1 

sokağa atmak suçuyla scvkolunduğu (Yedigün) tarafından ncşrcdi 
mahkemede dinliyenler arasında ve On Formada tamamlanacak ol 
ben de vardım. Evvela, 1325 doğum bu mühim eserin birinci form 
lu ve Amasyalı olduğunu söyledi. bugün çıktı. Her eve ve hrr aılC' ... 
Reis, nerede oturduğunu öğrenmek lazım olan bu eseri mutlaka alın 
isteyince uzunca bir tereddüt geçir- Ve toplayınız. Forması her ycrd 
di. Sonra: yalnız 10 b."Ul'Uştur. 

- Şeyde ... dedi. .. Galatada, Tekir ............... ~ .. "• .. .._ 
(Arkası: Sayfa 10, sütun 5 te) 

. - ~---------------~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----' 
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__ BUGON_] 
nCJilferede ı 

~~i: .. ·:~!::! Berlin Pragı Protesto Etti 
B agilnlerde İnslltere petele-

;::~~ -E!::~ Çek Askerleri Bitler 
ınuştur. tnıiltere Harbiye '/fazın, A- A l h • d B • ş k ı 
vam Kamarasına, tayyar .. ere karp ey ın e ır ar l 
kullanılacak bataryaiaruJı pd çok 

oJduiunU bildinnitti. -. so··l!Jlu··yor 'armış Muhafazaklr mebuslkctan Dun • ı ~ 
an Sandys bu beyanatlan hoınut ol 
madığı için Harbiye ııianruu mec • 
liste isticvap etmek ı'tiyerek Avam 
Kamarasının ldetintt söre hareket 
etmit ve Harbiye ı/azınna hususi 
bir mektup YazaraW meseleyi ortaya 
atmak istediğini, takat taYet mese
leyi ortaya atmak; unıumt menfaatle 
kabili telif görüı.iediği takdirde bu 

Çeklerle Südeffer 

Arasındaki Konuı· 

malar iyi Safhada 
dan çekineceğinj bildinnittl n Praı, 1 (Husus!) - Almanya bu.-

Bunun iizerilıe İnıiltere Harbiye gün de Çekoslovakya hük\ımetini 
Nazın, müdd.4unıum1Jiie müracaat protesto etmiştir. Protestonun sebe
ederek vaziy/ti bildirmiı ve nı b bi, Çek ordusu tarafından söylenen 
S~dys ~le;6inde takibat Japıı:u:: ve Her Hitlere tarizi tazammun eden 
nı ıstenuıtit. Sebebi, Harbiye Nan- bir şarkıdır. 
nnın meb1's tarafından verilen ma • Burada anlatıldığına göre ordu 
1 ?-nıatı, ukert sırlann İffUJ !Dahiye- siyasi mahiyette bi9bir şarla söyle-
tınde teJlkki etmesi ve bu 1 ·ı 
k d' ı k' sır ann memektedir. 
~n ıs pe •nıin tarafından bildiril-

mıı oJ.tuiunu anlamak iateın-·di 
M•~ w~ ~ 
ı~er Sandva'in Avam K 

.r amara • 
liında anlattıklanna •öre Dıildd . • • , eıu-

nıumı, kendisinden bilhassa h 
l A- t ki u ma-.uua 1 nıden aldığım anla 
ted'ği · nıak is-

1 nı, bunu ifta etmedi~ •-Ld· de ka 111 .._ ır-
nu.n hükümleri mu~iblnce iki 

sene hapise mahkfun edilecex..:-• -
lem. F sııu soy-
1 • 

1
§. A'kat İngiliz mebusu bu ma-

SüJetlerle müzakere 

Çek hükumeti ile Südetler arasın
da başlıyan müzakere bir adım daha 
atmış bulunuyor. Hükumet ilk pro
jesini hazırlamış ve milliyetler statü 
süne ait hazırlıklarını tamamhya
rak Südetlere takdim etmiştir. Ara
daki en mühim ihtilaf noktası Sü· 
detlerin mahalli muhtariyet üzerin
de ısrar etmeleridir. 

anıatı nereden aldıiuu llÖJ'lemek is 
teınenıiş ve meseleyi Avanı kam 
sına bildirmiştir. ara Fakat Cümhurreisi Doktor ~~nes 

t bugün beyanatta bulunarak mılliyet 
t' n~iJiz mebusu, mebuslara aft fm· ler meselesinin birkaç gün zarfında 
kıyaz ardan bahsederek kendisine hallolunacağını ve Çekoslovakyanm 
~rşı tu,.ıtJan hattı harekete itiraz et bu buhrandan daha fazla kuvvetlen 

nıış, llZud • · mUnakaplardan sonra .. . . 
nı~lenin ait olduğu komite tarafın lllİf olarak çıkacağını soylemıştır. 

Çek Hariciye Nan" 
Krolta 

Ieri Çeklerin herşeyden evvel siya

si telilkkilerini değiştirmeleri ve g~ 
niş ölçüde muhtariyeti kabul etm~ 

leri lizım geldiğini söyledikten son
ra hükUıııetin Almanlarla mesktin 

yerlerde Çeklerin sayısını çoğaltmak 

için takip ettiği siyaseti takbih et,. d~n t~tkiki kararlaı~tır. Da ko Cümburreisinin bu beyanatından ~ 
nıtenın vazifesi evvell davayı tah· sa bir zaman sonra Alınan mümessil mişlerdir. 

Jk etmek,_ ~,,...~oliit'öl r;,ı~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!~~ 

1 , , , 

ispanyada Hava. 
Bombardımanları 

Devam Ediyor 

madıfuu brarl&§bnnaktır. 

Londra cazetelerialn ... da._ br
flSIDda aldıtı vasiyeti Deyll --

Paris Sekiz Gece 

Dans Edecek 
Bir Bakışta Dünya Haberleri 

• c.&l!IPN 
sın ıu aabrhırile hiiüaa e'--L a_ 

k~dilr: ----..... 

·:Mebaa Sandys, tan-are feeavfb. 
lerıne karp ahnan tedbirlerin klfl 
olmadıfına dair istihbaratını belki 
de gazetemizden •lmıttL çu..'b 
'etemiz, ayhırdanberi, tayy81'e ::: 
taryalarının azlığından tikl 
- kt 'dJ Yet et • ••• e e ı . Bunu bizim k11) 
fısiJdıyan kimdi!. Mebm ~ 
rıtebusluk imtiyazlarına da andys, 
tır. Fakat bizim hakl~nmıa haaeak
('ak? Ortalıkta zabıta hflka:e ola • 
kUrn sürecek olursa bütün d eti hii
al mUeaseaeleri -L-•-- eınokra-.-,aaaur, ve N 1 hoşlanmadıklan her tenkidi ::;. 8J' 

lar. Bu münasebetle ıunu da r
Müddeiunıuml Harbiye N.::;:m: 
linıatı ile mi hareket eder 

10 
ta 

di otoritesi ile mi" ' kaa ken . ,, 
Netice itibarile Londn I' 

d aıreteleri 
evlet sırlan kanununun tadilini 

sonra tayy L ' areye aarp me•cut b t 
yalar kifi defilse bunların •ih a ~r 

). . atle ik 
ma ıru istiyorlar. 

Sivillerin bornbarJunanı: 

INGILTERE YUGOSLAVYA 

!lf:~fK 
Biribirimizden 
Şikayet 

Ycacrn: B. FELEK 
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Abme& Benızi mütaJeuuıı .c>ylecli. tur. Onlar beni elimden yaraladılar, hart..,tncle ahmiftilr. Ymdfa vu- .. -....-... ~ a...- ı.a -.rm1rııa n.k m n w " halk 
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tlfede ederek beraber 7apmıya mec diler tarafıyle kendi eli de yaralan Kız IOkıiında 11 pumarah nde ot1> !5,30 da Sirkecide 9 İflebM blnamnda samı ılınanktJr, Bu lfe ıtnnelr... O c1 LE "il I R 1 VAT l: 

.,_ etmifür. Binnaz iatemiye, iateml l!Dfbr. Ayni evde oturan Ana de rın sıvacı LAurf oğlu Yani, Kurtuluı teyenlerln ~ 1,S nı1beUncle teminat ve nizami ftllıalarlle beraber ko- Sut ll.JO XMıpk plAk ~ta 
79 bir lokma ekmelin hatlrı için, hadiseye böylece ,ehaclet etmifÜI'» Runı ml!zarhlı yanında bahçıvan Na ml.,ona milracaatlan l•wnndlr. lartnameler parasız olarak komlsJon- = = ==:!t ~.,!:!. pr 

lbrahlmle beraber cııturJlwttur. lb- dedi. kl ojlu Etem isminde diSrt pDç an- dan ftrilmektecllr. (400) A "1 A • N • t" f YAT r: 
Ji8lüm bir IUD, arkadqlaruıduı bl- Bundan 10nra da lbrahimln Bin- smda bir im ytlz6nden kavp ~ s.e: il» Olclıldwa Eanıtll (K 

rlalni olilmle tehdlt ettijl için, ya- nazı öldürmeyi evvelce tasarladığı br Ka bilyiimftş dört b • .y. .y. Ali) 11.11 TOırk •ımilıülıl u la1IL ..., 
talanmıı ve tevkifhaneye koıımut- ve kendisini taammuden öldürdül\1 ' vga ' . pnç ı- (Servet Adnaa v• arbd•tlan) 20 s.ı 
tur Bwıu fırsat bilen Binnaz, ibra- neticesine vararak, Ceza Kanununun çaldarını çekerek blrlbirlne girmlf- tclaNmb ID8lel uatlerinln delifmesine binaen evvelce ilin eclilmlı 7m'I w arapça Def!Vat 20.15 Ta.ık 
hlmln evini terketmif ve Muatafa Is- 450 inci maddesinin 4 üncü bendine ler, neticede Ali )'ildnden, Rıza da olup •PIMla tutblsl yaah üalltmeler ayni gtlnlerde ~.!akat htzalarııt kbıl .,,. ._. IJll'lahın (Hikmet Rıza ve 
m1nde bir delikanlı ile blrletmi§tir. göre, kendisine ceza verilmesini ve alnından hafif surette yanlanmqtır. da 1Ulh ..at1erde ,..pılwktır. Binaenaleyh tekllf zarflinnm ba w~ ::mı _!11~ ~ ~ ~ 
D>rahim, tevkifaneden çıktıktan son- bqka biriıfnl öliımle tehdit suçun- lafından Yaraladı lerclm 1* .. t eVftlline bder verilmm lhım geldijl aWuıdarıere Ula edecek a.tıar v• k•anma ibu.aJlerl 
ra, Blnnazı evinde bulamadıjı için dan henüz infaz edllmiyen altı aylık Tekirdağı kamyonlarmda çabpn olum. (40'12) kında komıflDA! (Abdurrahmu A 
rutıadıjma dert Yammf ve: mahk6miyetinln de nazan itibara Salih oğlu Tahaiıı Kaptanotlu 1Je ...._ Tuilü Gbtl ..... 2J.J5 8lld7o llllcllt orl:eatrası: ı -

_ J:A- onu blr -~ .. -1r·'·-•- almmasmı istedi. Suçlunun Binn .. az. Şoför Sabri a. .. 1M.eU, evvelki a1qam VcPı4ıa ırr.. ~ 2 - Pranz 
a- 3 

......... J------ ldu h kk d kl d ........., 1 T l af bandı 4 7 ---•-' ZWelt. u...-1ııt1se M·s- ille 3 -kanım tçeceiim, demlftir. Günlerce la nikMıh o 111 a ın 8 mu a- Sirkecide Bahçeli birahın..Snde içki - e gr I /938 P.-&- 11,- L'Arı.lenne ..._ No. 1. u Aiw .luı 
Binoaa aramJf ve nihayet onun faa51nm uydurma oldu~nu ilAve et- içerken, ~ir pua nıael,-•ncjen kavga 2 - tl6çı.r 517 /938 Sah 11,- Jeri 22.ll Yar.mki ıınsw ve 1aow 
Bqdarda lıf.wltıfanm evinde bulun- ti. lbrah1m hakkında gumrük ida- ya tutupuflardır. Kup büyümüş, 3 - Neft Y• S/'l/938 Sah 11,11 p. 

4utunu öğrenmiftir. Bir iÜD. Mm- re8lnden gönderilmif bir para cezası Tahsin eline geçlnflll rakı fi,..Ue 4 - M818 kereste S/7 /938 Salı 11,30 OPEJLUA.a, OPDETLEa: 
tela lfe gittijl zaman kapwnı çal- daha vardı. Müddeiumumi iflenen Sabriyi bapnclan yaralaDllftır. 1 - AmJant Kllngrlt, Cam, 6/7/938 Çarpnba llr- 21.10 Pette openlardu ...-. 

IDlf, Binnaz kapıyı açınca eü.l ele»- S1IÇUll cezaamm ölüm olmuına göre, * Büyükderede, Sovyet lefaretba- JJmleam V. S. ODA MUSIKtst: 
tu ile karfı karpya ııelmlftlr· Ka- bu huaaata ~ iltenemlyeceibd nesi bahçesindeki ıhlamur •tacından 8 - UltOpü '1/7/938 Pel'ff!Dbe 11,- 17 v.....,.. ....,_ ...ıatuden Jtvar.. 

dm, hemen kapıyı suratına kapatın• de== uml iddlasmı söyl k ıhlamur toplıyan tenekeci Emin, düş- 7 - PIAn freze tezalhı 8/'l /938 Cuma 11,- tet 1uın..n 
J& lıuırlanırken, lbrahlm elindeki um . '7 en, müş, muhtelif yerlerinden .yaralan- 8 - Hamızlar, aabuıı, Grafit, 13/7 /938 Ça.rpnba 11,- U~Al.J Dı .. 
Jiletle kadının _..,.,..., ... ü ve gırtlağını suçlu baştan ayağa dikkat kesilmif, Vstil .,, 11 Büknt PA1ano ıaumlka. :;:15 n.. J--· ellerini mı • • 
param~ etmiftir. Binnaz, der- " *Modada 284 nuınarah evde ota 10 - Krik: 11/'11938 Cuma 11,- ~r~S:~:;,'!: ~e::i 
hal yuvarlanarak kanlar~ cua • ran balık"' r~•-· o»•a Beclrm Moda - o 19/'l/938 Sah 11,-
~· Bundan 110ma t'Dra!ilm A- Ceza Kanununun maddelerini iP· klübü 7• -.-d ı..ı BA ıı - Otomobil Iistlll 2Srl/eail ~ :ıı;.;.. •• ~1ıallk'tm-lalan 20.95 Baknl 
dapuarına k fakat jandarma ttnce rengi balmumu gibi sarardı. yanın aıu merdivenlerden çı- 12 _ Ka!ll,. ?.R/'7 tQ~R c: .. ,. ., .-. ....._ ...... ......-
~ ... ~..:!'-• adaletin önü- Nefes almıyormuı gibi dimdik kal- karken, •Yalı .ka~arak .dnppt n ıs---. 'Tav aeaklan 1/8/938 fazarteal 11.--

-lr .. -~=~3--. dı. muhtelif yerlerinden 7arılınmıfbr. 14 _ w meldnelen 1/8/938 J>azarteıi 11,15 
-~.._,~. ı 

..... ,u bndilbıl mldafıe 4iclerbn: IWr, milclafaamı JaPlP yapmıya- * ~ 'I'atllllekh -"'• ti - ~ d.....- wrel 4/8 911 Peıflllbe ı r-

... ~ catmı 80fdulu zaman da cW1 tutul- alade, 7 ıuımaseb ftde otann Tabi- 18 - lluhtellf .,.-, 10/8/938 Çarpnba 11,-
- Ben Blnnazla kormpnıya pt- mupa. Bir mtıddet IODl'a mrlulda: rtn 8 yepndakl otlu Şahabeddin, a- 17- Lokomotif 1edeklerl 11/8 938 ~ 11,-

mlftlm. Mmtafa 1's1üme bıtüla htı- - Semra yapacalım, dedi. Muha- jaçtan dut toplarken. düpıÜf, bapn 18 - LlvaJ te' .. ta 12/8/938 C\UD& 11,-
eam etti. Btnnu da eUndeJd tenee- keme, n Temmuz aaat on bire bıra- dan yaralammfbr. 
NJl kafama attı. Ben eUmdetf jf1etl kıldı. 

H.Pell • De* Useıl Mlctlrtlil•d•• : 
AÖIRCEZADA: MODDEtuMUMlLtKTE: YENi NEŞRIY AT 1 1 - Deniz Haritacı sübaxı yetifbıilmek ıçtn Deniz LlseılDfn on btrfncl 

... l"-1 1 1 Fa el la ınmfına apltdald prtlan haiz 1>ku:- alınacaktır : 

Mısır Tarlasında içtiği Çorbadan IWlc ~:! ':! .!.ı :.U:"" ~ 1:e;a•U::-:ı::;:C::u:ı~:t_u..,ınonb1r1net.,mfınalknıalsiz 
Z b ı 

Fen Bflclslnln l'aJda1arı adh -1 Kanaat ..... _ ...... _ , -~ ~-

Av Tu .. fegı". Ile e ir enen Kitabevi tıırafmdan netndDmekte olan 3 - meldllerln IRIPlbulda rıhht mmyeneıeri ,..pdac!-. ve m.Gnb8aa 
"Ankara ~ ..minin ı ma ld· nmvından ~· "ld" .. K dı tabı olarak plda. , _ Xıt!!l1g 21.G 9M-dfi 10 Temmma kadardır. Dtle'tçe, nGfm ciiz-

0 UrDl UŞ 8 D Son ıamantarc!a o tudiJmenwl, ap kiğıdı. kwUslnfn ve aUesfnbı lıflmOhaıtne 
:6Gn Apeeza Mah1rerneslnde, mı- MtıddelumnmDik dün bir mhir- wu ~ aer amanda bObM- dair vesika ve 9 adet v81ika fotoğrafı ptlrmelerl. (3'795) 

• terlumda tfleQen bir cinayetin lenme tahldtatfyle me~gul olc!tL sa hirU.. hitap eden bir '.fen kitabının da ------------------------·• 
IDllhebm-1 netice1endliıfl 9a~ K,..-ıu p••• .,_ ..+almdlı oturan lnt.iwr etpıla p1aua ~ bql-

:mevtuf olarak HÜlle)'Üı ta- Mehmet km 29 yaflannda Bayan lıuınu7a deler. 
=bir rençber vardı. Hldtle Ça- Zo.beyde, evvelki gün çorba pifirm1f l!'.au ltibuile ~ lc1n 7Ul1mll olan 

1alcada geçmlftlr. Çifte ne komfala- tir. Yedikten 90Dl'a da zehirlenme ~ U: ~ denlere~ MDden 
ırmdaD Mustafayı 6ldilrmtıft0r. Dilu, Arazı gösterdiği için, derhal Hwki pyellnt takip edm bu _. mele...,._ a- Metre 

lstca•I ...... ,.. SaflHlma Ko•lsyom..._ı 
Tahmin tık 
bedell Teminat\ 
L. K. L. K. 

milcldelumuml muavini Ahmet Rem- Hutanesine kaldırılmıştır. Mtiddel- sun uman nv.ı Qnlmlf olan " fen ba ----------
.ı tddtumı ICSyledl. Ve suçluya Ce- umumilik tabibi adil Bnwr Karam rlkalanııı takip etmek latl7en1ere de 7ar- '1.000 Çamqırlık ve astarlık bea 189'7 ..SO 12111 
.a ltmunumm 450 hıcl maddesinin dün huteyı muqene et:miJe ıön- chm eder. 1 - CIDll, mlktan, tahmin bedeU ve ilk teminatı JU)mda ,._.. 

