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MODERN TÜRKiYE MECMUAS~ 

Gazel ıahııı!ı~~~a buN !.~!~!nndü~~!~ı: Noel~ 
dullah; R. Koçu; C. ı-:rgu; L. Ahiskal; Besim Koşalay'ın g{lzcl ya-· 
l:llarlle Orhan Ural'ın 3 renkli PI..AJ karikalürünil seve seve 

okuyacaksın ıı.. 

Yeni 
Dünya İle 
Temas 

'Hanya Şehriili A an Asiler HükUmet 
Kuvvetleri Tarafından Tenkil Edildi 

----0-----

~hmet Emin YALMAN 

Y eni dünyaya kendimizi ne 
. şekilde tanıtmalıyız? Es

ki Usullerle yürüseydik hükU-
~~t, nıasa ha~ geçer, bu su
~ .ın cevabını sayfalar dolusu 

ISYANCILARIN BA$1NDAHaricige Vekilimiz 
VENIZELOSUM YEGENI VAR DünBükreşten döndü 

ır rapor şeklinde hazırlardı. 
ali liükfunet öyle yapmıyor, su-
. sanatkara, tüccara, gazete

cıye, hasılı her vatandaşa soru
l1~r. Nevyork sergisi için yarım 
llıilyon lira sarfedilecek. Bu pa
l'adan en çok verim almak, Nev 
r:,rk ~ergisini gezecek milyon-

ca ınsana kndimizi iyi tanıt
lrıak için neler yapmak lazrm 
geldiğine dair vatandaşlar ara-
Elnıl da umumi bir münakaşa a
ç l~ıştır, 
l'l~·ükıimetin bu hareket tarzı, mem 
l3ö ıyetıe karşılanmıya layıktır. 
:r 'Yle~ uınumi bir münakaşa, işe ya
}r duşünceler toplamak için de iyi-
'.ıır va•-- • rn • wındaşlarda uınumı hayatın 
d eselelerine bağlılık ve alaka uyan-
1l1rıak için de._ 

N ev:ork Sergisi Amerikanın 
\>es·ı !UZ ellinci istiklal yıldönümü 
ıtiı.ı ı ~ıyle yapılıyor. Bu itibarla scr-

ka~"'iffr .. uoSrtmnr.e'U&u ... 1lıirefiiaYa 
etını .. sevgi ve dostluğumuzu ifade 

"'i olacağız.. 
Sonra '7 • Türk' dır .ı. enı ıye, merak uyan-
an b' 

fi:İsi d- ır mevzudur. Ncvyork Scr-
li ' unyanın en büyük toplantı ye
ins:Caktır. Bütün bu milyonlarca 
l'aJt a Yeni Türkiye hakkında me
l'rlatı ettikleri ve bekledikleri malu
rneı. ~doğru ve müsbet şekilde ver-

isyan Öğrenilince Başvekil Kabineyi 
Topladı. Asiler, Üzerlerine Gönderilen 
Askeri Kuvvetler Karşısında Dağıldılar 

ISY ANIN BiLANÇOSU: 
1- Venizelosun yeğeni evvelki gece 

400 den fazla müsellah bir kuvvet· 
le Hanyayı bash ve ıehrl İ§gal etti. Gi· 
rit Umumt Valisi katledildi. 

2 - Hadise derhal Yunanistana ak· 
setti. Baıvekil Metaksas kabineyi 

fevkalade toplantıya çağırdı. Tenkil 
tedbirleri ahndı. 

3 - Baıvekil Girit halkına hitaben 
bir beyanname neıretti. Giridin 

merkezi muv•kkaten lrakliyon'a nakle· 
_.. ... _ .... • - ı I _... -·-· •• -- - ·-- • - • •"•- • · 

ı 4 - Asiler, hava ve kara kuvvetleri· 
nin gelmesi üzerine dağlldtlar. Bir 

kısmı isyan hareketine iştirak eden ko· 
münistlerle birlikte kaçh. 