4 tncll bendine teYftkan ceza kesil· dermlftlr. Yemek artılı da adli tıp BUb•- elektrik tatbDcatDe ......,.,. tırı1e '1000 metre çamqırlık ve astarlık bez 8 Mlnmm 188 eama llntl mt 
ıllilıdnl ı.tedt. Yalnız, aten Mustafa lfleri müeae1esine gönderilmlftir. viz7on, tanare ve .ır. llbl • 7W b- 11 de a.cutp.pdül jandarma Atın alma ~ 90* Mlllt
• nmhltlnce katil " 18'1'11 olarak te Verilecek raporlara gore tıhkikata :'ta= ~ qınn bu --' •- me ile satın ahnaeaktır. 
~ ft suçluya da .cm:ttllfl devam edilecektir. OPCLIX - Bu t.lmJI tıl7ul. edebi ... 2 - Şartname ve evsaf her ,an aclıw ~ komllJonda aeroıewu.. 
f/lla &ıüncle tutu1mum1 bun1ann lfr Kamyo• Dnrlldl Dml pnçlik rWu'ntn t _. IQlm dOn a - İltek1l1erfn beW lfln ve 1aatte 3480 •,ıh lrDUDda ,allll ftl'llt 
'11Mti1 haflfletlel rebep olarak hea Dün Çatalca milddelumumllllln- clJmultlr. lclnde SOaıe1 7Qllar nıdlr. n IDt temlnatlarlle komlqona aeJmeled. (3'111) • a • 
.. liblmumı lltedl. Miiddehmıuml den Istanbul mtldclelumumlllllne 19 

t8hUHne pe, bM119 töJte ot- ten bir telgrafta toför t..kın lcleN- AÇll TqlKIOI 
....... lhıdeki bir kamyon Çatalca elvana- Pek ...,.nt Aut 

Mustafa ne Htlteybı bir tarla me- da devrilerek içinde bulunan Alt ol Ala:lot1nımım1 bu 
ıila •nden dolayı atlflmllardır. HB- lu Hilleylnin ağır surette yaralan- tahlmda bir baba 

lı .... •I Jaatla.. SaflHI.. K .. 11,_.-• 
Mlkdan Clnd Tahmin W Dk t.mlnm 
metre Lira Ku. Lira Ku. 

ii;ta Mmtefaya .avnlfif. kOlllfUlar dılı ve Gureba a.taneslne ta1dm- tefbtlle ulrqan 
"81& girerek bunian ayırmıfbr. Bu 1arak tahldkate bqlandılı bildlril· General Twflk 14.000.000 Bas renk makara lpUil 1180 00 
_...Mustafa, domuz avhyacalmı miftlr. 811Jım w muaYI- 8.000.000 Beyu • • ,. ıno 00 

-."il\~.- -nli,..t. kamfulanDdan bir tifte Suçlu ayni zamanda tevldfaneye Dl Dr. Metlde Otl-
~ ertesi gün Hüseytnle tekrar çaıırttılt Rızaya k6,-den yalancı p- ~ w fJfJ1 Sthhet '1100 00 m IO 
~· tutuf11M111mbr. bit tedarik etmesini açıkça tamye Yurdu mGdflrJeri 1 - Clml, mlMen, tutan ve ilk ._.natı J'Ubnda yUllı be)'u • 

Jll9eJln Jlne sovmilf, o da ev til- etmlt. bunu da prdlyan lfltmlf, ve ,..... 8ut1lr ye boz l9kte naabra lpllll prtnamerfndeJd mOfreclata &öre lstanbul O.. 
P•ıll beJnlne bopltarak kencUllnl bir zabıt nrabslJle telbit etmiftlr. Dr. Etiz ile eenueslne 110D derece a- dikprr•ld .ı......,._ Satmelme Komlqommca 4 Temmuz 938 Puer
•llrıdt,tilr .. Mustafa Jakalenchlr- Müddeiumumi bu pbi delillere daya lika göıdam Kartal bJmüamblı tem atlnil reat 11 de kapalı mi ekllltll~le samı ahnaeakbr. 

nerak HüaeylniD mahkemede vereli- ve Parti H91etlne bllha .. Pendik Be 2 - 1111" iki bJ_,. qn 8'ft llWr'Uile ibaler1 cala o1du&u ilb1 Od-
- Bm hldlle zaınanmda •lırea il lfadesinln uydurma oldutunu ile- lediye Relal Abdulı.tı Bldm ft bCltcm rlDID lllr .,..,.,. IM'-1 de .... lr • 

...... olan kanmm yanında idim, rl rilrmÜf ve nuan lUbua aJD. Pendik haJkma w bu darbı 8Cl"I•• 3_..._,.._,wt*Blltlmlı"" ••••1aaı•~•~· 
'dı 2'ftli. l'üat mü1remede: 'lllMl1Q iltemlftlr. 1ftirü eden akraba ft daltJaımma ' - İlt?kUIMia _....,. ft M raJlll lııılıı•lrllllll~•--~~ 
~ Ben Udlle lfintl mmr tarlam Muhakeme milclafu lçla bafka flkranlarmma muhterem ..-..mıe eülan ır.p.11 mflanm .aDtlm 11• Mat GDa latdllr adı .-C- ...,. 

idim, flklincle ifade vermtftir. bir (One Wlk edilmlftlr. aneylerlz. JODA vermeleri.. (3830) 

Ankaraya 2 saatt Gitlit 21 ... - Gldlt Gelif 3Z lira. 
OleMle ............ 8,11 .. Hatta .,..111..;ı ...... . il 

Kendine Bqhude ,..e 
alyet ediyor. 

NEY OZIN 
....... ıatırab 

pkiHr mi! 

lele cllı ainlan 
.. GfütQMttten mütevellit 
bGdbl aln, l1Z1, sancılarla 

-1eye, romatizmaya arp 
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TAN 
Günde6k Gazete 

-0---

TAN'ın tıedefl: Haberde, fikirde. tıer· 

,.yde temiz, dDrUst, umlml olmak, 
karlln ıazetul olmıya çılıımaktır. 

ABONE BEDJLİ 
Tilrki"9 Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 8 Ay • 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay " 300 Kr, 

Milletıerarası posta fttfh~ına dahil ol
mıyan memleketler için 3), 18, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindır. Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. Ceı'RP için mektup 
Ja~ 10 kunqluk pU}IIAvest JAzımdır. 

1 GONON M~ELELERI 1 

lnkdap 
Mimari,ini 
Kim Y •ratacak? 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Önüınüzdtki birkaç yıl içinde, ya
bancı mimatlara vereceğimiz mimar
lık Ucretioın rakamla ifadesi ı mil
yon 200 bfn liradır. Bu yek.un birkaç 
yıl zarfıııda inşa ettireceğirniz büyük 
binalam mimarlık ücretidir. 

7 mib'onluk Kamutay binası, 8 mil 
yonluli Ankara Tıp Fakültesi, 1,5 mil
yonluK Parti binası, 5 milyonluk Ka
rabük amele şehri 2,5 milyonluk Sı
vas derniryolu atölyeleri, Yanm mil
yoıt~.uk İstanbul adliyesi ve birçok 
k~çük ve büyük şehir planı işleri ve 
ıaıre ve saire ... 

Bu binaların proje hak\ı en kısa 
bir tahminle ve % 4 hesabile bir mil
yon iki yüz bin lira tutar ... 
. Bu hadiseler, yerli sana11<ar yetiş
tırmeınekten mütevellit m•u ve ma
nc\'i ziyanlarımua bir üçlncüsünü, 
mad'ai bir zararı daha ila,e ediyor. 
Yekunu milyonu aşan bu Plra harice 
çıkacak bir dövizdir. Bu suıetle orta
ya iktısadi bir mesele doğuJ\r. Ve mu 
kabilinde satın aldığımız Ytıbancı bir 
sanattir. 

l\l .• marhkta, henüz yaban·ı kıymet 
lere ihtiyacımız olmadığını iddia e
decek kadar kısa göriişlü vedüşünüş
lii değiliz. Bahusmı ııanat J: eııclesin
de .. Bugiin en yükselmiş miletler hi-

!"! ~ .nd111U~1d'ftm•~-ı:r.,~b'Juk: 
bir inşa işinde yerli sanatkir ile ya
bancının rolünü ve yerini ayırmak 
gerektir. 

Her halde bu büyük inşa ftaliyetin
de ecnebiden ziyade Türk llimarının 
rolü daha büyük olsa gerek. 

Halbuki, Türk mimarı maalesef bu 
işlerde bir rol alamıyor. 

Niçin ? 

Çünkü bizde hcrşeyde olıuğu gibi 
mimann da yabancısına rıtbet var. 
Devlet teknik büroları ya'ancı mi
marlarla doludur, belediyeLr, şehir 
işlerini sipariş için yabanc~imar a
ramaktadırlar. Bankalanmz, sanayi 
müesseselermiz iş tekllfletni yalnız 
yabancı mimarlara yapıyoıar. 

Geride, yerli mimar me~ki faali
yeti için ancak devlet m~ıuriyetle
rinde yer bulup kapılanmk mecbu
riyetindedir. Memlekette Tiirk mi
marlanna, serbest çalışma. için he
nüz saha açılmamıştır. P()je yapa
rak, mesleki bilgi ve kabilietini kul
lanarak çalışan ve kazanaıTürk mi
nıar.ı parmakla sayılacak ~ar azdır. 

Halbuki bir taraftan dı milli bir 
i~kılap mimarisinin meydna gelme
dığinden •ika'-•etriyiz ~ · 1 · • '- " " :s • ':>"!lır erımız 
yabancıların eserleri ile dolarken 
Türk mimarlanna yetişmı. • k' , ve ın ı-

şaf etmek fırsatını veren;zkcn bu
nu beklemek beyhudedir! 

Her halde mimarimize, 'irk karak 
1 terini, muhallebici kaşıklA. d k' 

-:ın a ı ay 
yıldız motiflerini taklit il kale du-
' 'arlan hacimlerini kopye 1 bet e, on-
arme binalara ahşap saçak. d --,eme re-
selerin tuğla ve taş jşçiliklıini tatbik 
ile yaratnıağa yeltenen ccıbi mimar 
Jar verecek değildir. 

Ecnebi mimarın Türk n\.... • • • ··:narısı ya-
pıyorum diye tetkik edem1en proje. 
sine kondurduğu eski mot.Ji her bi· 
na kötü bir denemeden b"a bir ey 
nalar bize daima yabancı 'alacak!ır. 
olamıyor! 

Şehirlerimizde çoğalan ,. nevi bi
Bugün bir Sirkeci garını, Jr düyunu 
umumiyeyi ve Ziraat Ban\sını nasıl 
benimsemiyorsak. yenilerm de öyle 
benimsemiyeceğiz. 

Şehirlerimizi yabancı imarlann 
sanat denemelerine bıra~tan vaz 
geçelim. Artık kendi san1tarlanmı
u inanıp biraz da onlan nesek. 

TA Jtf 

•• 
Milletler Cemiyeti Oldü: 
Y aşasıri Milletler Cemiyeti 

Milletler Cemiyeti konseyi, 
yirmi sene önce Key Dor-

sey'in saatli salonunda ilk toplan

tısını yaptığı zaman salonun içine 

boş bir sandalya gölgesi yayılmış

tı. Büyük Harpten yorgun çıkan, 

elli millet, harbin çılgınlık olduğu

na inanarak yeni bir beynelmilel 

nizam kurmıya çalışıyordu. Fakat 

Amerika Birleşik Cümhurlyetleri 

bu işe iştirak etmemişti. 

Aradan iki batınlık zaman, ta
rihe mal oldu ve bu gün Milletler 
Cemiyeti bikes, metnik bir halde
dir. Milletlerin her biri, aşağı, yu
karı ayni sebepten dolayı Millet
ler Cemiyetini bırakıyor, bırak
masa bile bundan farksız bir va
ziyet alıyor, muahedeler perva
sızca çiğneniyor, ötede beride harp 
oluyor, ve milletler arasında ta
rihin gördüğü en yaman silah ya· 
rışı devam ediyor. 

T arihçiler, Amerika Birleşik 
Cümhuriyetlerini, Millet

ler Cemiyetinden ilk çıkan devlet 
olarak kaydedeceklerdir. Diğer 
milletler de aşağı, yukarı ayni se
bep yüzünden .Milletler Cemiyeti· 
ni terketmişlerdir. Amerika, milli 
hareketin hürriyetini tahdide tabi 
kılmak istemediği için Milletler Ce 
miyetine iştirak etmemiştir. Al· 
manya, İtalya ve Japonya da ay
ni sebep yüzünden Milletler Cemi
yetinden çıktılar. Milletler Cemi
yeti içinde çalışmak lstemiyen mil 
Jetlerin hepsi de ayni sebep yü
zünden Milletler Cemiyetinı bıra
kıyorlar. Aradaki ayrılığa da milli 
programlar sebebiyı•t veriyor. 

Amerika Hariciye Nazın, geçen· 

lerde söylediği bir nutukta dünya 

YAZAN: Edwin Jame;} 
(NEVYORK TAYMIS MUHABiRi) 

Amerika Hariciye Naz.ırı Mi•ter Hull 

düzelecek mahiyette değildk. İs
panyada iki yıldanberi devam eden 
dahili harp vardır ve bu harp bü
tün Avrupa sulbünü mütemadiyen 
tehdit etmektedir. Orta Avrupa 
meselesi de tehlikeli bir mahiyet 
arzediyor. 

Fransa ile İngiltere, infi!Ak et
mek üzere olan volkanın eteğinde 

durmıya bakıyorlar ve müzakere , 
yoluyla İtalya ve Almanyayı uslan-

dırarak harbin önüne geçmiye ça

lışıyorlar. 

Bugünkü zemin, Mister Hull'ütı 

ekmek istediği tohumlar için, çok 

kısırdır. Harp sonundanberi geçen 

yirmi sene her şeyi değiştirmiştir. 

Dünya barışını sağlamlamak için 

yeni teşebbüste bulunmak, her va

kitten daha fazla güçleşmiştir. Mis

ter Hull, milletler arasındaltı ka

nunun hakim olmasını istiyebilir. 
Amerika dolarlarının tesis ettiği 

bir adalet divanı vardır. Fakat A· 

merika buna da bağlı değildir. 

Mister Hull, birkaç nıüsbet 
teklifte de bulunmaktadır: 

1 - Milletler arasındaki daha i-

yi iktısadi münasebetler tesisi. 

2 - Silahların tahdidi. 

3 - Harbin insanileştirilmesi. 

4 - Umumi iş beraberliği. 

Mister Hull'e göre, her mem-

lekette kanuna tabi bir nizam ı~ 

Amerika ti baştan cemiyete gire
rek dileklerine göre şekil vermi' 
olsaydı, vaziyet büsbütün değişir-

hinde hareket vardır. Onun için 

Amerikaya daha şerefli bir rol al
Bugün A vrupadaki vaziyeti göz mak gerekleşiyor. 

önüne getiriniz. M. Hull'ün kanu-

dL Çünkü bütün dünya harp sis
teminden daha başka bir sıstem 

na tabi bir nizamdan bahsetmesi 

kolaydır. F akat, bugünkü vaziyet, 
yalnız sulh dairesinde tesviyeler 

Bütün bu sözler, Vilsonun zama
nında olduğu gibi doğrudur. Güç

lük bunları tahakkuk cttirmekt~ 

bulmakla ve silahlan azaltmakla dir. 
ahvalinden şikayet etmişti. Sonun- özlemektedir. Amerikanın hattı hareketi, iyi 
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hazır olduğunu kaydetmiştir. Mis- _ .. -

ter Hull'e göre, infirat, tecerrüt, 
bir hayalden ibarettir ve emniyet 
yerine emniyetsizliğe sebep olacak . 

bir şeydir. Ona göre, "Milli tecer
rüt siyasetini takip etmek yeisten 
ve mağlUbiyeti kabul etmekten İ· 
leri gelir.,, Fakat, bugün, Mister 
Hull'e göre, dünyada kanuna bağlı 
bir iş beraberliği fikrine meydan 

okuyan yeni bir akide türernlftir. 

O da müsellah kuvvet kullanarak 

hiçbir kanuna tabi olmıyan geniş

leme siyasetini takip etmektir. Bir 

çokları bu yüzden sulh ve niza

ma tabi bir alemin vücut bulma

sını imkansız görüyorsa da bu gö

rüş yanlıştır. Çünkü bu ideal yal
nız mağlUbiyete uğramıştır ve bu 
mağlubiyete karşı gelmek barış

sever milletlerin elindedir. 

Mister Hull'ün sözlerindeki sa
mimiyeti inkar etmiye im

kan yoktur. Mister Hull'ün nut
kunda mevzuu bahsettiği ve kör 
kuvvete müracaat ettiklerini söy 
lediği milletlerin kim olduklarını 
sormak belki de dürüst bir 
hareket teşkil etmez. 

Çünkü bu milletler de bir 
zamanlar yeşil masanın etrafında 
vaziyet almışlardı. Bir zamanlar, 
Almanya, İtalya ve Japonya da 
Milletler Cemiyeti azası idiler ve 
onların orada bulunmnlan çok iyi 
bir fırsattı. Çünkü, bugün Mister 
Hull'ün özlediği iş beraberliğini i
ade etmek büsbütün güçleşmiştir. 

Milletler Cemiyeti şüphe yok ki, 
bir aralık Milletler arasında en ge
niş iş beraberliğini temin eden te
şekküldü. Amerika Cümhurreisi 
Vilson, bu teşekkülü vücude getir
mek için büyük gayretler ıarfet
miş, buna mukabil Amerika da bu 
cemiyeti yıkmak yolunda en bü
yük rolü oynamıştır. 

Bu yüzden Mister Hull'ün arzu
larını tahakkuk ettirmek imkiru 
son derece güçleşmiş bulunuyor. 

Zinada Cezanın infazından 
Feragat Makbul müdür? 

G eçen yazımda, zina eden bir 
kadının muhakemesi hak· 

kında bazı malUmat vermiştim. Suç
lu kadının kız kardeıi bana: "Ha· 
pis karan verildikten sonra, eğer 
eniştem karısının hapse konulma· 
sından sarfı nazar eder,e, }'ine kız 
kardeşimi hapse atalar mı?,, diye 
soruyordu. 

Verdiğim ce,·ap, Türk .ceza ka
nununun 444 üncü maddesinde ya
zılıdır. Madde aynen şudur: 

"- Davadan vazgeçmek, 
hükümden sonra dahi mak· 

buldiir. Bu halde hükmün le 
rasından ve ce7.anın neticele
rinden sarfınazar olunur. Ka
n kocadan · birinin ölümü da
vayı ıskat eder.,, 

Maddenin birinci kısmı sarihtir. 
Bu kısımda hakim hapis kararı da
hi verse, davacı kan veya koca hü· 
kümden sonra da davadan vazıe· 
çebilirler. Maddenin ikinci inamı 
ise, böyle bir halin mevcudiyetinde 
cezanın tatbik edilemlyecelini fÖS· 
terir. Yani, hakim karde,inise bil· 
farz üç ay hapis cezası verecek ve 
bu ceza verildikten ııonra da enı,. 
teniz, karısını affederse, kardeıiniz 
hapse girmekten kurtulur . ., 
Bayanın gözlerinde bir ümit ışı· 

ğı parladı. Sonra dedi ki: 
"- Her halde eniştem, karısını 

kendisini aldatmakla suç ika etme
diğini anhyacak ve zavallı karde
'imi affedecektir. Siz, erkekler a· 
cayip insanlarsınız. Karınızın ıizf 
aldattığını öğrenince kızar, bağınr, 

hatta ıaıarsınuı:. Çünkü o ana ka
dar, siz aldatılaltilecekler arasında 
olduğunuzu bir saniye bile düıDn· 
memiştiniz. Siz aldatılmıyan istis
nalardan olduğunuzu f arzederdi
niz. 

Zina;yı öfrendilden ıonra, dflfD· 
nilrsilnüz: "Kanın beni niçin aldat 

tı?,, Bu suale bir türlil cevap bula
mazsınız. Herbiriniz kendinizi mü
kemmel f•nedersiniz. Zavallı er· 
kekler, kadın aldattığı zaman al-

dattığının çok kere sebebini bile bi ; 
lemez. Aldatmanın heyecanını, 

yalan1nı, zevkini, sadakatsizliiin 
maharetini, kadın belki de anla· 
tabfUr. Fakat niçin 'aldattı~m, bir 

türlü izah edemez. Bunun niçini 
yoktur. Çünkü kadın, evvela alda· 
tır, sonra ni~in aldattıktnın sebep· 
lerini icat etmiye başlar. Kadın a· 
flğlnı seçmez. Fırsat onu bir erke· 
ğin kolları arasına atar. Bu anlar
da kadın mantığını kullanamaz. Sa 
dakatsizlikte miisbet sebepler a· 
ramak minuızdır. Tesadiifler, ka
dının kocasını aldatmasına yegi
ne amildir. Siz karınızın arzu etti· 
jiniz tarzda olduğunu larzedersi
niz. 

Kabahatli sizsiniz; çünkü kadın 
sizin tahayyül ettiiiniz gibi değil, 

fakat yaradıldığı gibidir. Karınız 

size olduğu gibi görününce isyan 
edersiniz. Onun istedijiniz gibi ol· 
mayıp ta, yaratıldığı gibi olduğunu 
görünce, zavallıyı suçlu ad edersi 
niz. Unutmaynız ki, kadın sadık ol
mıyarak doğar. Erkek ise onu tam 
aksi olarak farz ederek kendi guru
runu tatmin eder. 

Belki bir kaç istisna, erkeğin bu 
dUşUniltfhıU me,rn kılar. Fakat bir 
kaç istisna umumi kaideye tesir et
mes. Siz erkekler, hakikatin böyle 
olduiwıu da bilininiz. Fabt, ka
nnWD da ı,te o istisnalar arum-
da oldaimıa unnederalnis. BU

ttba hatana buradadır.,, 
Genç bayan, erkekler aleyhinde 

daha çok atıp tutacaktı. Allahtan 
kardeşi mahkemeden çıktı, o da o
nun arkasınd•n koştu. 

İsmail Kemal ELBIR 
""İstanbul Barosunda Avukat,. 

Boğazından 
Kurşunla 
Yaraladılar 
İzmir, (TAN) - Bulgurca köyün

de, hiç yüzünden kanlı bir vaka ol
muş, kendi halinde yaşıyan Halil is 
minde biri boğazından üç kurşunla 
ağır surette yaralanmıştır. Tafsilat 
JUdur: 

H nlilin oğlu Mehmet, bir gün ke
bapçı Aliye: 

- Sen Alevi olmaz mısın? Baba
ma söyliyeyim de sana Aleviliği öğ
retsin, demiş, Ali buna kızmıştır. A
radan zaman geçtikten sonra baba
oğulun kahvede oturduklarını görün 
ce yanlanna gitmiş, Halil kendisinJ 
teskine çalışmışsa da Ali tarafından 
vurulmuştur. 

Alinin akli müvazenesinden şüp. 
he olunmaktadır. 

-----<>~---

MAARiFTE 

Okullarda Kooperatif 

Teıkilatı 
İlkokullardaki kooperatif teşkilatı

nın gelecek sene genişletilmesi karar 
laştmlmıştır. Kooperatifler bazı sa
halarda bu mekteplerdeki himaye he 
yetlerile iş birliği yapacaklardır. 

Müfettlılerln Mıntakalan 
İlktedrisat müfettişlerinin çalışma 

larını kolaylaştırmak, şehrin muhte
lif mıntakalara ayrılması ve her mm 
takada bulunacak mülettişin o böl
ge içindeki resmi, huauat azlık ve ya
bancı okullannı mütemadt surette tef 
tiş eylemesi kararlaştırılmıştır. Dün 
Maarifte bir toplantı yapılmış, lstan 
bul 44 teftiş mıntakasına aynlmıştır. * Bu sene Türkkuşuna yazılan ta
lebeler dün İnönü kampına gönderil
mişlerdir. 

ra-z-mm 
Bir Cemiyet 
M 1 • Ol."1-. 3 ese esı 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
Kim olduiu belirsiz. adamın, so

kağa füraktığı üç yavrunun hikaye
sini dünkü Tan'da belki okumuşsu
nuzdur. Onu, çocuklarını sokağa at
maya sevkedcn sebep ne kadar acık
h, imkiimıızlık ne kadar büyük olur
sa olsun, bir insan sıfatile, bir baba 
sılatilo, yaptığı hareketin hicabın· 
dan onu kurtaramaz. 

Hayvan, ya,·rmıu tabiatla finsiyet 
edip, gıdasını temin edeceği güne ka· 
dnr yavrusunu terketmiyor. Beyni 
bir katracık kuş, yavrusuna kanat ta 
!imleri yaptırıp kanatlarını çırpa 

çırpa hava boşluklarına saldığı gii. 
ne kadar, yuvasında onu besliyor. Bu 
adamın kuş kadar beyni, hayvan ka
dar insiyakı da mı yok?. Hele insan 
denince ondan ne mez.i) etler bekli) o
ruz. 

Bu adamı meziyetlerinden sıyıran 
açlık ''e sefalet mi? 'oksa bir kan 
koca anlaşamam azlığının &e\ kettiği
bir hırs nu, bilmiyoruz, ''e bu hayvan 
moralinden daha aşağı bir morale İn· 
miş bir insanın üzerinde daha fazla 
durmaya liizum da yok. Beni alaka· 
dar eden çocuklardır. 11Jçtimai bir va
kıa" olması itibarile çocukların soka
ğa bı kılışı, bir mücdm gibi bir gü
nahkar gibi polise teslim edilişi, mem 
leketin inzıhahndan nıeıml bir kuvvet 
nsıtasile, Darülacezeye gönderilme
sidir. 

• Medeni Cemiyetin en büyük vasfı 
organize cemiyet olmasıdır. Cemiyet 
öyle teşkilat ağlarilc öriilnıiiştür ki, 
bunun içerisinde her ferdin vazifesi 
ve mesuliyetleri olduğu gibi, devlet 

ve hükfunetin de teşkilatçı ve rehber 
vazifeleri vardır. Biz içtimai teşkilat-

lan çok km•vctli bir millet halinden, 
inkıraz de,•irlcrile beraber, biitün teş 
kil~tlarını kaybetmiş bir millet hali
ne geçmişiz. Şimdi içtimai teşkilat
lan çoğaltmak ''e kuvvetlendirmek 
cereyanı kuvvetle yiirüyor. Fakat bu 
teşkilatlan artık birer şefkat ve hi. 
maye zihniyetile idareden kurtarıp, 
ilmi teşkilatçılık usullerile idare et
mek zamanı gelmiştir. 1çtimai tekimü 
lilmüz bu devreye varmıştır. 

• Bu hadisede ilmi, içtimai te kilit
{llık noktasından ne yanlışlar var
dır?. İçtim•i sefalet yüzünden, ... ·, 
lik yüzünden, 'daha muhtelif bir"Çolı: 
sebeplerden çocuklanna bakamıyacak 
inHnlar her cemiyette '\'ardır. Yalnu 
organize bir cemiyette ferdin çocuk· 
lannı sokağa atmasına lüzum yok
tur. Çünkü her jhti) aca cevap vere
cek müesseseler kapılarını bu müh· 

taçlara açarlar. Ferdin iktisadi kabi
liyetini saklıyarak müesseseyi aldat· 
masına da' imkan yoktur. Çünkü mü
essesenin ilmi usullerle 'akıayı tet
kik eden tcşkilôtçısı, tıpkı bir hasta 
üzerinde etild yapan bir doktor gibi 
vakıayı tetkik ve teşhis eder, ona gö
re tedavisi çarelerini bulur. 

Kim ldiiğü belirsiz adam, gelip te 
sokağın ortasına çocuklar•oı atmaz. 

İkinci yanlış: Polis memleketin ln
zibahndan mcsuldiir. Siciline ancak 
miicrimlerin, maznunların, katillerin 
ismi geçer ... Günahsızların en günah
sızı iiç çocuğun, bu dosyada hiç bir 
:yeri, polisin bu mesele ile hiç bir a
lakası yoktur. Bu \•akanın polisin eli
ne düımesine sebep, İstanbul Çocuk 
Esirgeme Kurumunun ilmi metodlar
la çalışmaması, kapılarını bu gibi 
mühtaçlara açmamasıdır. Bundan ha, 
ka belediyenin, vilayetin çocukları hi 
maye edecek miiessescleri )oktur. Bu 
teşkilats121ık ve ıısulsüzHik schcbile
dir ki, çocuğun ilk mclcei, ilk kur· 
tarıcısı polis oluyor. 

Üçün<'ii yanlış: Dariil:icezc, hasta· 
ların, alillerin, cemi) et artıklarının 
yeridir. Cemiyet kurucuların, önle· 
rinde biitiin bir lıayal 'c istikbal o
lan çocukların hu hastalar 'e aliller 
arasında yeri yoktur. Cemi) etlt>rin 
geçirdiği teşkilatçılık safhalarında. 
çocuklann Darülacezeye gönderil· 
dikleri devirler vardır, ve bu de' re ip 
tidai devir derler. 

Tiirk cemiyeti her llfthade iptidai 
devirden çıkmıştır orta çaiiı aşın••· 

en son medeni ölçiiJere göre kurui•n 
bir cemiyettir. Bu itibarla çocuk me-

(Lutfen aayfayı çcvu inızJ 
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Caclcleler Ne Vakit 
Sulanacak? 

Cft'1et, l'lllat, .. l'ehlm ... 
......... ., 01a17Waarm ...... 
~ 

M. Kemalpafa eaddesl ile U 
leli çepneslnden bqlıyarak Un 
ıa karakolu laisMma kadar .. 
... yol dalma to,rUlım. Ha· 
sirandanberi muntuaınan ... 
poyru rtlqlrı, bu eaddenln to 
.... -.ntmı .. qn ...... 

yoleulann auratma ve evleria 
.......... prpl,J'Ol'. 

CHdelerla ........... HIM· 
ren au~ ....... lire • 
ninee aevinmlftik. M9alelef, h 
aa hentls hatl•••••'f oJaeü. YUZU KIZARIYORMU~ ! 
Beyuıt, Fatih, ... 'h,..,.,a 
kadar htltin eivar ... tıer laalkı 
Dlll uiraiı ve ıePt ıerl olaa •• 
caddenin kaldmmlan 1a..ım • 
eıya kadar aulan'DMI sararWlr. 
Bu hususta be1edi7emlsin w
n dikkatini plmenlzl dea ede· 
ris. 

Çeviren : 8. Toll 

Bir de, sabahlan yflk arallala
nnın ıttrtilttlatlnden 117117... • 
yoru, bunun da bir fansiDi bul 
mullll. belediye nialndea ılea 

ederis. 

Blgacla Sokaldcr 

Çoklcdmnsll 

•i•••-•-•• 
"Gvozd,, fabrikuı müüdürü Ge

nadl Fomiç, kendini Felejin çen· 
berinden geçmif, demir leblebi çil· 
nemif, hanyayı, Konyayı görmüt. 
ana11nın gözü bir adam farzederdL 
Vaziyetin lcabatına göre kendi
sine klh "ihtiyar kurt,, klh "kur
naz tilki,, derdL 

G enadi Fomlç, bir yılan ka
dar akıllı, bir aincap kadar 

çevikti. Bunun için fabrikuuun 
bağlı olduju tröstün merkezinde, 
.. Gvw.d,, fabrikasına ait itlerin Jö-
rüıülecejiııi haber aldılı zaman, 
hiç vakit kaybetmeden otomobili· 
ne atladı ve tröstün merkezine git.
ti. 

Tröstün dtrektörll kendisini gü
ler bir yüzle karpladı. Genadi F~ 
miç, küçücük gözlerini kırpl§tıra
rak: 

- Biliyor musunuz, diy. söze 
bqladı, ben fabrikamın kötü ça
lıftıjmı sizden sakhyacak detllim. 
Evet, fabrikam fena çalıfıyor, bu 
inkir kabul etmez bir hakikattir. 
Fakat bu ,erattte, ve fU zamanda 
bizi tenkit etmek muvafık olur 
mu? Ani benim düfilndüğüm nok
ta ~ buruıdır. Bvet. De 7alan 
-:: •• 1: . - ... :~ : .. :- , .. . ... . • 

• 

dÜfÜDdürüyor. Çünkü bizim fabrl· 
kanın belli batlı bütün idareci kad· 
rosu haftan bata genç kimseler
den mürekkeptir. Bu lenç kadroyu 
lf bqına geçireli çok olmadı. Hepsi 
de çiçell bumunda, dumanı üstün
de kiınaeler ... Tenkide falan daha 
henüz alıpnamıılar .. Onları. daha 
ilk gününden itibaren tenkide baş
larsak, kendilerinde ne heves kalır, 
ne de bir feY·· Evet, bu bir haki· 
kattir. Siz bana, bu ihtiyar kurda 
itimat ediniz! Bırakın da onlar bi· 
raz kqu.lansınlar! Derileri kalın· 
lapın! Ondan eonra bunlara iste· 
diliniz kadar yüklenebiliriz. Bu it
te ilk yardımcınız ben olurum. 

Tröst direktörü a1'ka ile aordu: 
- ı, bapna geçirdiğiniz bu aenç 

kadro bari iyi ve çalışkan .mı? 
- Aman efendim .. lyi bir feY,, 

de W mı? HarikulAde .. Fakat he
nüz çok tecrübesiz.. Mesell fabrl· 
kanıda bir mühendis var. Şube te
fi.. HarikuJAde blr çocuk.. Daha 
dolruau bir kız! Adı Marusya. Ken
dilile fabrikaya ait me1eleler üze. 
rinde bile konUfUrken kulaldanna 
adar kızarıyor. Evet, Adeta blr 
geliftcik lfbi kızarıyor. İman böy
le bir kıza nasıl el kaldırabilir? Bi
raz beklememiz llzım. Sen bu ih· 
Uyar kurdun sözilne biraz itimat 
et! 
Tı&t dlrektiSril: 
- Peki, dedi, biraz bekli,.ıtm.. 

l'abrlk•nıq ait mmıelelerin müza
kenetnl blr zaman için daha tehir 
eclellin.. Sen bu pnç kadro üze. 
rinde biraz uır ... 

Çarpdald dOWalanD etrafa t9bam • 
mm ecUJm• kokular ~ c1a dcılr'ı 

ct.lildh'· Bu dOkklDlv o»alıııca temla bir 
baJMıllr. Be1edl7• lllbbl79 -.u baDa ~ 
... PVlll ... '*' ........... lllqllrmek 
ta .,. ~ ......,,an lr.lmml lhtadlıda 

Aradan iki hafta daha pçtt.. 
Pabt Gvo:r.d fabribaında

ld itler bir tih'lil dbelmedi. Ge
Dacll l'omiçi, tröst merkezine ça
lu'dJlar. 

na.t direktartı: 
- Senin gençler nuıl gldiyor, 

dlJ9 IOl'du? ı,. blru alıfblar ~? 

llaDel ......... 

• 
Tröst direktörü: 
- Peki, dedi, biraz daha beldl

yeliJn.. Fakat biraz da llllln him
met etınen 1lzun. Her neieııse bu 
senin gençler ife biraz atı' alıp
yorlar. Sen, fabrikanızda fd>e tef· 
liği yapan bir kızdan bahıetmtt
'in? Neydi bu kızın ismi? 

- Maruaya. 
- Fabrikaya alt ifler hakkınıla 

kendiaile konUfUl'ken hlll geliıa
cik gibi kızanyor mu? 

- Evet. hill kızarıyor. Mesell 
ona, fU veya bu p18nın tamamla
nıp ıaı.aı.ııanmadıjım IOl'U)'orum. 

O gerdınına kadar kızanyor .• Kız 
henüz daha bu lflerde pipneınlf.• 
Gel de bu kıa el kaldır, gel de bu
nu tenkit et!. 

Aradan iki hafta daha geçti •• Qe.. 
nadi l'OD!içl, yine tröstün merke
zinden ~Jdı .. 

Genadl F~, tr&t direkt6-
rüniln o4anna girdili zaman, ora
da Maru.tyayı gördü. Maruaya, ya
naldan al al. bir koltukta otunlT'f', 
hararetli hararetli bir feyler an
latıyord\. 

Tröst lirektörü Genadi ll'oml
~ 78r~ 

dedi. 
"·· - ... ,,., ..,;; •• 1 .... ___ , _ _, .,,_,_ 

M~a. her kelbnesinde bir p 
llncik sili kızararak sözüne devam 
etti: 

- ~ bizim direktör maale
sef fabrlta itlerini gayet kötü lda· 
re ediyo ve lfin felikett, bu fena 
idareslıli de biz gençleM yükleml
ye çahP,or. Gençlerin arkasına 

saklaıııY,r. 

M~a. gerdanına kadar kıza
rarak ~di Fomiçe hitaben ıun 
lan JJlvc etti: 

- Ge\adl Fomiç, ben fabrika
mızda Ç4ıpn idareci gençlik na
mına bU ıfi tröst merkezine bildir· 
miye ve sizi yalanlamıya geldim. 
Kencll ktsurlarımzı bize yükleme
J!lze, bUIJan aonra, müaaade ede
meyia! l.imde buna alt bir yıjıa 
Vesika Y~. 

MarUlla. tröst dlrektöriinün ~ 
nüne bir rıtın kilıt bırakarak ıua
tu. 

Tröst tırektörü acı acı gülerek 
Genadt l,mtçe döndü: 

- Dotum, dedi, ıençlllln he
nüz piAdlllnl. lfe ah§1D8dıjım 
aoyleaı~e 7anıhyorsun .. 

Qenad Fomiç, ihtiyar kurdun, 
kurnaz Wnin bunu ancak şimdi 
anladılıt llSylemek iltedi ıse de 
yazgeç~Sadece tröst dlrektörll • 
nün ala~ yilrine bakmakla lk· 
tifa ~ dıprı çıktı. 

1 GIRESlNDA : 

1 ;;7-.; Anyorlar 
G~ <TAN> - Alucra ka 

nın P~ve Hacılı köyleri üstü 
ki ikiz hl,,ükıerde Ordulu iki e 

ni ile btkaç lfliz köylü hafri)'t 
bqlamal\rmr. Şimdiye kadar 
nız ~ duvarlar çıkmı~ır. fi 
kat JaJılttll tarihi eserler çıkabil 
mmde~ur. 

aı- --- otcaotımı-la ,.. .... , 
,.;..-... ,-,._,v~ .............. pe1I- Uf*, (TAN) - &mir J>olnlpor a.çı. Blrllll lltttn bir OJD ti- Je llWAL ..... mullWlf ,....... •.va 
ll~:A~· ...... ~ lılr ..... JdlbODden bul o,wularla tüvt,e Qnmf .. 1laJk tarafmd• ~ .......... ~ -- ı.vbalU'I .......... 

- ı:>oarunnu lltenenb, beab 
daha ı,t •h1119add•r. Biru daha 
~ Sonra bUDun birden a
cmaı Çlbrırıanul Bu lhtiylr t-. 

~ bulunanlann b 
hlr m~ yoktur ve b 
kendi ~!arma. belki de bir ......................... ...W..11··- 8aku7a kltlbi Utü ml blr a1lb De~- .. ~ Nlll meldubuna ...-.. .. 

------.......... ~ a.rı. atrltjl De brplatlml ft 1-1 ·=-illi talanı~ bir • ....,.. ........................ Wlr mali'P oliaattar. nıda:Pl»ıca.-.ur. .._... tlllll .....,_ 

... - kamu tilkiye itimat edlı

.. Ben 1N lfleıde Pftlm, Pfte 
JaniıftiJdam. 

:,::t flnalcHla ife airjıtUJ~ 



4 TANm Çocuk IJiveıi 

BULMACA ·oYU,,1.)41\!~-~ 

Yere düşe~ ~bu yaprakların arasında üç tane kuş saklı: 1 - Ör· 
dek,! - Bülbül, 3 - Baykuş. Onlan arayın bakalım, bulabilecek 
misiniz? 

Doğru cevap verenlerden 50 kişiye muhtelif hediyeler verilecek· 
tir. Ceva~lar gelecek pazartesb·e kadar gelmelidir. __ JI] 

~~~ı:GLENCE~~<!ıfi~ 
-.. . 

Kolay Yolu: 

Çoc:uklar, şimdi tatil başladı. Bol hol \'aktiniz var! Bu hol za· 
manlarımzı tamamile bo~ geçirmemelisiniz? 

Yukarda size kolay resim yapmanın usulünü gösteriyoruz. 

85 Numarah Bilmecemizden 
Hediye Kazananlar 

Bir aslanın iki yüzünü kolaylıkla yapmak için (1, 2, 3) No. h şekil· 

lere dikkat etmek kafidir. Bu şekillere bakarak ayni dikkatle çiziniz. 
Gitgide eliniz alışır ve a:ı zaman sonra kendi kendinize istediğiniz resmi 
yapacak bir hale gelirsiniz! 

Faydah Bil9iler : l 
lobiye Kemik 

85 numaralı bilmece - bulmacamızı doğ' 9 numarada HUseyln Yerce, Sam.."Un 19 
ru balledcnlerden hediye kazananların Us- . mayıs mahallesi ŞevkeUye caddesi 15 mı- Taştan Yün tesl: • 'mnrada Adnan SüreL 

Birer bU Ok kutu kalem bo Hı ka:r.a· 1 . . . Birer bUyük dolma kurtun kalemi ka· 
1 

Y Y Bıliyorsunuz kı, çocuklar, Alman. nan ar: 
yada bir çok gıda maddelerini '\'e sa-

. ; Erbaa ul bn i SaUet vnsıtnsile Mem- . • 
Fatih Gelenbevl caddesi 41 numarada Şa 1 P yl ır şeylen odundan yapıyorlar. Mese-

.. , b . k kul il 0 1 N duh, Tekirdağ Çukurçeşmcdc knhveci Sil· 1• . k ik l l 'k k ·ı·h \U; Paşa ah~e ıl o u t ne sını ec- . a ıpe , ç o ata, reçe , e me ı a ... 
il Toklik• İstanbul Gözle Bağdat caddesi leyman va:ııtasıle Tan Atmış; Yozgat Ma. 

ıananlar: 

' pe liye muhasebe klllibl Kadri oğlu Alp /...s-
lan, Çerkeıköy Numan Malkaç, Kütahya 

Birer kUı;Uk dolma kurtun kalemi ka. j Mısır çarşısında manifaturacı Ve.'ıbi oJ:lu 
Ahmet Erfay. 

263 numarada Kenan Oğuz. 

zananlar: 
Birer küçük kutu kalem boyası kaza· 

nanlar: 

Ezine alay emir uıblU yüzbaşı Yusuf 

Fakat son zamanlarda Kanadadn 
mühim bir keşif yapılmış ve Alman
lara parmak ısırtmıştır. Bu keşif şu
dur: 

Kaya parçalarını yün haline getir
mek. 

.ıo 
"! 

••• c.. i· 
•1·:."r:. ·u ,. . .•. . ., . . 2, 
-~ • ı.J 2". . 

oO •• .• J• 
• ' ,z •s ı· . ır 29 

\ .. e .; . .4 ... 4 ,, ·"" .,, .. . 
• •• " :.. , ,. 

"14 

ı •l 

.... _,. 
JS Beşiktaş Kağıthane caddesi eski mezar· 

lık sokak 28 numarada G(lllzar, İstanbul 
Aksaray Hnseki caddesi 30 numarada 
Hayriye, Göztepe Kayışdağı caddesi 125 

numarada H. Levent. 

k::zt Neriman Tunçay, Konya Sırçalı mes- Fakat. yün yapmak için her k~~a 1 Bobiye bir kclllik hazırlannuş, O• 

cit mahallesi 5 numarada Neşe Soy, Ma· parçası ışe yaramıyor. Bunun ıçın ; nun kokusUJlU almıs. Fakat bir tiirli.i 
ros Boğazkesende nümune asrt fırında Hil yalnız kalkerli, yani içinde kireç mü 

1 kemiği alamıyor. • · 
Birer pergel takımı kazananlar: JrnI Galip, Mersin Halkevinde Burhanettin 
İstanbul erkek lisesi 284 A. Özhan, Es· vasıtasile Sennet Çetin Altıntaşlı, Tarsus 

ki Salıpazarı Fındıklı yokuşu 25 nıinia

rada İrfon Saylam, Çengclköy Halk cad

desi 43 numarada .Mil.fit Ören. 

postane civarı 11 numnrah dükkfında te
nekeci Mehmet Kaya. 

Birer kart kazananlar: 

rckkcbatı bulunan kayalar lazım. Ort d k ••· ·B b" . k b" a a emıgı . o ıye verece ~ ı· 

Atrık gitgide dünyada mevcut ka- ri \'ar. Bunu görmek istiyo~anız ı . 

yun halıne getıreceklerdır. kalemle biriMrine ekleyin! 
y~lıklar~ da in.sanlar er~tecekler ve\ 45 e kadar olan nuinaralar.ı kurşun 

Birer albüm kazananlar: Kayseri asliye hukuk htıkiml oğlu Mu-ı Kaya parçalarından yapılan bn - --

Edime cumhuriyet caddesi Öz Işık, A- ammer Gilltepe, Molrıtyn vnrld:ıt direlttö· yün çok mükemmelmiş. Yumuşak, Noktaların Arasntdaki 
dapazen Kuyudibl caddesi 5 numarada ril oğlu Sal:ihrıddin TözOn, Çanakkale a- sağlam, dayanıklı ve koyund:m çıka- Resim 
izzet, Bilecik otclcl Mustafa oğlu Adnan, vukat Hasan Tahsin vasıtasile Hakkı Sa- rılan yünden fnrksızmış. ı f"i~:::=;:-r.;~:::::ıw'"/J\"""'.':';/"":A":;:;::7:1''Tı~ 
Merzifon hiikümet' caddesi 145 numarada ' yın, :ınzık halke.vi idar~ mem.~ı:ı Osı,_ı::ı- Periler dünyay!l gelseler de dün- I ~-=~ 
CelAl Atacık, Trabzon park knrşuı tstan. nın oglu Kandemır, Merz.ıfon hukumet cad j yanın halini görseler. Vaktile masal
bul berberi kalfası Haydar Genç. desinde halkevl bakıcısı Halil, Samsun 10 larda perilerin yapmadığı şe •ler ol-

Mayıs Refahiye caddesi 12 numarnda Diın ı . · · y 
Birer reılm modeli kazanaf!lar: dar Kalyoncu oğlu, Diyarbakır izzet pa- maz dıye anlatılırdı. ~ımdı artık in-
Konya Hamidiye mahallesinde Çopur şa caddesi Çubukçu sokağı 25 numarada 

1 
sanların yapmadığı bır şey kalrnı

Mehmet sokağında 10 numarada S:ıfa İn- Cellil Güvenç, Sungurlu İnhisarlar memu. yor. 

cedoğan. Ankara 'Yenişehir Düzenli so
kak 12 numarada İhsan; Mardin ziraat 
memurunun evinde Aydın Yıldırım, Kas~ 
tnmonu kültür dlrektörüniln kw H. Alıcı 

oğlu, Trakya, Saray, Azatobasında llh:ın 

Ertem. 

Birer bliyük •ulu boya kazananlar: 

Savur emekli polis lşyan Ht llt Ayaz oğ 
lu Edlp Ayar.. F.Jtızık tomen ba&tahlbl yar
ba1 KAr.ım kır.ı Melfthat .Alkan, Zongul
dak avukat Hasan Turna 'kflUbi Ali ~e
rnal kır.ı Firdevs, Ankara Aslanhane Mete 
sokak 6 num:ırada Yekta oğlu Oktay Se. 
viın. KJ!raman piyade alayı 'kumandanı 

Hüsnü :?::!\u Oguz Aslan. 

&!itır kUc;Ok ıulu boya kazananlar: 

Kayseri un fabrikası yazıhanesinde Bes· 
celi. oğtu Hüseyin, Gulantep sulh hflklınl 
nin oi,lu Sual Ra\lar, Malatya 
hastanesi llel"Ubib\ ollu "'i•\roa7. !O.ata 
!Azık hret P•h.A ma.'ha\\u\ ,._..._., ' 

* ru oğlu Sabih Atlı, Kadıköy Pazaryolu 136 
numarnda Sabiha Umny, Düzce halkC\·i 
karşısın~a .Aşçı K~~al oğlu Fettah Emel:,, Kılır. Balıg" ının Faydası 
Adana ıcra muhasıbı Hncı oğlu Sami Se· 'S 
zer. Doktorluk aleminde en son olarak 

kılıç balığının yağı keşfedilmiştir. 

1906 senesinde Japon kimyagerleri 
Çocuklar, Dikkat Ediniz : kılıç balığı yağının üzerindeki tecrü-

Burada gayet giizel bir resim 
saklıdır. Onu bulabilmek için 
noktalı yerleri itina ile dold1..1 •• 
:mak lazım. aı>nderdıoınız "Bulmaca· Bilmece,, : helerini genişletmişti. O zaman bu 

zarflarının üzerine mutlaka o mec· t yağın marina balık yağından vita· 
muanın numaraaını yazmalısınız. l . . . d h k .. • .. · 
M il b - h d ki "B 1 • min ıtıbarıle on defa a a yu sek ·ı Tavuklar uzerınde tecrube yapıl· ese u nua amız a u ma• • 
ca • Bilmece" nln hallini yollarken ı olduğunu göstermiştir. mış ve kılıç balığının yağını içen ta· 

ı z:arlın üzerine (87 numaralı bllme. ı Kılıç balığının içinde bulunan bu \•ukların yumurtası gayet büyük ol· 
• cenin halll) demellılnlz. Ayni za. • vitaminler balığın büyümesine yar-! muş .. 
•ı manda zarfın arkasına adr·eslnizl O• : • .. • k 

k ·kı 1 k 1 z rl • dım e.mektedır; ve bir ılıçtnn ıalı- Çocuklarda da avnca tecrübeler ·t una ı o ara yazma ısınız. . a • ·• • · . . . . . .; , . . 
• larının Ozerlnde böyle mecmua nu· t ınan yag 400-500 litredır. 

1 
yapılmış ve bundan elde edılen netı· 

ı marası ve kendi adresi bulunmıyan ı Kılıçlar küçük balıklarla ve bil- ~e de fevkalade iyi olmuştur. 
• hal kl&ıtıarına hiç bakılmıyacaktır. ı ; hassa plakton adında, içi vitamin do Gôz hastahl:larına gudde ve beı 

Haberiniz olıun, çocuklu! f • . • • • . • .'. . . 
..,..••••••••--••·•! ı ıu bır madde ıle beslendıklerı içın rahatsızlıkları"',• cıgerlerın bozuk· 
· vitaminleri kun•etli oluyor. luğuna bu yaft ':..ık iyi gelmiştir. 

No. 87 

Yılmaz 

. ~ 
OCUK 
·ecMUASl \ 
2 Temmuz 1938 Her Cumartesi Çıkar 

Kaçakçıların 
1\ tffr» ! ' •• • • . ' ı: . - .. 1 • CL:.."'C lı ;___ ,il it~_. 

-SOFÖ~i: C.61.A 
"SRMiK &. .Al.iM 
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Ti ! .. 

yEROE YATAMLACttH 
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2 T ANın Çocuk ilavesi 

~·-ÇOCUKLARA HiKAYELER: ~ YAZICILAR MÜSABAKASI 

Bir Tenis Şampiyonu 
KÜÇÜK 

8 
KOçllk okuyucularımız: 

Size anlatacağımız bu vaka, biri
sinin başından geçmiştir. Bu genç, 
hayatının en acıklı ve üzüntülü gün
lerini teşkit eden bu macerayı terli
yerek anlatmıştı. Olduğu gibi bu va
kayı onun ağzından naklediyoruz: 

"O sene mektebi, biiirir bitiı:İnez 
iyi bir talih eseri ola~ak ecnel:>i mem
leketlerde iş yapan büyük bir şirke
te katip tayin edildim. Maaşım dol
gundu. Hayatımdan son derece mem 
nundum. 

Oldukça iyi bildiğim ingilizce sa
yesinde şirkette iyi bir nam kazan
mıştım. Türkçe bilmiyen, memleke
te gelen İngiliz ve Amerikalılara reh
berlik ederek az bir zaman içinde e
peyce ilerlemiştim. 

Her gün işimden çıktıktan sonra e
ve gider, tenis elbisesini giyer ve e
limde raket, korta koşardım. Biricik 
eğlencem ve zevkim tenis oynamak
tı. Her gün muntazam ve sistemli bir 
şekilde oymyarak büyük bir maha
ret elde etmiş ve bir çok rakiplerimi 
yenecek bir hale gelmiştim. 

Bizim klübün beş, altı yerde tenis 
jf")Ttu vardı. Klüpte iyi oynıyanlar 
heinen dört, beş kişi idi. 

Klüpler arasındaki şampiyonluk 

maçları başladığı sıralarda bir gün 
klüp reisi bana: . ' 

- Haydi Necmi göreyim seni, de-
di. Bu maçlar bizim için çok ı ehem
miyetlidir. Şayet biz kazanırsak klü
hümüzü ölümde11. kurtarmı ş olacağız; 
çünkü bugünlerde vaziyetimiz çok 
fena. Eğer bu maç lehimize netice
lenmezse klübü kapamak mecburi
yetinıie kalacağız. En ziyade güven
diğim iki arkadaştan biri hastalandı, 
diğeri de bir iş için Avrupaya gitti. 
Bütün ümidim şimdi sende. Hadi oğ
lum, gayret, bizi kurtaracak sensin'. 

Reisin bu acıklı ve samimi sözleri 
bende derin bir tesir uyandırdı. Ba
na gösterilen bu itimada layık oldu
ğumu isbat etmeliydim. 

Böylece şampiyonluk maçlarını 

canla başla oynadım ve bir çok rakip
lerimi yendim. 

Klübi.imü seviyor ve yok o]masını 
istemiyordum. Hem bu vaziyet benim 
için bir şeref meselesi olmuştu. 

Başlangıç maçları bitmiş, iş fina
le kalmıştı. 

Bliyük maçtan bir gün evveldi. 
O giin ve geceyi heyecana düşme

mek için sakin ve rahat geçirmeliy
dim. Bu suretle sinirlerimi dinlendi
recek ve sahaya canlı bir halde çı
kacaktım. 

r;nı-:_ için işten çıkar cıkmaz ni-

yetim, bir yemek yiyip hemen yata
ğa girmekti. 

Fakat tam dışarı çıkacağım zaman 
müdürün beni çağırdığını haber ver· 
diler. Odasına girdiğim vakit: 

- Neemi, dedi. Hemen · şimdi eve 
git, siyh· elbiselerlı;ı._ i giy gel! 1

1

1 

Amerikalı müşteriler~izde,ı birini 
gezdireceksin! Tiyatroya, eğlence yer i 

!erine götüreceksin! Ben kendim o- ! 
nu gezdireceğime söz vermiştim am- J 

ma bu gece mühim bir içtima var, gi- ı 

demiyeceğim. Artık benim vazifemi 
I' 

sen yaparsın! ' 
Müdüre itiraz edemezdim. Hem bu l ı r 

Amerikalı çok mühim bir şahsiyetti. ) 
Onu gezdirmek vazifesinin bana ve- ı 
rilmcsi büyük bir itimat ve emniyet 

meselesi idi. \ ' 
Düşüne düşüne evin yolunu tut- ı l l 

tum. Bu geceki gezinti, gece yarısın
dan üç dört saat sonraya kadar sü

rerdi. Ertesi günü uykusuz bir gece-ı ı• 
nin verdiği yorgunlukla sahaya çıka- 1< 

cak ve muhakkak maçı kaybedecek
tim. üzüntü içinde Amerikalı le do-

1111 
laşmıya başladık. 

Amerikalı çok nazik ve kibar bir 
adamdı. İlk defa tiyatroya gittik. O
radan çıkınca bir bara biraz bir şey
ler içmek üzere girdik. 

Amerikalı bana da içirmek istiyor
du. Kabul etmiye mecbur kaldtm. 

Amerikalı boyuna içiyordu. Ben 
eve gitmek için davrandıkça kolumu 
tutuyor "otur, biraz daha otur!,, di
ye heni zorluyordu. 

Sabaha karşı eve döndüm. il 
, Hemen yatağa girip uyudum. j 

Ertesi günü ağzım zehir gibi kalk
tıın. Başımda müthiş bir ağn vardı. ı 1 

Bu halimle maçı kaybedeceğim yüz- 1 

de yüzdü. 
İşte o gün aklıma gelmiyen bir 

şans oldu. Bu va~iyet benim için bü-

TAN - ÇOCUK ılzler için bir kUçUk yazıcılar mUsabakaaı açtı. O gDnden

berl birçok yazı, ıllr aldık. Bazıları, yarın için bize çok feyler miljdeliyor. 
Fakat siz de blllrainlz ki, bu yaz:ılıırın hepsini birden çıkarmamıza lmkAn 
yok. Sıraya koyduk. Her sayımızda birer ikişer basacai:jız. Sonunda da ara· 
larında mecmuamız yazıcıları tarafından bir seçme yapılacak Ve en güzelle· 
rlne hediyeler verilecektir. Kilçük yazıcılarımız; TAN - ÇOCUK ılzden da· 
ha güzel yazı ve tllrler bekler- Yalnız yazıların uzun olmamasına, ve ıro

cukları, yani. slzlerl alAkadar eder mevzulu a~çmlye dikkat edin · eml? 

8 
HASiSLiK 

Bir çiftçi Mehmet Ağa vardı. Çltt
llğl, bağı ve çiftlik hayvanları binler
ce idi. Fakat, çok hasis bir adamdı. 

Bir gün Mehmet ağa çiftliğinin bi· 
rinde dolaıııyordu. O çiftlikte de 
büyilk bir ahır•vardı. Ahırın kapısının 
menteııesinl eski bir halde gören M eh· 
met a{ja buna aldırmadı. Tam o sı· 

rada hayvanlar kapıyı ~ırıp l<açmıy:ı 

başladılar. Mehmet ağa da hiç durur 
mu? O da arkalarından ... 

Onlar kaçtı, bu koştu, bu koştu on· 

lar kaçtı, nihayet hayvanlar, dağla· 
ra, tepelere tırmanarak epey bir yol 
almışlard.J. 

Mehmet ağa ise bir hendeğin içine 
düııerek aya(ıı kırılmıştı. Zavallı a· 
damcağız:. hendekte baygın baygın ya 
tıyordu. Karı11 ve çocukları baba
mız gelmedi diye merakta kalmışlar
dı. Bunun üzerine bir otomobile bl· 
nerek Mehmet ağayı aramıya çıktı

lar ve onu ayni hendeğin içinde bul
dular. Otomobille eve getirdiler. Dok 

torlar geldi, hut..neye kaldırdılar ve 
buna ra6men ayağı iyi olmayıp so· 
nunda zavallı Mehmet ağa bir men· ~ 

te:şeye kurban gitti. , 

Şemsettin Y cuhman 

Şafağa Yakan 
Can veren gecenin fecrlne yakın 
Borazanlar çalllı "i lerl, arş ar§,; 
Her yerde co9kun bir akın. 
Kasırgalar gibi inledi dajj; taş. .• 

• 

Alanya 
Alanya Akdenizin kucai:jı altında 

gizlenmiş yaslı bir gelin gibi lnliyen , 
bakımsız: bir ilçedir. Tabii manzarası ı 

çok güzel zümrüt gibi yeşillikler içe· ! 
risinde beyaz evler denizin sonsuz 
parıltıları ,altında aynen bir cennet 
gibidir. Bu ilçenin tabii manzarası gll· 
zel olmakla beraber göklere baş uza
tan tarihi kalesi de güzeldir. 

Antalya, portakal, limon, 
1 

manda· 

kalenin üzerinde bir çok surlar ve ku- 'il 
leler yaptırılmıştır. Anlaşıldığı'!a gö- , 
re surlar, şirin Alanyanın muhafaz:ao;ı 1 
kuleler askerlerin saklanması için · 
meydana getlrilmlştlr. Alanyanın lh· 
racatı çok mühimdir. Haftada 2 de-

1 
fa Mersinden çarşamba, cumartesi; 
bir defa Antalyadan cumartesi vapur 
gelir. 

Ant..lya. port..kal, limon, manda· 

rln, turunç, muz, koza, fıstık, boy
nuz ihraç eder. 

Son zamanlarda Türklyede llerll • 
1 

yen nafıa itleri a.ayealnde Alanyanın ,, 

gUzel bir il olaca~ı bellidir. 

Alanya J. K. oğlu 1 

'ı 
Turan Bayazıt 

Yanya na yaslanan tepeciklerin 

Sırtlarını aardı koyu bir duman 

Şafai:jı b ekli yen M ehmetclklerin 

S..vletlnden sindi yerlere düşman .• 

Aclan Sözeri 
1 

T E N K 1 T 
Şemseddin Yastımana: 

yük bir talih eseri idi. ı i "Hasislik,, yazısı övülmiye değer. Onun bütün güzelliği, sonunda hlsse ka-
Artık son kalan rakibimle karşı- ' pılır bir ders \·ermis olmasıdır. Çünkü iddiasız yazı ne kadar güzel olursa 

!aşmak üzere sahaya gireceğim za- , olsun kıymetsizdir. Yalnız sana nasihatimiz, cümlelerin düzgünlüğiine biraz ı 

kl.. k't"b' k 'd daha dikkat et.. Eğer bunda güçlük çekivorsan yazmadan evvel, çok oku .. man up a ı ı yanıma so uı u ve: . -
.Kulak dolgunlugu yazıcılık sanatinin en esaslı şartıdır. 

- Rakibinizin bileği incindi, derli. T B d . uran eyazı a: 
Maçtan vazgeçiyor. Artık şampiyon 
siz oldunuz! Aferin küçük Turan .. Yazını <'.ok beğendik. O senin gibi küçiikten ümit e-

B h b b · d r .b. . d' a· ; dilmiye<:ek kadar kıymetli bir yazı .. Çünkü her şeyden çok bir tetkik eseri-
u a er enı e 1 gı ı sevm ır ı. ; dir. Yalnız darılma amma, bu işi senin başardığına inanamıyoruz. Eğer doğ-

Derin ve rahat bir nefes aldım. Klüp 
1 

1 ru ise, bu büyük baı.;arından dolayı seni tebrik ederiz. 
kurtulmuştu. Bütün hasılat şampi- · 

1 
.. ., 

ı k b . d k ld ğ . . . .1 Ac an Sozerı ne: 
1 

• 
yon u ız e a ı ı ıçın bıze verı - . . .. . 1 . .. .. . "Şafağa yakın,. şiiri büyük Türk kurtuluş zaferını ve Turk kahramanlııtını 
dı. Bu suretle hem buyük b~r .maç- ne güzel ifade ediyor. Bu bakımdan y:ızı çok kuvvetlidir. Kafiye, vezin ve cimı-1 
tan yakamı sıyırmış, hem de ıf!as et- leler de hastasız denebilir. Tebrik ederi ve kllçi.ık Aclaııın bu yolu bırakmıı- fi\ 
mek üzere olan klübümüzü kurtar- , ması en büyük temennimizdir. ~ 
miş oldum. ·~ - --- ·- ~ -=-=- .:: .. ~ --~ -==-~ --· ::.=-=-

ALPLE BABASI 
@) @ 

:: ..... "'-~ ... 
~.,,..(~ 

• 
~ 
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Tir yaki 

T ANm Çocuk ilavesi 
3 

........,......_......-~-. ÇOCUKLARA FIKRALAR: 

Yeraltı if.TE· ·B U N U 
BİLMİYO~ DUM ! Kahkaha~ 

.......... ------~ 
Hazineleri 

Siz de bilirsiniz ki çocuklar; Anado 
Jumuzun bereketli toprakları altında 
bir çok kıymetli madenler ı::izlidir. 
Biz heniiz bu madenlerin çoğunu bul
muş değiliz. Bir memlekette ne kadar 
çok maden olur ve bu madenler ne 
kadar çok işlenirse o memleket o ka
dar çok zenginleşir. 

Sütlü Tren 

Bünu söyledikten sonra size çok bil ı Amerikanın Şikago şehrinde bir 
yük bir keşiften haber vereceğim: treni sütle hareket ettirmişlerdir. Va 

Toprakların derinliğinde bulunan ka şöyle olmuştur: 
madenlerin yerini bulmak pek zor Demiryolu kumpanyası yağı alın

bir iştir çocuklar. İnsanlar, yıllardan mış sütü kurutarak t.n haline getir
beri bununla uğraşmaktadırlar. Fa- miş. Bu toz bir nevi beyaz kömür şek 
kat son zamanlarda huna da çare a- linde bir lokomotifin ocağına atıla-

ranmış ve bulunmuştur. rak yakılmış. 
Bir Amerikalı mühendis seneler- Lokomotif, sütten çıkarılan bu kö-

denberi uğraştığı bu mühim mese- mür sayesinde arkasında on vagon 
leye ait bir keşif yapmı~tır. Rıı mü- olduğu halde 40 kilometrelik bir yol 
hendisin meydana getirdiği bir aletle gitmiştir. 

yerin altında bulunan madenlerin Sadık Balina 
me\'kiini tayin edebiliyor. 

Yapılan tecriibeler büyiik muvaf
fakıyetle neticelenmiştir. Bu aletin 
mahiyeti hakkında size uzun maJiı-
~

ı~·-
~- ·- - . 

~ -::.c-. 
I . ~~ •• YI ~--~'! ···:;:;~L.·· . 

nıat veremiyeceğim. Çünkü verece- ~~- . . 
-· ,,. • • • ' . ._ ... ~1.~ gım malumatı tam kavrıyabılmek ı- - ~,..... ..· ,. • ~ ~;:., :'. 
çin henüz fizik ve kimya bilgileriniz Bal.- d -: 'd h anl 

k d d 
~ b" fik. ına, enız e yaşıyan ayv a-

no san ır. Sa ece umumı U' ır _ b" ..... d .. 
k 

.. .. 
1
• • rın en uyugu ur. 

verme uzere esasmı soy ıyeyım: I R . . k d • b lin 1930 ,. . esmını oy ugumuz a a 
Bu alet, mıknatısın kuvvetındcn f yılında ölmüştür. Bu balinanın adı 

ve hassalarından istifade edilerek ya j Tom amcaydı. Yaşadığı müddetçe (88 

pılmıştır. Kolaylıkla taşınabilen ve sene) her yıl Avustralyada bulunan 
beş dakika içinde kurulabilen bu ale. bir koya gelmiş, bir ziyaret yapmış 
tin üstünde iki esas teşkilit vardır: ve bu ziyaretlerini hiçbir sene eksik 

1 - Mikn~tı~lı elektrik dalgalarını 1 bırakmamıştır. . • 

taşıyan ~akın~·. . ilk Lokomotıf 
2 - Dınleyıcı. (Ahize). 
Bu alet, altında maden bulunduğu 

zannedilen bir yere konduğu zaman 
sesler çıkarmaktadır. Oradan uzakla
şılınca ses kaybolmaktadır. 

Bu suretle madenin bulunduğu sa
hanın çenberi çizilir, ve işe başlanır. 

Tecrübe sırasında yer altındaki bir 

çok madeni şeyler, sandıklar, kasalar 
çıkmıştır. Hatta Amerikada yapılmış 
olan bu araştırmalarda, içi eski para
larla dolu büyük bir sandık çıkmış
tır. 

Şimdi bu alet sayesinde yerin al
tında büyük hazineler meydana çıka
rılması pek ziyade kolaylaşmıştır. Te 
menni edelim ki, yal;mda bizinı mem 
leketimize bu alet getirilsin, tecrübe
ler yapılsın ve yurdunıu"Zdaki zengin 
madenler bulunarak işletilsin! 

Lokomotifler, bugünkü hale gel· 
mek için muhtelif şekiller geçirmiş
lerdir. 

Resmini gördüğünüz lokomotif, 
1813 te Brunton isminde bir adam ta 
rafından icat olunmuştur. Bu loko
motüin gördüğünüz şekilde iki ayağı 
vardı. 

Yllan Nebatı 

Bu nebat Amerikanın Ohio eyale
tinde yetişmektedir. Tıpkı kobra yı
lanına benzer. Hiç yaprağı yoktur. 
Bu nebat, havadan yakaladığı böcek 
lerle gıdasını temin etmektedir. 

* 
Çok Eski 

Bu köprü Arnavutluğun Bossu de
nilen bir yerindedir. Orta çağda biz 
Türkler tarafından yapılmış olan bu 
köprünün hususiyeti dalgalı olması
dır. Kemerlerinin baş tarafı kabarık, 
ortası çukurdur. 

* Dost Hayvanlar 

iki Yüzlüdür? 
Söyle bakalım Tonton, daire 

neye benzer? 
- İnsanlara bay öğretmen! 
- Bazı insanlara mı, o da neden? 
- Öyle değil mi ya .. Onun, onlar 

gibi iki yüzleri vardır. Bir iç, bir de 
dış ... 

En iyi Çare .• 
- Yazın koyun eti~ bozuimadan 

muhafaza etmenin en iyi çaresi ne-

d. ? 
ır. 

- Koyunu kesmeyip eti üzerinde 
bırakmak. 

• 
Öğretmenin Hatası 

il 
Öğretmen (Ayşe 

ye sordu) - Bu 
sabah mektebe ya
rım saat geç geldi
niz, dersem bu 
cümle doğru mu-
dur? 

Ayşe - Hayır bay öğretmen? 
Öğretmen - Neden? 
4yşe - Çünkü ben bu sabah mek

tebe geç gelmedim kt.. 

Neden Kurtarmamış 1 
-Ne o Ayfer, bu sabah sizde yan

gın mı vardı? 

- Evet, Allah razı olsun bitişik 
komşu itfaiyecidir. Yangını söndür
dü ve bütün eşyalarımızı kurtardı. 

Yalnız bir şey müstesna. 
- Nedir o? 
- Piyano ... 
- Onu neye kurtarmamış.: 
- Çünkü yangından evvel ablam 

piyano çalıyordu da .• 

Hayvanların Zekası 
Hayvanların içinde bir çok akıllı 

ve beceriklileri vardır. İnsanlar hay
vanlardan pek ziyade istifade eder
ler. Bir çok işlerimizi hayvanlara gör 
dürürüz. Bununla beraber insanlar 
daima hayvanlan aşağı görürler ve 
onlara her fırsat düştükçe hakaret 

İnsanların biribirlerile boğazlaştık etmekten geri durmazlar. 
ları, biribirine düşman kesildikleri Size hayvanların zekasına ait çok 
bu dev}.rde düşman hayvanlar bile meraklı ve dikkate şayan bir vaka an 

yekdiğerlerile dostluk yapıyorlar. 1ş- latalım: 
te gördüğünüz maymunla, yılan biri- Bir gün bir operatör sokakta gi
birlerile ne kadar samimi ve ne ka- derken topa11ıyan bir kü~ük köpek 
dar içten sevişiyorlar! görür, acır, köpeği muayene eder ve 

Ö r dek 

ayağının kırılmış olduğunu anlar. O
nun ayağını sarar ve iyice tedavi e
der. Aradan bir müddet geçer. 

Bir gün kapısını açıp sokağa çık
mak isterken vaktile tedavi ettiği kö
pekle beraber bir başka köpeğin bek
lemekte olduğunu görür. 

© © 
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Tedavi ettiği köpeğin yanındaki 

arkadaşını gözden geçirince bunun 
topalladığı ve ayağının kırık olduğu
nu görür. 

Köpek operatörün iyiliğini unutma
mış, ve doktora yardıma ve bakılmı
ya muhtaç diğer bir arkadaşını getir.
miş . 

Köpekte bu zeka ve hafızaya şaş
,.,.. .. -~, 1en 6elme7 n" ·11 ,....;1 
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No. Zl Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Biat Toplarının Sesleri 
Duyulmıya Başlamıştı 

;-__ Korkmayın çocuklar, kork
ayua 
Diye bağırarak, bq kan§lkblm 
ünü almıştı. Sonra, kadın Efen
. önüne eğiler- yerle bera-

r temennah etmı;: 
- Efendim! Bu atılan top, ilk 
t topudur. Ma~umunuz, fU an

itibaren tahta cü1lis ettiler. 
ebrik ederim. 1'311 mühim vazi

IZMIRDEt 

Zeytinyağları 
Sınıflara 
Taksim Edildi 

Izmlr, (TAN) - AnJı:arada topla
nan zeytinyağı komisyonu, itir hafta 
devam eden çalıfma neticesinde, 
memleketimizde yeti§en her nevi 
zeytinyağlarını, beynelmilel tasnif
lere uygun bir ~kilde tesbit etmif
tir. Verilen kararlar, zeytinyağı sa
nayiimizi koruyacak vaziyetetdir. 
Yapılan tasnifte, yemeklik yağla

ra birinci derecede yer aynl!Dlf ve 
zeytinyağcılık sanayiinde, nefis zey
tinyağı istihsaline dolru yeni bir çı 
ğır açılmııtır. 

Ankarada toplanan komisyonda, 
Jzmiri, Yahya Kerim Onart temsil 
etmiştir. lzmir murahhası ~ 
dan döndü. Şu izahatı verdi: 

- Devlet, yağcılığı ilml bir çer-
çeve içinde yürütmek karanndadır. 

GÜNLÜK 
PiYASA 

Ziraat Banbaı kilom 1.28 kmul
tan soa bin kilo ::rumupk buldQ- ve 
kilosu uo kuruttan Ud 71lz bet bln 
kilo Bert bujda7 aatnuftır. Tilc:car 
malı olarak 15 bin kilo 7Wftupk Po 
latlı malı IU9 k\lruftan, 71lz bin ki
lo ıert buidB7 5,22 den utılmıftır. 

iHRACAT: 

Yeniden Birçok 
Kontrolör 
Alınacak 
Bazı ihraç mallanmızm standardı 

için neşredilen nizamnamenin hü
kümlerini tatbik maksadiyle altmıf 

: • üç kontrol memuru tayin ed.ilmiftL 
Trak7anın Gelibolu, Tekirdal, tJ- lktısat Veklleti yakında daha bazı 

zunköprQ, arpalanndan 7Gz Jtırk do- maddelerin kontrolü lçiıı yübek 
kuz bin kiloda dört parti mal nevi- mektep veya ilnlveralte mezwılann-
lerlne l{Sre 4.05-4.07,5 kurul arasın dan kontrol yetiftirilmesine karar 

da sablmııtır. • 1 vermi§tir. Bu suretle kontrollerin 
• • miktan yüzü bulacaktır. Yeni ot.· 

Teldrdal kul)'etnlerlnden Jinn1 rak tlmdilik tiftik ve yapak kontro-
lki bin kiloluk bir parU çuvallı ola- lü yeti-+lriJecekttr. Bu maksatla ,,._ 
rak Tek1rdatı teslimi priue ldloııu, ~- " --
8,12 kuruftan verllmlıtlr. kında kurslar açılacaktır. 

• •• 
Cavdar fl7atlarmda blraz dOtGJt -

ZiRAAT: 
lük olmuıtur. Trak7a cavdarlan bet 

1 
-

·-kurup--uc1ar_v_erllm_ek_tedlr_. ___ talyanlar 
• 

. , §imdi t>nlıyacalı:. Müsaade 
~sanız, ukerin bapna gi • 
yun. 

Dünyada, 2ytin ağacı miktan iti-
bariyle üçilncil gelen memleketimiz ODADA: 

Mühim Miktarda 
Buğday Alıyorlar 

Demişti. Attık fU andan itibaren 
alde Sult~ unvanını alan kadın 
endinin tıualan arasında yine kı
nı sol elile yansından kavnya

merdivenleri acele acele in • 
· ş, çıkJp gitmi§ti. 

D ai~ern~.z, artık tam mAnasile 
bir duğün evine benzemifti. 

erkes çılgın bir sevinç ve sürur 
de idi. Top sesleri, camlan sar
sarsa devam ediyordu. Kızlar, 

nlz tarafına ko§U§Uyordu. 
Hava, artık ajanyordu. Hün • 

dairesinin önü, içleri, tüf ekli . . 
ye efradı dolu sandallar ve 

tanalarla dolmu,ıu. 

S~yın karşısındaki karakol p. 
ının toplanndan vakit vakit a

ler parlıyor, siyah dumanlar, 
yraklarla donanmıı direklere 
ğnı yükseliyordu. 
Hünklr dairesi tarafından aeı 

kadın feryatlan ifitiliyor
Bu feryatlara, kınlan camların, 
B!E~ .korkuw •nmrtılın ele 

ediyordu. 
Yqh kalfalar, miltenkkllane bo 

IUl'Ll.Alr'llH baıdlyorlar, blriblrlerine 
asJlarfle, gözlerlle lpret ederek: 

- Dfbıya ... ][imine, hq hay .. ki 
vay vay- DOn, ikbal ve aa-

et içinde yaprlarbn, bugfln 
ya, batlatına zindan oldu. Ne 

psalar, haklan var. İtte ba, in
.-.~• ibret olmalı da, fU anı ci

saltanatma bel ball•m•ma-
DiyorJar4ı. 

H thıkh da!rellnfn &ıtlnden; 
blriblrini takip eden iki b 

Jtalknnfb. Derhal bu kQıkla
etrafmı, asker dolu aud•llar 
tDııftL öndeki kayıkta, Sul-
Azlzle yanında oiullanndan 

İzzettin ve Mahmut Cell • 
Efendiler vardı. Daha on 

.... Ult& evvel padif8h iken. flmd1 
hiç oluveren Sultan Amin o 
betli v6cud(l ba on dakfka zar-

da eıimif, Adeta bir ~ va. 
üne döııilvermlf gtM idi. Salnk 

, artık dOn1a11 -rmek 
0 rm111 gibi, anilne dolru e

ittf. Arkadaki kayıkta bula • 
Valde Sultan ile diler kadın-

da, ayni vazlyettelerdl. Kim 
ne kadar telAtia ~ ola

ki, 18flllak bile tutmmıı1a 
t bulaınam•tiar, birer pla bi
Otlerdl. 

Bu acı ve ibrete fll)'an mama
m temquı da blrb~ d•kika

fazla lilmıenıiftL X.yıklar, 
akol gemislrıhı arkasından do
rak Sarayburnuna dolru akıp 
erle~ken, artık bizim da1ren1n 
· ve vaziyeti de birdenbire de

ifti. 
Her tarafta bir te1't bıf1•m1fb. 
lfalar, oradan oraya kOfUyor • 
, maiyetlerindeki acemi kızları 
nyorlar, odalaruıa kopa • 

rlar: 
- Ne duruyorsunuz kızlar? Top 
anıza .. Nerede ile, pmcu &C5ç 

gelir. 
Diye balınyorludı. 
iz toplanmıya okedq datmı11z ki, 
ndimizin serasker kapım (1) nda 

1) Yani. ~ Jf..retl) ..... 

cttnıva'llte) bin-. 

Elendim!. Bu ahlan top, illı biat toputlur. Mahtlumrmw., 
fU andan itibaren talata cülüa ettiler. 

de, zeytinyağı sanayilne rasyonel 
bir cephe vermek isteniyor. iç ve dlf 
piyasalarda zeytinyağlanmızı iyi ta 
mtıp, iyi fiyatla satmak kararında
yız. Bundan bqka, nebatı yaj sa
nayiine de ayn bir yer vererek, gay 
rimepıı rekabetlere meydan blflkıl
mıyacaktır. Hüsnüniyet sahibi müs
tahsil azami derecede cezal hüküm
lerden korunacak, müstehlike de 
tam bir garanti verilecektir. lzmir 
ve bavalisi zeytinyağcıll)t sanayii, 
teknik bakımdan, Ayvalık zeytinya
ğı aanayiinden epeyce geridir. Veri
len kararlar çerçevesine lzmir "D!Y· 
tinyağcılık sanayii hakkında hükiım 
ler koydurmak için çok çalıştık. 

tahta çıkanldıktan sonra alayla 
Befiktq sarayına getirildiğini gör 
miye muvaffak olamadık. 

Biz, bu meıguliyet arasında i

ken, hünklr dairesinden acele bir 

haber gelmi§.. efendimiz çama§lr 

ve elbise ile, hizmet için bir kaç 

kız istemif. Dilberengiz ve Aynı

fer kalfalar elbise ve çamaftr boh
çalarını hazırladılar. Büyük kalfa
lar o kadar kalababjın içine kan-

fll!Dlyacağı için küçüklerden beş 

kız yolladılar. Bunlann arasında, 
ben de vardım. 

T am kapıdan çıkacalımız za
- ••• (Pd ı lhlltı11> ile Jııa• 

plafhk. Bu Sultan efendimizin 
henıtiresl ft Sultan Mecidin kız
Jaruıın en bGyillfl idi. JCard91ler1-
nin lçlnde en çok efendimizi 1e
ftl'dl. 

kayıktan henflz çıkmıı olan l'at 
ma Sultan, koluna giren harem a
lalaruıın arasında Adeta kOl&f gi
bi 1'Ürilyor: 

- Çok fOkflr Rabbfme •• Bldeıe 
haıGnıert de g&sWdl. 

Diye .. ı.t,orda. 
Etek öpmiye bDe nkit bniama. 

dıt. Yanımıwtıkf atalar: 
- &a,d1 Jmlar .. Çllbut.-
Dt,., llee1e ettikleri ~. hh

Jrar dalrestDe dolru kopm;,a bq
ladık. 

Hünkir datresl, daha hllA abln
b altında idi. Sıra sıra dnıfllil a1 

brler U'allDdan geçtik. Alt IOfa, 
mahter gibi kalabalıktı. YIJWIU> 
dald •lalar mOtemadlym: 

- Destur .• Destur .• 
Diye baJınyorlar, bizi bu kala

balık U'M'ndan geçiriyorlardı. 

'O'n kata ~· Bflyiik salona bl
tlflk bir odaya llrdfk. Bu odanın 
laiındaki kapa açıktı. Burada efen-

dimiz ayakta duruyordu. Kaqmn
da da, biraderi Hamit Efendi ile 
l'atma Sultanın mvcl damat lfurl 
pap bulanUJOlda. 

BenOz çocuk myılaeak blr , .. 
baJqnmam• ralmen burada ilk u
zan dikkatimi celbeden ,ey, efen
dimizin halinde gördiljüm garip 
bir dejifiklik oldu. 

D ilne :tadar, mahzua ~ 
ıüJmiyeıı .. ve bu gece de, 

Silleyınan pap tarafından alınıp 
.atiirillürken kortuaunclan tiril ti
ril tltriyen efendJmiz, fimdl ldeta 
f8D btr çocuk gibi pek n.U g6-
r0n~r, yüJmek -.ıe: 

- Ne J&palm • bdermwdn 
hlJnnl WJle mu,. 

m,. bhlrahılvla lfllilycmla. 

Blsl .,..,. ....... derhal ~

-- l8Jdl. Ayni l6z1eri, bbe de 
tekrar .w. Y1ne o lrahlraha)lll' .,... ..... ..,.._,al elblMler, ,.. 
al lamıluralv, k&palw, Jillftlrl• 

vadetti. Sonra, sanki birdenbire ak 
bna gelmiş gibi: 

- Haaa. Valde, ne halde? 

Dedi. 
O zaman çocuktum. Vaziyet!, 

muhakeme edemiyordum. Fakat bu 
gün, o dakikalar aklıma geldikçe 

düşünüyorum, efendimizdeki akıl 
rahatsızlığının ilk eserlerinın da
ha o gün başladığına hükmediyo -
rum. 

Onun o halini gören başkalan, o 
hareketlere pek tabü mana vere
bilirlerdi. Çünkü, uzun seneler 
amcasının korkusunu çeken ve ru
ban muztarip bir hayat geçiren e
fendimizin dudMla.nnda aiinlerce 
idi bir tebessümün bile görülme
diğini bilmezletcll. 

Halbuki biz, onunla her gQn ~ 
bqa yqıyorduk. Cahil ve gör&Oib 
birer kız oldujuma halde, onan 
içini kemiren ıstaraplan uhyor • 
duk. 

(.Deocnna """) 

tç TİCARET: 

Fındık l~in Bir 
Profe Hcmrlanacak 
Şehrimizde Temmuzun sonlarına 

kadar devam edecek olan toprak 
m~lleri toplantıları biter bitmez, 
lktısat Vek8leti iç ticaret umum mü 
arü .lılümtula standard pbesi mü
dürü F~ Giresuna ve oredan da 
Izmtre gicleceklerdir. Gireeunda fın
dık mevzuu üzerinde ve lzmlrde ku 
nı üdm 'ft hlclr ilzerlnde ihracat 
IM)nınıadap toplaııtJlar yapılacalı:

tlr. Bu tıoplantılann netice.inde ha
arlanacak ....ıı proje Vek&Iete 
gönderilecektir. 

LOkMAN 
~~E·R~IMIN 
Ruhlarını da Anlamak isterseniz ••• 

PllJ tberlnde stntlilals tip
lmen bir katıma rultlannıa da 
nan1 oldafana aırannda söylemlf
dm. ı...a yenl cBnlUltl bir kim
...ın, çok defa, fekllnden dyade 
rahana anlamak ister. Şu sınltı
itlntlz kıs stbel endamh, sttsel 
)'iblil. Banlar iyi, fakat aeaba ra· 
hu nuıl? Onua icJn söylediibn 
dlrt tttrl8 tipten her blrlnla ruhu
nu da • yine tlahilt caddelerine 
sire • anlatmaya (al..-Caiım· 

usua boylalarua ruhana • si
yade belU olan '91 aceled olm ... • 
dır. Adalelerinde ollan, fikrinde ol 
•- reablyon (a•uk olar. Fabt a
celeei adam Hbatms da olar. On· 
daa dolayı laiuiyatı 1ebatms ol· 
•ata slbl, iradesi, dltlntifl, .... 
tfln itleri de........tlr. En Na ça· 
ı.uk mftteealr olar, çabuk ifkele
nlr, bedbinUle de (ahuk d8'er. 

Usua boylular maddi nsiyetle
rine Pire dermanlı, del'DIUlıs dt,.. 
Od ttlrlil aynldılı sibl onlan rah· 
lanna söre de dermanlı, derman
... diye ayırt etmek mllmklnd8r. 
Rem tiroit pddeü, hem de balt
rek •tttndeld pdde fala ..... ,.... 
lerde reaksiyon acelesi olmakla 
beraber bnetli de olar. Bualar 
mesleklerinde, islerinde kan-et • 
lerbü, ça1taldaklaruu we mta ol• 
daldanm s•terirler. 

Bualara bl'flblı:, tiroit ptl4lesl 
fuia ltlem•kle beraber, babrek 11 
ttbu:leld .... e bl iflemlY• ..... 
boylalanla ....W,.. 7IBe aeeı. .. 
hlr, fakat ha bir kaoet a&termek 
lleiO, sadece bltannaktır. ftinde 
mtahk. çalnalduk l'llteftr, ancak 
lımvnt •• 1ebat sl9teremu. Bly· 
lelerinla ...... '9k dela ..... 
••• wetiae ailltetle eok ,...._ ol-
......_ ...... ,.... flldr illala-.. _ ........ . 

Kısa boyluların raha. ~k defa, 
;,av .. ,.avaş olur. Reaksiyon hlfai-
7atta da, irade işlerinde de, fikir 
iflerlnde de 7avq meydaaa pkar. 
Banlar da, asan boylular slhi, iJd 
ttlrHl aJJri e4ileb1Ur. 

Bir lmmmda tiroit pddesl as 
itler de Wbnk latfhadekl pdde 
futa hormon çıkanr, yahut tiroit 
pddeal u Weilil halde erkeklik 
n:ra kaduabk pddeleri fula hor
mon çıbnrlar. Bayle kısa boyla 
dermanblanla rah ~k defa pek 
bvvetU•ir. SahlW pek •a1ilk •e 
Hbatlı ı. .... lllr, t.bt hl~blr 1.
te acelesi yoktm, hareketleri de hl( 
•lr Yaldt acele obnas. Ba 7ayqlık 
INmlanm nrdma daymu slhl 
stnerir. 
Kıaa boylu .termanaularü tiroit 

pddesl • "194111 slltl babrek a.
tbdeld sad•e )'llllat erkeklik ve-
ya kadınlık pddeal de a 1'1er. 
Banlar ltlerinde yaw.. oldaktaa 
batka bfl)'fleek bir beden bYYetl 
de P.teremesler. Bana ka~ldı: ı, 
lerlnde topl-. 1ebath we tllkkatll 
elarlar. 

DahJU pddelerla ~arı 
hormonlua lire, t..an tiplerini 
llrendikten •ara, lstenenls, ay
....... bakarak kendi tiplnlu sB
l'fl kendi kaddelerlnial de anlamı • 
,.. (alqumaıs. l'abt ltarada mi· 
llbn ltlr tafti)'r. Ne keadlnls ~la, .. • ._.ıan ıe1n um. bir •a-
ıam ftlme~ o ...... -'" 
..... tlpJerlala ~ .... . 
pek :real tıetldklerdlr. Slmcllllk ha 
lar feanl ellnee bblllad• 191'· 
...... Zaten, ... de, .... -- el· 
S.-. oı.. ..,.. nJattun. 
••mırt ~ ltlllmadmma, 

._.. .. ıırlaealr Mr l9J' ..._ 
Ucmeda,....,W... 

Biralık Arpa 
için Esaslar 
T esbit Ediliyor 
Ibracat maddelerimizin standardı 

için toplanan heyetin ayırdığı ihza
ri komisyon dün sabah Ticaret Oda
sında görüşmelerine devam etmit
tir. 

Itaıyanlar yurdumuzun Cenup 
mmtakası buğday ve arpalanna ı.. 

lip olmuflardır. Meralnde fk1 ,on
denberi çok hararetli ve IMÜf ölçtl

de bulday ve arpa IMJf)an olmak

Uıdır. Dökme olarak buldaylanmm 
4,25 karuttan arpalarunızı da 1,25 
kuruftan almakta olan Italyanlarm 
bu seneki mahsul nobanlarmı )'mi 

mahsulümü.zle teWi edecekleri aa
laplıyor. Mersindeki atıflar bu• 
neki mahsulün yerinde iyi fiyatlarla 

ve tamamının vakit geçmeden aatJla 
cağı ümitlerini artınm§tır. 

Fuar için 
Geceleri de 
Çalışılıyor 
İzmir, (TAN) - 1aHr emern.-

yonal fuarının açılma zamını ylk
J.qmaktad1r. l'uar uh'!!Y'Ü sece1eri 
de çahpnalrtadır. 

Vekllet standard ıubesi müdilrü 
Farukun reisliği altında yapılan mü 
zakerelerde arpa mevzuu hakkında 
bazı esaslar tesbit edilmiştir. Bu e
saslara göre arpaların ihracı zama
nında ne gibi kaidelere tabi tutula
cağı ve yemlik veya biralık arpala
nn kalite bakımından hangi esaslar 
dahilinde satılıp ihraç edileceğine 

dair bir proje hazır~nmlflır. Bu 
proje bugün çotaltılacak ve Pazar
tesi günü toplanacak umumi heyete 
dağıtılacaktır. Bugün toplantı olmı
yacaktır. Fakat iç ticaret umum mü 
dürü Mümtazla standard şubesi mü
dürü Faruk buğday hakkında veri
len kararların ,parafe ilJnl bitirecek 
lerdir. 

Bu vaziyet bmhde lfçlterln çot '
Halele Dünkü Safltlar pne yarıyor. Geee Çllhpnlara çtf& 

yevmiye veriJmekiedlr. 
Bamya kilosu 10 - 19. Sakız ka- Bu seneki fuarın tam enteıııuyo. 

bağı 1.50 - 2, Dolmalık biber 15-
18, Sivri biber US - 28, Çalı fasul- nal bir mahiyet alabilmeli için, .. 
yesi 6 - 11, Ayp kadın fuulyesl rek hiikdmetçe, gerek saJr alAkadar 
10 _ 12, Kırdomatesi 4 _ e, Bakla makamlarca çok çalıplmaldadır. Ba 
8 _ 7

1 
Semizotu 1.50 _ 2, Yaprak sene İzmir enternasyonal fuarına Av 

7 _ 11, Sanmak 2 _ 3.50 kuruf. rupanm birçok devletlerinin l§tirü 
Enginar adedi 1 _ 4, Hıyar 2G edecekleri anlqılmaktadır. 

santim, 1.50, Patlıcan bq 4 - 5, pat İktısat Veliletinin dıf tefldlitı, ,. 
hcan orta 2 - 3, patlıcan ufak 1 - fvethaneler ve komobluklanmu 
1.50 kuru§. bu seneki fuann propaganda lflerlU 

Pancar demeti 1.50-2, Solan 2- büyük muvaffakıyetle yapmıflardır 
2.50, ~z 30 santiın, 50 .. n- Alman fabrikatörlerinden kalaba 
tim, .l>el'eotu ao .uıtim, IO unttm. hk bir ıırup, fuar samanında bmtn 
Nane 40 santim, 60 santim. kafile halinde }>ir seyahat tertip ede 

Kiraz kilosu 4 - 10, Türbe eriği ceklerini fuar komitesine bildirmit 
4 - 12, Ağaç çileği 35 - 40, Kayısı lerdir. 
20 - 45, Zerdali 8 - 10, Şeftali Bundan b&fka, Türle taclrlerlnb 
15 - 2G Vi§ne 10 - 20, Armut Ak- Prag sergisine kafile halinde gitm• 
çe 30 - 35, Dut 5 - 7 kurut- terine bir mukabele olmak üzere 

Limon ecnebi 100 adedi 200--300 Cek ihracat tacirleri de Türkiyeyt 
Karpuz baf 35 - 45, Karpuz orta bir seyahat tertip etmiflerdir. 1'uaı 
20 - 30, Karpuz ufak 5 - 10 kurut- ayında tzmtre gelerek 938 İzmir fu. 

,, .., annı ziyaret edeceklerdir. 

... 

BORSA 
1-1-na 

İmıir, Mania ve garbi Anadolu. 
nun diğer villyetlerinden giden Rum 
mübadillerden kalabalık bir kafile. 
fuar zamanında busust bir vapurlı 

Ç E K L E R Selinlk ve Pireden 1zmlre gelerek 
AcdJt ICa.-. fuan ziyaret edeceklerdir. 

1.tanbul yerli mallar serıfsinde tef 
)ıir edilecek olan camdan adamın ı.. 
mir fuarında dı tefhirlne tefebbb 
edilmiftir. Bu sene fuar mtlnuebeti
le Devlet demlryollarında yapılacak 
tenzillt yüz.de 75 dir. 

New-York 
Parla 
Millno 
Cenevre 
Amlterdam 
Berlin 
J!lrflbe1 

Atlna 
Sof7a 
Prq 
Kadrld 

us us 
125.75 125.'11 

3.5025 J .5025 
8.8175 8.8125 

28.815 28.84 
811.19 U .51 
ao.M ao.a 
21.1125 21.1075 

1.H 1.H 
1.&3'15 U175 
uu uu 
8.9225 8.1225 

2S.88 23.ıta 

2U2 2U2 
o.n75 o.n1a 
U'1 UT 

IUT M.3'7 
aum 12.1221 
u.nao ıuuo 

.. HAM ve TAHViLAT 
lmTOrk boma 1 vldell 11.05 it.ol 
1111Ttlrk borcu 1 pefin 11.- 11.
İttlbat delirmencWk u.ao 11.11 

Türk ve ecnebi vapur kumpanya
ları deniz yollan da yüade elli tenzi-
1'tı kabul etıniflercllr. 

Almanya devletJ trenlerindeki ten 
zilit yü7.de altmıf, Belqika trenlerin· 
de yü2lde 25, Bulgaristan trenlerin
de de yüzde 25, Fransız trenlerinde 
yüzde 20, İtalyan trenlerinde yfizde 
30, Leıblstan yi12lde 33, LetallJa )'b 
de 50, Rmmnya ve Yuplavya ~
de elll, Yunanistan ,, 26, tenıfJAt 
yapmayı kabul etmlfler ve fuar komi 
teslne blldlrm~. 

Macaristan trenlerinde ele fuu 
llUIMtile (lçflnafl mevki bllet aJMlll'W 
lar, birind mwkicle ~ ....,._ ..... 



r,==== TAN 

Deniz Bayramı 
Dün Kutlandı 

(B A t M A K A L E D I!! N M A B AT) 

Kinlerden, 
Türk - Fransız Anlaşmasının Esası 

(Başı 1 incide) ; 

(Barı 1 inclde) 
mektebinden bir bölük talebe Top -
hane rıhtımından hareket ederek a
bideye doğru yol almıştır. Ayni za
manda Denizyollan meyd'anlığında 
toplanmış olan Denizyollan, Akay, 

İfratlardan 
Üstiinliik 

3 - Bilhassa §İmdiden Sancalcta bulundurufacalc 
olan Türk ve FranSJz müsavi kuvvetlerini tesbit eden bu 
itilôfın bir tatbik protokolü imza edilmiıtir. 

Kılavuzluk, liman işletmelerile Şir- (Ba§ı 1 incide) 
keti Hayriye ve muhtelli armatör ğır bir fedakarlıktır. Fakat onları bi
lere mensup zabitan ve mürettebat le ihtiva edecek kadar geniş bir milli 
ta Tophane, Galatasaray, İstiklil birliğe sahip olduğumuzu iddia ede
caddesi yoluyla abide meydanına gel bilmek, büyük bir nimettir. Bugünkü 

miş ve kendilerine tahsis edilen yer- varlıklar, ifratlarla dolu alemin orta

4 - Bilhassa Türkiye ile FranS1z mandaSI alfındalci 
arazi arasında hudut ve iyi lcom§ululc meselelerini tes· 
bit eden Fransa • Türkiye • Suriye iı birliğine dair bir 
beyanname hazrrfanmı§tır. Bu beyanname ile bir mua
hede imzasına intiıaren Türkiye, Suriye ve Fransa ara
sında bir statü tesisi istihdaf edilmiştir. Altı ay müd
detle muteber olan bu beyanname ahkamı, altı ay daha 
temdit edilebilecektir. 

Al 1 t sında bir milletin, bunu diyebilmesi Ga•etecı"ler Bone'nı·n yanında leri işgal etmişlerdir. ay ar şaa on " 
k t'kl . varlık, istikrar ve kuvvet alametidir. Paris, 1 (A.A) _Anadolu Ajansı-buçukta nhtımdan hare et et ı erı Atat" k 150 likl . b 'l "ht' d _ 

· · b l b"t"' · ur • erı 1 e ı ıva e e nın hususi muhabiri bildiriyor: vakıt limanda u unan u un gemı- k k d . b" 'ili b' 1·-· il 
.. .. · 1 1 1 ce a ar genış ır mı ır ıgın - Dün haber verdiğim gibi Hatay ler duduk çalmak suretıy e se ama- h h"k. t · k ı 

1 d , amım u ume e verır en, mese e- hakkındaki Türk _ Fransız müzake 
ınışarır. . b .. k k • h. 'd 

. d · k · nın u yu se manasını epımız en relerinin iyi bir neticeye vardığı bu Burada Denızbank, enız uman- 1 .. .. . h k"tk" · 
• . . k · H · evve gormuş, sezmış, er va ı ı gı- gün öğle üzeri Fransız Hariciye Ne-

danlıgı, sosyete şılep, Şır eti ayrı- b' ·ıı t k" 1 · 'f tl .. ı·· 
T . k . k rt di- bu ı mı e e ın erın ve ı ra arın us un zaretinde Nazır Bay Bone ile Büyük ye ur gemı u arma ve ger . . . . .. . . 

'. _ .. . de hır gıdışın yolunu gostermıştır. Elçimiz Suad Davaz tarafından res-
susı muesseselcr tarafından gonderı- H""k· t 1 · b "k k · 
len çelenkler abidenin ayak ucuna ed u u~e , mkelsebeyı bu yu .sed zlavı- men matbuata tebliğ edilmiştir. 

. . .. . İ y en gorme e era er vıc an ara Bonenin beyanatı 
vazedılınış muteakıben baş~a stan- hakim olmaya razı olmamıştır. Yük-

Fransa ile Türkiye arasında hudut 
mübadelesini ve iyi komşuluk müna
sebatını tanzim eylemeği istihdaf e
den üç taraflı mukavelename, akdo
lunmak yolundadır. 

Akdenizin şark havzasında bugün 
kü muvazenenin takviyesini istihdaf 
eyliyen Fransız - Türk dostluk mua 
hedesi imzalanmak üzeredir. 

Bu neticelere varan görüşmeler, 
Fransız - Türk münasebetlerinin da
ima, hazır olduğu itimaddan hiçbir 
zaman ayn kalmamıştır.,, 

Suat Davazın •özleri 

bul kom~tanı Gen~ral Halıs ~ıyık ~ sek milli duyguların tabii tezahürle- B. Bone, hedefi asırlık dostlukları
tay oldugu halde bırçok askerı ve sı rine parti disiplini ile engel olmamış- ru yeniden ihya etmek olan Fransa ve 
vil erkan huzurunda evvelce hazır- tır. Partiye mensup mebuslara şöyle Türkiye arasındaki müzakerelerin 
lanmış olan direg· e Türk bayrag·ı çe- demı'ştır· .. mesut neticesini tebarüz ettirdikten 

B. Suad Davaz verdiği cevapta.Ha 
kilmiş ve bü sırada İstiklal marşı ça- "- Vı'cdanınızın emrettı·g·inı· so"yle- sonra demiştir ki: . 1 'h 
lın "- İskenderun davası, iki memle- riciye Nazırı B. Bonenın an aşma zı 

mıştır. mekte, yapmakta tamamile serbestsi- niyetini ve Başvekil Daladiyenin cid 
Bunu müteakip belediyece hazırla nı'z!" ket, aralarındaki münasebata ait muh 

k .. .. D . T' t Ok 1 telif meseleler hakkında geniş bir fi- di hareketini övmüş ve sözlerine şöy 
nan ursuye enız ıcare u un- Millet içinde bu kadar ağır bir fe- le devam etmiştir: 

kl l k kir teatisine vesile vermiştir. İsken-
dan Bay Mümtaz Be er ge ere dakarlığa razı olmıyanlar çoktu. Bir "- Sancak meselesı,· hakikaten, · ·· ı b' derun davasının halli, hakikatte, Tür 
genç denizciler namına guze ır nu çok mebuslarımız, bu duyguları üade Tu··rk _ Fransız dostlug-u için kati 

· kiye ile Fransa ve Suriye arasındaki tuk söylemiştir. ' ettiler. Millet kürsüsünde içlerini ser- b k ı ı · t' B d t 
yl H lk • münasebetlerin muntazamlaştırılması ir imtihan teş i ey emış ır. u os Bundan sonra Beyog u a evı bestçe döktüler. Ağır lisan kullandı-

d b 1 davası ile ayrılmaz bir mahiyet arzey luk bu imtihandan, her zamankin -Başkanı Ekrem Tör tören e u u • lar. Fakat dosya kapanmazdan evvel · den kuvvetlenmı'ş olarak çıkmakta 
!emektedir. ihtilaf, karşılıklı bir an-

nanlara hitap ederek: bu acı kelimelerden her birinin tarih 1 dır. Bı"rkaç defa asırdı'de Tu"rk _ Fran 
laşma zihniyeti ile müzakere o un-

- Arkadaşlar, demiştir, bugün ya huzurunda söylenmesi mutlaka lazım sız münasebetlerinin her sahada in 
şadığırnız heyecanı duyduğumuz dı muştur. 

· Bu meselenin likide edilmesi keyfi kişafı ve sıkılaşması için yeni bir de 
minnet ve şükranı büyüklerimize tel ş u kadar ki herşey söyle- yeti ve mahalli ihtilafların doğurdu~ vir açılmaktadır. İki memleketin sul 
grafla bildireceğiz ve sırasile Büyük • K t b'rl"kl 

nıp amu ay 1 1 e ğu güçlükler, iyi anlaşılması için, ha karşı olan derin bağlılıkları ve a-
Başkanımız Atatürke, Başvekil Ce- f k d"kt h" a ararı ver ı en sonra ıç Fransız - Türk anlaşmaları çerçevesi ralarında mevcut menfaatlerin tesalal Bayara, Meclis Reisi Mustafa Ab 

bir vatandaşın af perdesihi dahiline konulmuştur. Fransa, 1921 nüdu, Frasnız - Türk - Suriye muadülhalik Rendaya, Parti Genel Sek-
yırtrnaya, kin ye ifrat saçma- anlaşmalarının, zımnen, Sancağın hedesinin pek yakında imzası ile de reteri ve Dahiliye Vekili Şükrü Ka-

. ya hakkı kalmamıştır. Bo"yle Türk unsurlarına hususi bir vaziyet yeniden bir kere daha teyit edilmiş yaya, Ikhsat Vekili Şakir Kesebire 
bir yol tutmak, hükumetin ka- vermekte olduğunu kabul etmiş, Tür- olacaktır.,, 

çekilen telgrafların mealini okumuş v kiye de kendi tarafından arazi bakı-
tur. rarlaştırdıgı ve Kamutayın mından alakadar bulunmadığını tekit Antakyadaki anlafma bugün 

"Atatürk: Sevinçle kutlulad1 • tasvip ettiği yüksek gayeyi tat eylemiştir. imzalanacak 
ğımız bugünii bize veren Atamıza bikatta sıfıra indirmek, nifa- Askeri anlaşma, Fransa ve Türki- Antakya, 1 (A.A.) - Anadolu 
denizci evlitlan sönmez ve sonsuz ka yol açmaktır. yenin Sancak hakkında beraber üzer 
minnet ve sevgilerini arzederler.,, 

Ajansının hususi muhabiri bildi-

"AL•Jiilhalik Renda: Türk sula
rının Türk bayrağına kavuştuğu 

bugünü kut1u1ıyan biz denizciler 
zatıalilerine sonsuz saygılarını ar 
zcderler.,, 

• Celal Bayar: Büyük him:ıyeniz
)c yükselen denizciliğimizin biz ev 
lıitlan kutluladığımız bu şanlı giin 
de sevgili BaşvckiUerine sonsuz 
saygılarını arzederler.,, 

* Beyoğlu Halkevi Başkanı tarafın 
dan yüksek sesle okunan bu telgraf 
lar alkışla kabul ve gönderilmesi te 
menni edildikten sonra Bay Ekrem 
Tör merasimin bittiğini ilfın etmiş 

ıve bayl'amın sevinç ve kıv:ınçla ge
çirilmesi temennisinde bulunmuş -
tur. 

Merasimin hitamından sonra mera 
sim kumandanının verdiği kuman -
da üzerine evvela deniz askeri bir 
dakika fasıla ile deniz ı mektebi ve 
denizciler, İstanbul komutanı Gene
ral Halis Bıyıktayın önünden bir ge
çit resmi yaptıktan sonra her grup 
geldiği yoldan hareket mevkllerine 
dönmüşlerdir. 

Ucuzluk Kararı 
(Başı 1 incide) 

lacaktır. 

Belediye. Darülaceze varidatını tah 
sil ve bu tahsilatı kontrol eden he-

Hafızamızı körletecek miyiz? Bil- lerine aldıkları garantiyi icra c!tmele 
diklerimizi unutacak mıyız? Hayır, rindeki şartları tesbit eylemektedir. 
hiç birşey unutmıyacağız. Fakat bun- İki genel kurmay tarafından kabul 
lan affettiğimiz adamlara, onlar mec- edilen protokol, Fransız ve Türk kuv 
bur etmedikçe , artık söy1emiyeceğiz. vetlerinin iş birliğinin pratik şeraitini 
Türk milleti kaşıkla verdiğini sapı ile tesbit etmektedir. 

riyor: 
Saat 15 de toplanan erkanı Har 

biye heyetleri kati anlaşmaya var 
mışlardır. Anlaşma yarın öile Ü· 

zeri imza edilecek ve heyetimiz 
pazar günü hareket edecektir. 

geri alap bir üveyana değildir. Türk ~~~.~.~=~=~==~==~~~=~~==~==~~=~==~ 

vatandaşı tanıdıklarına, hatta suçla- Uvey Kızının Irzını Para ile 
nm affetmeye karar verdiği en suçlu 

insanlara karşı bile şefkat besler, Safmağa Kalkışan Adam 
affı tam manada alır. Fakat bu gele-
cekler, Kemalist Türkiyenin yeni gi
dişini ltavrayamazlarsa, giderken bı
raktıkları İttihat - İtilaf kavgalarının 
yeri kalmadığını, farketmezlerse, yep 
yeni Türkiyede milletin nef'ine ve in
kişafına yarıyacak müsbet emel ve 
çalışmalardan başka hiç bir emele 
yer olmadığını, en büyük hazine bil· 
diğimiz milli birlik ve ahengin hiç 
bir şekilde bozulmasına tahammül 
etmiyeceğimizi anlayamazlarsa mil· 
letin cömertliğine ve atıfetine layık 
olmadığını bu şekilde ortaya koyan 
her ferdin yüzüne kendi fenalıklarını 
vurmak ve aleyhinde tedbir almak 
fıakkımızdır. Hafızamızı ancak o za
man, şahsen suçu olanlar hakkmda 
canlandırırsak af prensibinin harici
ne çıkmış olmayız. 

Af işaretile inkılabım1zın yeni bir 
merhalesi açılıyor. Başvekilin nutkun 
da bu merhaleyi aydınlatacak nokta
lar çoktur. Bunların üzerinde de, Da
hiliye Vekili Şükrü Kayanın birkac 
güzel nutkundaki muhtelif noktalar 
üzerinde de ayrı ayrı duracağız. 

(Barı 1 incide) 
\.:.kardılar, ve onları suçlu yerine yer
le~tirdiler. 

Serbest bulunan Rebia da, kendi
liğinden davacı yerine geçmışti. 19 -
20 yaşlarında kadar vardı. Siyah baş 
örtüsünün altındaki san yemeni, gü
zel, pembe çehresine ~ok yara~an bir 
çerçeve teşkil ediyordu. 

Reis evvela ona sordı•: 
- Senin istidan var mı?. 
- Hayır ... Yok efendim ... 
- Öyleyse sen arka t<lrafa, dinle-

yicilerin yanına git. İC'ap ederse, biz 
seni çağırırız! 

Rebianın bu emre itaatinden sonra 
evvela bermutat suçluların hüviyet
leri tesbit edildi. Dördü de ayni köy
denmişler. İçlerinden yalnız Ramiz 
Göksu bekarmış. Diğerleri, evli bark 
lı, çoluk, çocuk sahibi adamlar ... Üçü
nün sahip bulundukları çocukların sa 
yısını cemettim: Yekıin tam on beşi 
buldu!.. 

tan biraz itişir kakışırız. Senin a
damlar, benim ellerimi bağlarlar. Kı
zı da arabaya atıp yürütürler. Bu su
retle, sen muradına ermiş olursun. 
Ben de babalığımı (!) yapmış görü-
nürüm! 

Bu karan verip, bidbirlerinden ny 
rılırlarken, Yusuf Değirmenci, müs 
takbel şeriki cürmüne sırıtarak ten
bih eder: 

- Adamlarına söyle ... Sakın elle
rimi sıkı bağlamasınlar ha! .. Şakala
şalım derken, canım yanmasın! 

Kendi canını bu kadar di.işünürken. 
evlat edindiği zavallı bir kızın ırzı
na suikast hazırlıyan bu adamdan bü
yül;: bir sevinçle, ve ihtiras iştahile ay 
rılan çapkın bekar, derhal eniştesi 

Nazmi ile, arkadaşı arabacı Musayı 
bulmuş. Niyetini onlara da anlatmış. 
Kararı bildirmiş. Yardım istemiş. On 
lar güzel kızdan kendilerine de pay 
çıkarılması vaadini aldıktan sonra. 
istenilen yardımı yapacaklarına söz 
vermişler. 

Nitekim, karar verdikleri gibi de 
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Sokağa Atılan Yavru/at 
(Baf\ l incide) 

dağ otelindeyim! 
Cevap verirken, ağır bir hicabın 

sillesiyle öne eğilmiş bulunan başını 
kaldıramıyordu. Sefalet, nedamet, 
vicdan azabı, hicap bedbaht delikan
lıyı öyle kökünden sarsmıştı ki, mah 
keme huzurundaki boynu bükük mü 
teessir ve mütevekkil tavrıyla o, bir 
gün evvel sahipsiz bir köpek gibi so
kakta bulunan çocukları kadar bi
çare görünüyordu. 

Bunu, reis te hissetmiş olacak ki, 

işittim ki, yavrularım Daı-Oi' 
zeye gönderilmişler!.. Benim ga 
de zaten onların ;yersiz, yerr.1 

kalmamalarıydı!.. Bu gayem dl 
hakkuk etmiş bulunuyor. · Ben, 
di başımın çaresine nasıl olsa bl 
rım. 

Başını kaldırmadan, hiç kiı:JlSI 
yüzüne bakmadan konuşan bab~ 
mindenberi boğazını yırtan hıçl< 
daha fazla tutamıyarak son cünı' 
ni söyledi: 

- Hatta bakmasam da olur·· 
sesini, hatta bakışlarını ve sözlerini ter ki onlar kurtulsun! 
yumuşatarak sordu: * 

- Oğlum ... Uç çocuğunu sokağa Şimdi, muayyen bir ikamet 
bırakmışsın! Böyle iddia ediliyor. olnnyan bu adam mevkuftur 
Doğru mu? kimsesizler yurdu, mahkemeye 
Amasyalı Ibrahim, yine başını kal cukların sokakta kalmaktan ~ 

dırmadı. Geniş bir nefes alarak, zarar görüp görmediklerini bild 
göğsünü tıkıyan gizli zehirleri bo- cek! • 
şalttığına kendisini kandırdı. Sonra: "Akgül., otelinin, iddia edileıı 

- Ah ... dedi... nete şerik olmakla müttehem b! 
Zor işitilebilecek kadar hafif ses- nan katibi Etem adında bir ge11Ç 

le çekilen bu ahın ahengi, en hazin Fakat dün öğleden sonra, yirmi 
şarkının bestesinden daha müessir- saatlik mezuniyetini gönlünün 
di. Kendisini, hissedilebilecek dere- diği yerde geçirmek üzere ote 
cede güçli.ikle toparladı, ve sorulan ayrılmış, nereye gittiğini kimse 
suale cevap verdi: miyor. Bu satırları yazdığım ana 

- Bay reis ... Çocuklarım, bir aile dar da, Eterni arıyan zabıta meıf 
faciasının kurbanıdırlar!.. Ben, Zon- ları, henüz b:r iz bulabilmiş d 
guldak kömür şirketinin muhasebe- dir. 
cisi idim. Kazancım, çocuklarımın Otelde, ona vekalet eden kati 
cıvıltJSını yuvamı ısıtmıya, mesut - Ben, diyor, burada, "Zahire 
etmiye yetiyordu!... dında bir kadın görmedim. Böyle 

Bugün, karşınıza, çocuklarını so- isim otel defterinde de yok. Bil 
kağa atmak suçuyla getirilmiş olan barla, sizi ancak, aradığınız o 
bu pejmürde serseri, daha birkaç ay kat:p tenvir edebilir! 
evvel, temiz, mesut, fedakar bir aile Ne muhabirlerimiz, 
babası idi.... memurları, suçlu babanın ze' 

Fakat o zamanki hayatımız. karı- Zahireyi bulamamışlardır. 
mı mesut etmiye yetmedi. Zahire, Ve zihnimizi kurcalıyan bütüll 
bana ihanete kalkıştı... allerin cevapları da, maalesef ııO 

Onu seviyordum. Hem onu sevme- bu iki kişinin meydana çıkarıl9 
seydim, bile yavrularıma tapıyor- ları gün alınabilecektir . 
dum. Çocuklarımın anasını, fena bir Şimdilik, ortada bulunamıyan 
yola sapmaktan, ileride masum yav- yan Zahire gözümüze, daha kail 
rularıma yüz karası olabilecek hare kuruınıyan Ipsala ve Mashık ~ 

ketler yapmaktan vaz geçirmek vazi yetlerinin meşhur sarışın kadını. 
femdi. Ne yalan söyliyeyim: Kıskan ni Yanola'sı kadar esrarengiz g 
dun da... mektedir! 

Bütün bu sebepler, beni karımın 

* harekatını yakından takip etmek Size, bu hazin ve feci macer 
mecburiyetinde bıraktı!. Ve öğren- alakadar olan sevindirici bir rn!l 
dim ki o, Sirkecide, Akgül otelinin 
katibiyle temastadır! 

Fakat şüphelerimin arttığı gün
lerde, daha sonra bu hakikati öğre
ninciye kadar, ve nihaye haika !. öğ 

rendikten ııonra o derece sarsılmış
tım ki, vazifemi ihmal ettim. Ve bu 
yüzden, başıma gelen ilk felaket, 
işimden atılmak oldu! .. 

Işsiz kalınca karımı aradım. On
dan -hiç olmazsa bir iş bulacağım 

güne kadar- çocuklarıma bakması

nı istiyecektim. Yalvaracaktım. Sırf 
bu ümitle, evvelki gün, Akgül oteli
ne geldim. Fakat otel katibi. ihane
tini bile mazur göreceğimi söyledi
ğim halde, zevcemin oraya uğradığı 
nı gizledi. Adresini bildirmedi. Hat
ta bana da: 

- Ben, dedi. sen;n paranı da iste
miyorum. Al bu çocukları da, otel
den defol!.. 

Fakat ben, çocuklarımı nereye gö
türebilirdim? işim, yerim, param. 
hatta para kazanacak takatim, ve 
kimsem yoktu! Çocukları otelde bı

raktım, ve çıktım. Çocuklarımı so
kağa bırakanlar, ben değilim onlar
dır. 

Ben: 
"- Çocuk1arım, emin bir çatı al

tındadırlar. Ben nerede olsa nasıl ol
sa, kalabilir, yatabilirim! Bir taraf
tan da bir iş arar, bulunca bir oda 
tutar, yavrularımı allrım. O zamana 
kadar da, anneleri nasılsa otf'le uğ
rıyacak, çocukları açlıktan, bakımsız 

lıktan kurtaracaktır!,. diyordum. 

de verebilirim: 
Dün matbaaya, güler yüzünde· 

reğinin olanca temizliği okunan 
mer, orta boylu bir zat geldi: _

11 
- Ben , dedi, Beyazıtta Har.'il 

lar sokağında, 17 numaralı çor• 
dükkanının sahibiyim. Ismi.nı 

dullahdır ... 
Sonra, sesi titriyerek ilave etf 
- Dün hüngür hüngür ağlaıt 

beni! ... 
Merakımı gidermekte de ge 

medi: 
- Uç çocuğun macerasını c 

dum. Ben evli bir adamım. Kıı 

cım, onları da geçindirmiye kaf 
Ailem de, onları evlat edinmeyi. 
nim kadar istiyor. Eğer kabilse, 
ni yoksa, sokağa atılan o üç yavft 
bağrımıza basmak istiyoruz. 

- üçünü birden mi alacaksııV 
- Eğer verirlerse, evet!.. Çil 

onlar kardeştirler ... Şimdi bir ti 
sine ana baba yokluğunu unuttv 
ta, üçüne birden kardeş hasret 
çektirelim? Böyle yaparsak, orı 
iyilik değil, fenalık etmiş olurıl 

Elini hürmetle sıktığım çofl 
Abdullah, ayrılırken, başını sall1 

- Taliin cilvesi... diyor... ~ 
ne evlat verir, şefkat vermez.~ 
ne şefkat verir, evıat vermez! 
çocuğun sokağa atılabileceğine 

lım ermiyor. Eğer günün birinde 
sokak köşesinde sahipsiz, bir Y 
bulabileceğimi umsaydım, bütiiıl 
rümü kaldırım sürtmekle g& 
dim! Naci Sadu.ıl~ 

yeti de 15 Temmuzdan itibaren kal
dıracaktır. 

Satıılar Arttı 

Ahmet Emin YALMAN 

Fakat, Çatalca sorgu hakiminin ka
rarı okununca, dehşet duyarak anla
dım ki, tam on beş çocuk yetiştirmiş 
olan bu adamlar, çok korkunç, çok 
iğrenç bir suç işlemiş bulunmakla 
maznund urlar. 

olmuş: Tayin olunan zaman, tesbit e- =============================:::?' 
dilen yere, üvey baba kızıru götür- ket etmiş, ve dağ yollarını tutmuş- ra ağıl sahibi Halil yetişmiş. ıfe 

1 O d kl Şl 1 ken kendi. lı"lı"n mu·· tecavı"zle atışmaya ba$1t 
Diğer taraftan, devletin idare veya 

himayesi altında bulunan müessese 
ler ucuz tarifelerıni ilan ederek satı
ş;ı başlamışlardır Dün Yerlimallar 
pazarındaki satışlar artmıştır. Yapı

lan tenzilfıt her nevi eşya üzerinedir. 
Bilhassa yazlık e§ya fazla satılmıştır. 
Milli fabrLl(alarımızın mamulatından 
olı:ın yerli erkek yünlü elbiselik ku
masları ve hazır elbiselerin Iiyatla
nnda n yüzde on beş tenzilat olmuş
tur. Yünlü kadın kumaşlarından, i
peklilerden. cinslerine göre yüzde 10-
15 arasında, kadın ve erkek kundu
ralarının fiyatlarından yüzde 7 - 10 
arasında, çocuk kunduralarından yüz 
de 10 - 15 arasında , Sümerbank malı 
pamuklu kumaşlardan yüzde on, sa
raciye eşyasının hepsinden yüzde on, 
tuhafiye eşyasının her nevinden fi
yatlarının yüzde 10 - 15 mikdarı ten
zil edilerek satılmaktadır. 

Çocuklar için lslah 
Evi Açllıyor 

(Başı 1 incide) 
Kayseridc Zincirdededeki mektep bu 
işe tahsis edilecek, mekteplerde sui
hali görülen talebeler velilerinin mü
saadeleri alınarak bu mektebe gönde
rileceklerdir. Bundan başka mektep
ten kaçanlar, kaçıp ta mektebe de
vam etmiyen talebe de bu mektebe 
sevkedilecektir. Maarif V ekalcti bun
dan başka lise ve ortamekteplerin ta
limatnamesinde bir değişiklik yapma
yı da düşünmektedir. Bu arada liseye 
girecek ortaokul talebesinin bir im
tihandan geçiri]mesi esasının kabulü 
de muhtemeldir. Bu imtihan yalnız 
derslerden olmıyacak, talebenin orta 
okuldaki tavru hareketi bilhassa göz
önünde bulundurulacaktır. Ortaokul
da suihali görülen talebe liselere ka
bul edilmiyecektir. 

Bunlardan Yusuf Değirmenci, az 
evvel dinleyiciler arasına gönderilen 
Rebianın üvey babası imiş. Çapkın 

bir bekar olan Ramiz Göksunun gözü 
de, Rebianın üzerindeymiş. Bir gün 
bu şiddetli arzusunu, Rebianm üvey 
babasına da açmış. Yusuf Değirmenci 
üvey kızını, bu bekar adama peşkeş 
çekmek mukabilinde, bir mikdar pa
ra da almış. Ve: 

- Fakat, demiş, bu iş, gönül nza
sile olacağa benzemez. Senin kızı ka
çırman lanm. Bu hususta ben sana 
yardım ederim. Fakat kız, beni senin 
le birlik bilmemeli. Sonra başıma iş 
açar. Onun için, bir gün tayin ede
riz. Ben o gün, kızı bir bahane ile 
Anarşe köyünün kenarına çıkarınm. 
Sen orada, bir arabayla birkaç adam 
bulundurursun. Onlart yalancıktan 

benim üzerime saldırırlar. Şakacık-

müş: Sırası gelince, çoban Nazmi ü- ar... ra an uza a r ar . - _, 
vey babanın kotlarına sarılmış. Ra- ni satan adamın mahiyetini bi1miyen sırada serbest kalan Rebia keJ1d 
mizle diğer arkadaşı da, neye uğra- zavallı kızcağız, masum bir ümitle sokağa atmış. Feryada başlamış: 
dığını şaşıran kızcağızı kıskıvrak kav haykırıyor : _ Baba .. Babacığım ... Nerede 
ramışlar. Zavallı kız, ciğerlerini pat- - Baba ... kurtar beni babacığim ! Canımı, namusumu kurtaraca.I< 
latırcasına haykırmaya başlamış. Fa- diyormuş! se yok mu? 

kat, ıssız bir dağ başında: O geceyi dağlarda geçirmişler. Kız, Foyasının meydana çıkacağııl1 
- Can kurtaran yok mu? diye ba- kendisini tecavüzlerden kurtarmak Iıyan Ramiz, derhal ortadan sıV1 

ğıran Rebianın ft?ryadına kendi acı se için, havsalaya sığmıyacak kadar bü- Halil de kızcağızı . zaten faaliyete 
sinin aksinden başka cevap veren çık yük bir kuvvet harcamış. miş bulunan jandarmaya teslifll 

mamış! Ertesi gi.inü, ertesi geceyi de bera- miş! 
Kızcağızın araba tekerleklerine sa ı 

ber geçirmi~ler. Rebia her an, kaç- Fakat dün mahkemede suç 
rılarak mukavemet ettiğini gören ü- 9 

mak, köyüne, babasına (!) kavuşmak hem jandarmaya, hem de istirıt 
vey baba, kendisile şakacıktan uğra- f B l k R kırn· lı·g-ı'ne verdı'klerı' ı'f--lelerı· ., .. !< ırsatıru gözlemiş. ir ara ı . amiz, au •· 
şan çoban Nazmiye: tı'ler. Şahı't sıfatı'le dı"nlenen oeb Rebiayı saçlarından sürükliyerek, Ha » 

- Yahu ... demiş. Git şunlara yar- lı se. ha.diseyı', Çatalca sorgu ha1'irı1 dım et. Haydut gibi adamlar, kedi lil adında bir köylünün ağı na sok- ıı 
kadar kızı hala arabaya atamadılar ... muş. Fakat, ihtimal yapılacak facia- kararına tıpa tıp uyan bir lisa11 

Sen oraya koş. Ben kendi ellerimi yı, kuvvetli insiyaklarile sezen köpek lattı! 
1 bağlarım! ler, kıyameti koparmışlar. Ve kızca- Bakalım, gelecek celsede dirı 

Nazminin yardımı da yetişince, kız ğız, insanların vahşetine isyan eden cek olan diğer şahitlerin ifad 
cağızın arabaya yüklenmesi kolaylaş bu hayvanların feryatları sayesinde. maznunların inkarlarını çuriil 
mış. Atlar kamcılannus. araba hare- ırzını kurtıırmış: Çünkü bu feryatla- mi? S'-'~ 1 
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COTY PUDRASI 

Gençligın pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

Beyoğlunda 

BAKER MA<'aAZALARINDA 

Yeni bir 

KADIN ŞAPKALARI 

dairesi açılmıştır. 

PARİSİN 

En güzel modelleri. 

TAN 

Soğuk Su Saati Allnacak 
Bozöyük Belediye Riyasetinden : 

Su aboneleri için "50,, adet soğuk su saati alınacaktu". Bu saatlerin 
haiz olması lbım gelen vasıflar ek slltme prtnamesinde yazılıdır. Ta
lipler şartnameyi her zaman görebilir ve istiyebilirler. Saatlerin Behe
rinin muhammen bedeli on dört lira dır. Teminat akçesi elli ilci lira elli 
kuruftur. ihalesi 15 Temmuz 938 tarihine müaadif Cuma günü uat 14 
de Bozöyük Belediye Encümeninde yapılacaktır. "4094,, 

Türkiye Cümhurlyet Merkez Banka11ndan : 
Bankamızın İstanbul Şubesi için müsabaka ile 75 lira maaşlı 10 memur 

alınacaktır: 

1 - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki şeraiti haiz olmak lazımdır. 
A - Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini muntazaman ifa

ya mani olacak derecede bünyevi zafa veya arızaya milptell olmamak. 

B - İffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hidematında istih
dam hakkından mahrum edilmemiş bulunduğu yapılacak tahkikatla sabit 
bulunmak, 

C - Yaşı 18 den apğı ve 25 den yukarı olmamak 

D - Uakal lise mezunu bulunmak, 
E - Fransızca, İngtlizce ve Almancadan birine iyi d•ece v&kıf bulun-

mak, 
2 - Müsabaka imtihanı programı: 

A - Riyaziyat, 
B - İktısadi coğrafy~ 

C - Türk tarihi, 
D - Sosyoloji, 
E - Fransızca veya İngilizce veyahut Almanca llsanlanndan Türkçeye 

ve Türkçeden bu lisanlara tercüme, 
3 - Müsabaka imtihanı 4 Ağustos Perıembe gllnQ saat 9 ela Ankarada 

İdarei Merkeziyede, İstanbul ve İzmirde Şubelerde yapılacaktır. 
4 - Müsabakayı kazanıp ta memuriyete tayin olunanlar, Bankaca ge

lecek Eylül ayı içinde Avrupada yüksek tahlil için mevcut memurlar ara
sında açılacak müsabaka imtihanına girmek hakkını haiz olacaklardır. 

Taliplerin Ankara, İstanbul ve lzmirde Bankaya müracaatla, memuri
yet talebi için Bankaca hazırlanmış olan beyannameyi imll ve istenilecek 
vesaiki ihzar ile nihayet 20 Temmuza kadar Şube Müdürlüklerine tevdi 
etmeleri lazımdır. "4076,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğü İlanlar. 

Yapılacağı ilan edilmiş olan eksiltmelerin, mesai saatlerinin değişmesi 
hasebiyle, tatile tesadüf ettiği görüldüğünden bu saatler qağıld §ekil 
dahilinde tadil olunmu,ıur. 

isteklilerin; evvelki UAnlarda yanlı saatleri nuan itibara almıyarak 
bu tashihli saatler dahilinde eksiltmelere iştirak etmeleri lüzumu ilin 

olunur. "4093,, 
Saat 14 yerine saat 10 da 
Saat 15 yerine saat 11 de 
Saat 16 yerine saat 13 de 

!".. - - - • 

ISTANBUL YAKIFLAR DIREKTÖRLOGO ILANLARI 
Seıntı ve mahallesi Cadde veya aokajı No. ıu Cimi Muhammen aylıtı 

Llıa ~-

Kadirga, Bostan Ali 
Çarşanba, Koğacıdede 
Çarşıda 
Çarşıda 

Kumkapı Kürkçübaşı 

Şehremini, Ereğli 

Ahırkapı, İshak paşa 
Sultanahmet 
Müddeti icar: 

Sayım acağı 

Müddeti icar: 

Kadirga limanı 31 D6kkb 
141-143 Ana ve baraka oda. 

Parçaçılar 18 DOkkAn 

Perdahçılar 21 Nısıf dükkAn 

Süleymanağa odun iskelesL 9 Kantar kulübesfnln 

<1 bulunduğu arsa 

Saray meydan.. İmıail Çelebi arsasmın 
bir kwnı 

Saraçhane 1 Arsa 

Cankurtaran 36 Müfrez ana 

Teslimi tarilıinden 839 MDeli lılaJJıf. aonuna kadar J 

Ocak önünde mandıra ve otlakiye 
. 

' 00 
2 00 
1 00 
2 00 

2 00 

7 50 
1 &O 
1 00 

Senellll 
Lira 

-aoo 

Yuk Teslimi tarihinden 940 senesi Ağustos sonuna kadar. " 
sal güa?:da yazılı mahaller kiray; verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmıştır. İstekliler 12 Temmuz 938 
de \r k~u sabah saat on bire kadar pey paralarile beraber Çemberlltaşta İst,anbul Vakıflar Bapnüdilrlüi(lıı 

a akarlar kalemine gelmeleri (4114) 0 • .. ""a•t. M d Pi '..t•l!IW "n"" 

Gümrük Muhafaza Gqel 
Eıyanuı cinai Miktan 

Komutanllğı lıtanbul Satınalma Komlıyon•ndan : 
Tumlanan tutarı İlk teminat E K S 1 L T M B H 1 N 

L. K. L. K. tarihi pııö ıaad 

Gü. Mh. Örgüdü için 
tüfenk kayışı 3531 tane 1588 95 120 00 9/7/938 Cumartesi 10 
Gü. Mh. Atlı eratı için 
mahmuz kayışı 1258 çift 251 20 19 00 l/'7/938 Cumartesi 10,30 

Gü. Mh. Örgüdiindelr' 
hayvanat için mıh. 

No: 1 8431 tane 
No: 3 
No: 4 

169376 " 
639 45,30 48 00 9/'7/938 Cumartesi 11 de 

35344 ,, 
Gü. Mh. Örgüdü için 

Jı Kantar: 

50 kiloluk: 9 tane 
100 kiloluk: 

' .. 90 50 7 00 l/'1/938 Cumartesi 12 ele 

Gü. Mh. B81. Md. için 

' güneşlik 22 tane 407 00 31 00 4/7/938 Pazartesi 10 
Spor malzemel'i 8 kalem 315 70 ( 24 00 4/7/938 Puan.t 11 ele 
Spor malzemesi 9 " 

57 44 s 00 4/7/938 Puartm 11,30 

1 - Yukarıda .Yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlannda pazarlıktan yapılacaktu 
2 - Evsaflan komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin aün ve saatlerinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni vesikalarlle birlikte Galata eski 

İthalat Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. (3978) 

•••• ---........ .-4-~ ...... ~ 

lstanbul ikinci icra Daire..!indcn: ili••••••••••••• 
Nestor veledi Efremin malı olup 

Ka~i~a binti. Hocasardan istikraz ey Satıhk Makine 
ledığı 3100 !ıraya mukabil vefaen 
ferağ eylediği ve tamamına 1928 li- Transmisyonları 
ra takdir ~len ve senede nazaran Kullanılmı• 6 santim bhnb -
bir tarafı Lbari fırını, bir tarafı ;nda makine tnmmilyoa, .-ft. 
Kadriye dükkanı, bir tarafı Araksi- 1(asnak ve vataklan ucuz fiyatla 
ye arsası ve tarafı rabii tariki amile ~ahhktır. TAN matbaasına mil· 

11 

ZDhrevl ve elit haltahkları mOteha1S111 

Dr. Hayri Ömer 
Oğleden 8CJDJ'8 Beyoğlu Aj'acam 
kartısmda No. 133 Telefon :4358! 

mahdut Yenltehlr Tatavlada eski De -..... ,., ..tlnb:. 
reboyu ve Akarca caddesinde eski j;.•••İlllliiiİ•••••••• #•••••••••••~ 
111 - 113 - 11 ~ yeni 10~ - 103 ve DA B K OV 1 Ç 
9 No. larla murakkam mukaddema 
arsa elyevm iki bap dükkanı (dük-
kanlara Belediye tarafından konu- Köy Sandık Makbuzları ve Şkl. 
lan No. Iarı 79, aı > muştemil bir bap t t b ı VAPUR ACENTALI""I 
h 

s an u Vilayeti tarafından u 
anenin nısıf hissesi ile yine tama-
mına 2187 lira takdir edilen Tatav- köy sandıklan için makbuz bu-
lada Yenişehirde Dcreboyu caddesin tırılmıştır. Elli çift varaklı, tel 
de bir tarafı Simitçi Hasan fırını dikişli bir cildi 25 kuru,tur. 
bir tarafı Lbari dtikkAnı. arkası Rı~ Taşraya postaparası He (30) tu-
za Paşa sokağı, bir tarafı hazan ,A.. ru,tur. 
nika varisleri, hazan sütçü Dimitri TAN 
karısı Evdoksiya haneleri, tarafı ra- Matbaannda satılmaktad1f. 
bil tariki lm ile mahdut eski 109 ye 
ni 101 No. lu (Belediye tarafından 
konulan No. halen 77) bir bap fırın 
maa ananın nısıf hissesi borç veril
memesinden açık arttırmaya konul
muftur. Düklı:Anlar ve ev 95 metre 
murabba arazi üzerinde olup 10 met
re murabbaı aralığı ve 128 ıhetre 
murabbaı arsası vardır. Fınn iae 
97 metre murabbaı arazi il7.erinde 
123 metre murabbaı arsası vardır. 
Yeni 103 No. lu dükklnın zemini çi 
mento şaplıdır. Her iki dükklnın ön 
leri camekin ve istor kepenklidir. 
Arkalanncla fırın tarafından kulla
nılır tulumbalı kuyuyu havi bir a
hır mahalli ve ayrıca kapın olan iki 
oda, bir t81hk, bir mutfak mevcut 
olup bunların Ozerlnde birinci katta 
4 oda ve bir sofa vardır. İkinci katta 
bir salon ve bir tarasa dan ibarettir. 
Elektrik ve Terkos tesisatı mevcut
tur ve 9 No. lu arsanın içinde kuyu 
vardır. Bina klgir ve zemin kat pen 
cereleri demir parmaklıklıdır. Fın
nın zemin katı: Zeminl tahta döşeli 
bir antre ve metruk bir halde fırın 
kütüğü ile harap bir tezgah mahalli 
ve cephesi demir yaprak kepenkli
dir. Asma katta: Zemini malta döte
li bir çimento odası, bir makine ve 
cephede bir sofası vardır. Birinci 
katta bir sofa üstünde 3 oda, bir 
harman odası ve arkasında bir milt
tar bahçe ve arkaya bir kapısı var
dır. 

Saıtıt pefbı para iledir. Bu gayri
menkul malların prtnameai 23 -
7 - 938 de herkesin görmesi için 
Divanhaneye asılacaktır. Birinci art 
tırma 3 - 8 - 938 tarihine müsa
dlf Çarpmba gUnO saat ı 2 den 14 de 
kadar icra edilecek ve bu arttırma
da verilen bedel gayrimenkullann 

Elektrik Mütehassısı 
Avrupada tahsil ıörmilf blrincl sı 

nıf elektrik mütehauın htaııbul ve
ya civarında iş aramaktadır. Beyol
lu Tepebaşında Alp otelinde No. 8 e 
müracaat. 

Türk' Körniir Madealerl 
Anonim Şirileti 
Hiuedarlanna 

% 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya 
Milli bir bankanın teminat mektu- ı 
bunu vermeğe mecburdur. İpotek 
sahibi alacaklılarla diğer alakadar- 1 
lann gayrimenkul mallar üzerinde
ki haklarını, hususile faiz ve mas-ı 
rafa dair iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gi\n içinde vesaiki ile 
birlikte Dairemize bildirmeleri, ak
si takdirde Tapu Sicilinde yasılı olr 
mıyanlar utış bedelinin paylaşma
sından hariç bıralolacaklan ve art
tırmaya iştirak edenlerin prtname 

1 
ve evrakı tetkik ederek bütün malu
matı almıt ve prtlan kabul etmlf 
addolunacaklanı futa malQmat al-

Şirketimizin 22 Mart 1938 de ale
lade surette toplanan hlaedarlan u
mumi heyetince 30 Haziran 1938 
den itibaren gerek mümtaz ve gerek 
se adi hisse senetlerinin teklimi, ya- ı 
ni, 2.000.000 liralık bir sermaye üze 
rinden % 7 hesabiyle vergisiz 
(140.000) yüz kırk bin Türk liralık 1 
bir temettüiln. dağıtılması kararlaş
mış olduğundan dalıtılma iflne o 
günden itibaren Galatada Banka 
Komerçiyala İtalyana lstanbul Şube 
Merkezi gifelerince Batlanacalt ilan 
olunur. ı 

29 Haziran 1938 

1 
TORK KOMUR MADENLERi A

l:l~NIM ŞlRKETl idare Meclisi Re-

• llllMemduhEslne. ı 

GDYNİA AMERİCA SHİPPİNG 
LİNES "PALESTfNF. J 1NE,. 

11.000 tonluk ltllu 
POLONIA 

Transatlantik vapuru ile 15 gün 
de bir muntazam postalar: 
ISTANBtJL.KÖSTENCE (Pasar' 
tSTANBtJL.l'İLİSTİN 

<Pe-.mbe> 
Avdet (Pire) tarlldledir. 
Yolcu ve 8'}'ai ticadye alır 

'<östenceve vakındıı ıtdecek va· 
purlar: 3, 18, 31 Temmuz saat 
18 da. 

li"iJlstin'e yakında "1decek vapur 
lar: 5 ve 21 Temmuz saat 18 da. 

Hiiatesna olarak 5 TemmN
... 4o1ru Pireye hareket. 

'"SCllULDT • OaiENT • LİNE,, 
!vayı ticariye nakli için 1en 
ı><>Sta: ŞAltK • GARP BA'l"l'J 
<Hambur.r, Bremen, Anven, Yu
nanistan, Türkiye Bulgaristan, 
Romanya) 

Beklenen vapurlar: 
TROYBURG 9 Temmuza dolru 
DUBURG 22 Temmuza do~ 
Maritza 10 Ağuatoaa dol'ru 

H. J. PAJKURIC 
Vapur acentaaı 

"ZETSKA PLOVİDBA A. D,, dP. 
Kotor 
Balkan Antantmm ekono-
mik konferan1mda teaia 
edilen enterbalkan haL 

Büyük lükı modem 
11 LOVCEN 11 

vapuru ile lstanbul, Kbltence, 
Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal-
maçya sahili, Triyeste, Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
posta 
Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

Müstesna fırsat. 
KOSTENCE'ye ilk ~ta 11 

Temmus saat 19 u. 
PiRE, KORFU, ADRİYATİK 
(Venedik ve Triyeste) ye ilk pos-
ta 11 Temmuz 1aat tam 15 de. 

Her nevi tafsilit için Gnlatada 
CYoJcu salonu karfwnda) umu
m! aeentellle Telefon 44708 ve 
batan myahat idarehanelerine 
mtıracaat. 

tamamlarma takdir olunan kıymet
lerden vefaen mefruğ nısıf hisseye 
ait miktarın yüzde 75 ni bulduğu 
takdirde en çok artırana ihale edile
eeltfr. Bö;yie bir bedel elde edile
mezse en çcit artıranın taahhüdü ba
ki kalmak şartiyle arttırma 15 gün 
daha temdit olunacak 19 - 8 - 938 
tarihine rnüsadif Cuma günü saat 
12 den 14 de kadar yapılacak ikinci 
arttırmada 2280 No. lu Kanun naza 
ra alınmak üzere en çok artırana 
ihale edileeekttr. Arttırmaya iştirak 
edeceklerin muhammen .kıymetin 

mak istiyenlerln her zaman 13'1 -ı 
5037 No. ile Dosyasına müracaat e-

debilecekleri ilin olunur. (8719) ~---------• 

11\\llJl~ADA 
CAN KUQTAlllll. 

! N ... ;,r 
K / '- , .. 
A~ 
5 
1 
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AS CIL LO 1 
Çil, Sivilce, Ergenlik Lekeleri Katiyen izale Eder. Şişesi 50 Kuruştur.~ HASAN DEP·osu , 

Sahhl< ve KirahlC Köıli ' 
Büyükada Nizam sokağında 1 

R 1. K il k (Con pqa köşkü) namiyle ma-a Yo in . u anma _:şkb~_r:ı:a:;;_~ s:~~_:~alı 
lçindekilere müracaat. _.. 

Ye sabah, öğle ve akşam, her yem.ekten sonra niçi'n 
onunla .dişleri temizlemek ICizımdır ? Sıhhatiniz 

tmımı•~ 
MAZON 

Çünkü 

MEYVA TUZU 
kullanınız ve taklid 
leri reddediniz. 
İNKIBAZI, HAZIM 
SIZLIGI, MİDE EK
ŞİLİK ve YANMA
LARINI giderir 
Ağızdaki tatsızlık ve 
kokuyu defeder. Mi
de ve barsaklan alış
tırmaz. HOROS mar 

kasma dikkat. 
~~-

~ mGtemaCliyen faafıyette olan ve Cla ima dit etlerinde iltihab husule getiren ifraz~t ya-
mikroblarm yqadıfı bir uzuvdur. Her yemek- par, mikroblar çoğalır. Geceleri hasıl olan if-
ten eoım-a di!lerin botluklarma. kırmblar dolar. ra.zat ise aade di, Ieri değil, bütün ı · hazım ciha-
Onlarm 'tahamrmrru. hem ditleri çürütür, hem zmı bozar. Ditlerinizin sağlamlığını, midenizin 

.. _ bıozuhna.maamı, ağzmızm güzelliğini istiyoraanız, 

Sabah-- öğle ve aksam, her yemekten sonra 
RADY©~IN · KUL~ANINIZ KAYIP - 1159 sicil numaralı a

rabacı ehliyetnamemi zayi ettim. Ye 

nisini alacağım.dan hükmü yoktur. 

8 GÜ ZARFINDA l 

o LESMiŞ 
Buruıukluklar • oldu • gaıp 

lramaıali Cild • Cazip Ten 

Sen civarı.mla oturan Bayan Drouet; bu usul, beni "8 gün zar. 
lıNla hakikaten cazip bir tarzda güzelleftirJi,, diyor ve buna 
nam muuallak olduğuna anlatan asıl mektubunu okumanızı rica 
ediyor• 

"8-lÔ gün kadar evvel çektir- Gece, yatmazdan evvel pembe 
diğim bu iki fotoğrafımı görünce, renkteki Tokalon kremini sürünüz. 
kendim bile tanımakta güçlük çek
tim. Alnımda, gözlerim ve ağzım 
etrafında., çizgiler ve buruşuklukla
rıın vardı. Tenim esmer ve sert idi. 
Bugün ise bütün d~tlanmm gıpta ve 
takdirini çeken beyaz, yumuşak ve 
buruşuksuz bir cildim vardır. Bunu 
temin eden ve hakiki bir cilt unsuru 

Siz uyurken cildinizi besleyip yu
muşatır ve güzelleştirir ve buruşuk
lukları giderir. Gündüz için de Be
yaz renkteki Tokalon kremini kulla
nınız. Cildinizle siyah benlerini e
ritir ve açık mesameleri sıklaştmr. 

Paranın iadesinde garanti 
' 

olan gece için pembe ve gündüz için Bu usulü bilen ve tatbik eden her 
beyaz renkteki Tokalon kremini her
kese hararetle tavsiye ederim. İçle
rinden bir çoklan tecrübelerini ya
pıncıya kadar adeta benimle alay e
derlerdi. Fakat tecrübe edip şayanı 
hayret neticesini elde edince, onlar 
da benim gibi şaşaladılar ve son de
rece memnun kaldılar". Cilt unsuru 
olan pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Üniversitesi
nin meşhur bir profesörü tarafmdan 
keşfedilen ve Biocel tabir edilen 
gençlik cevheri vardır. 

kadın "günde 30 dakika" bir genç kı
zın yumuşak cilt ve sevimli, taze bir 
ten elde edilir. Binlerce defa temin 
edilen şayanı hayret semereler size 
parayı iade etmek garantisini ver
meğe sevkediyor. Hemen bugünden 
her iki Tokalon kreminden birer va
zo alınız. Tarü edilen tarzda on gün 
kadar tatbik ve tecrübe ediniz. Elde 
edeceğiniz şayanı hayret semeresin
den memnun kalmamış iseniz, va
zoyu iade ediniz. Paranız derhal -. 
ri verilecektir. 

----· MUHASİP VE MÜTERCİM ARANIYOR ----· 
Ciddi bir müessese, muhasebe muavinliği ve Türkçeden - Fransızcaya ve Fran 

sızcadan - Türkçeye tercümeye mUktedir bir memur arıyor. Yaşı 30 dan fazla 
olmıyacakt1r. Hal tercümesi, referans ve kabilse bir fotoğraf ile Beyotlu Post 

reştant L. K.. adresine müracaat. 

Ayv:cz oğlu Rasim 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3. cü Keıide: 11 Temmuz 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.oooı 1 o.ooo liralık 

ikramiye~erle ( 1 o.ooo ve 20.000} liralık iki 

adet mükafat vardır.h 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi ıenCJİn eden bu 
piyanC]oya İ§tirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz • ................ , ...................... . 

Emniyet Sandığmdan : 
28 Mayıs 1938 tarihinden itibaren yeniden yapılacak emlak 

ve mücevher mukabili ikrazatta yalnız yüzde sekiz buçuk mes
kuk altın ve esham ve tahvilat mukabilinde yüzde yedi faiz a
lınmakta olduğu sayın müşterilerim.ize ilan olunur. (3970) 

*** 28 Mayıs 938 tarihinden itibaren yeniden yapılacak emlak ve mücev-
her :tnukabili ikrazatta yalnız yüzde sekiz buçuk meskuk altın ve es
ham ve tahvilat mukabilinde yüzde yedi faiz alınmakta olduğu sayın 

müşterilerimize ilan olunur. (3970) 

BASUR MEMELERiNi 
CERAHATLENMiŞ FISTOLLER 

ve 
HER TÜRLÜ iLTiHAPLAR 

R KTA 
PATI iLE 

TEDAVi EDiNiZ! 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden : 
Mektep için iki katip . daktilo &lınaca.ktır. En aşağı orta mektep me

zunu olmak, süatli daktilo yazn:ı.ak ve askerliğini yapmış bulunmak şart
tır. Lisan bilenler tercih edilir. İsteklilerin vesikalannı bir dilekçeye 
bağlıyarak 6-'i-928 akş~ kadar müdürlüğe müracaatlan ilan . olu
nur. (4035) 

Hasta kan Sağlam kcın 
Kanda bulunan kırmızı yuvarlacık lar, hayat makinesinin en birinci kuv

vetidir. Yaşatan bu kualreti her mevsim değişmesinde tazelemek, çoğalt
mak, sağlığın esasını teşkil eder. 

. Kan, kuvvet, iştiha şurubu her zaman kanı tazeler, kuvveti arttırır, 

iştihayı çoğaltır. Hafıza ve zekayı parlatır. Uykusuzluğu, fena düşünceleri 
giderir. Sinirleri yatıştırır. İnsan makinesine lazım olan kalöri ve enerjiyi 
vererek azmü irade sahibi eder. Az1mi bir hafta içinde vücudü tazeliyen 
ve gençleştiren (FOS FARS OL) hayat eksiri bütün doktorlarımız ta
rafından takdirle karşılanmıştır. Ruhumuzda daima neşe ve heyecan yara
tan bu deva bel gevşekliği ve ademi iktidarda da büyük faydalar temine
der. Her eczanede bulunur. 

Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dik atine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 

mamulatımızı görmeden ÇATAL KAŞIK 
ve BIÇAK takımlarınızı almayınız. 

Bütün mallarmıız hem kalite itibarile 
Avruparunkinden daha yüksek ve hem de 

fiatça yüzde OTUZ daha cuzdur. 

Toptan sab' yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

SAÇ EKSiRi KOMOJEN 
Saçları besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini 

önler, kepekleri giderir. 

INGILI Z KAN Z U K ECZA N ESi 

1 Beyoğlu - İstanbul 

~--------------------·· 
~~~:k BEY AZ PARK 'TA Bu Akşam 

MÜ IR NUREDDININ 
'ille Yaz Konseri 

Konserden evvel ve konser aralarında mükemmel orkestra ve caz. Ge
ce saat 24 den sonra vapur ve otobüsler temin edilmiştir. Masalannızı 

evvelden tedarik ediniz. Telefon: 32 - 43 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Mikt.arı Cinsi Tahmin fiyat İlk teminatı 

Lira K. Lira K. 

7500 Çift Şaplı çarık 9525 00 714 38 

ve çarık bezi 
ı _ Cinsi, miktarı, tah~in bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 7500 

çift şaplı çarık ve çarık bezi 18-7-938 pazartesi saat 11 de Gedikpaşadaki 
1 Jandarma Satmalma komisyonunda kapalı zarf eksiltmesiyle satın alına· 
caktır. 

2 - Nümuneleriyle şartname her gün adı geçen komisyonda görülebi· 

lir: 
3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf-

larını eksiltme günü saat 10 ona kadar makouz mu.kabilinde komisyona 
vermeleri. (4117) 

ZAYl - Istanbul Emniyet Mü
dürlüğünden aldığım 13708 No. lu 
ikamet tezkeremi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Albert Semah 

Sahibi ve-· ULıumJ neşriyat> ldare 

eden: Ahmet Emio VALMA.N. Gaze
tecilik ve Neşriyat Türk Ltmitet Şir 
keti. Basıldıiı ver TAN Matbaası. 

Kadınlar için 