5 - Kaçamıyan asiler yakalandılar. 
Giritte örfi idare ilan edildi. Ka· 

~anlar §İddetle takip ediliyorlar. 

6 - Başvekil, Krah ziyaret ederel< 
isyanın tenkil edilmiı olduğunu bil· 

dirdi. Halk, asileri şiddetle tel'in et· 
... _.._ ... 1.,.:"" 11 • 

(Yunani•tandaki isyanın •al halan hakkında aldığımız telgraflar 10 uncu ıaylamıztlaJır) 

Halkevleri Teşkillltı J 
Kuvvetlendiriliyor 1 

ın::m:eu· .. -

Japonyanın Y akırı Şark 

Elçi( eri lstanbulda 

Bir Toplantı Yapıyorlar 
onernıi lbir iştir. 

~ l a··+·· s 1 y .k Japon11a hiikitmcti 1ıcıkın 
... , e"Vyork Sergisinin üçüncü bir u un osya ardım Şubelerinde Poliklinı şnrlctn anti.'fovyct lıarcketi tak-

ltada gayesi de olmalıdır: Ameri- Ş k • d 1ıiyc etmek, ve Çitl alcyhin-
~d Yerleşmiş yüz binlerce eski va- e bn e Birer Muayene Odası Açllacak de bir cereyan yaratmak ya-

llase~ \"ar. Bunlarla olan hissi mü- Ankara, 29 (TAN Muhabirinden) - Cümhuriyet Ha1k Partisi kırı şark milletlerini .Tapon da-
'- etleri canl d ak dikk tl tırısı lehinde kazanmak mak-.ıı;aı-şı1 an ırm , a e • • d h · b ·· k d · ~nacak bir i tir. umumı ı are eyetı ugun te rar toplantılarına evam ebnıf, sadilc geniş bir siyasi faaliyet 

1~~1 Osnıanlı İ~paratorluğu aha- Halkevleri me&aiıi üzerinde görüfmeler yapmıftır. icra.ımıa karar vermiştir. 
it en olmala d l · ı T" k Bu knrar ciimlesinden ola-0nuıı..o.- ... n ° ayıs. ıy e ur. çe Sahne floklor sosyal yardım şube- tir. Diğer taraftan Halkc,·lerinin Sos-
d ,....,,.! ve memlek t i l k rak Japonyanın Mı.~ır, Bal-U~an A _ c ım ze a a ·a da sahne, flokor, so yal yardım şuhe- yal Yardım şuhelcrinin geni~lctilcrck 

1 
l>ed~ s"ı~c:lka tebaasının sayısı leri hakkında hiitün Halkevlcrine bu poliklinik ~eklinde birer muavcne o- katılar, Tiirkiyc. Suriye, Hicaz, 
lJ: =:ız yuz b ' tah · ed'l b' .. . . :ır • Irak, Filistin, Jrrın ue Italya-. :Sunı _ ın mın 1 e ı- mevzular uzerınde rehberlık ede<"ek dası aırılması ve bu suretle halkın o-
t>aı- ar hiç şuphe yok ki eski İm- b. k ·t d"l . k 

1 
> • • • daki sefirleri Ağu .. ~tostın altı-

llsanlard ga :üşmnn göziiyle hakan alınmıştır. Ru yaz mevsiminde hazır- nun temini de ayrı~a derpiş edilmiş- sın; ·~ a; 
1
; ~ cr~p;. n.s;e-i atorıu~ ırer ı ap neşre ı mesı arar a tına yak tcdavılerının vapılması huımsn- ı d I t b ld p l 

l'ı:tın anaı.d'l akat Türkçe bir çokla- }anacak hu e.o;erler Halke,·lerinin me- ı tir Vl tı t ar o e kel tdıs11sı ır P-
diJtı ı idir. Amerikada geçir- . . k d'l . . • ı an ı yapaca ar ır. 

eı-ı ha saısınde en ı erme rehberlık edecek (Arkası· "'"vfa 10 sfit•ın 5 tc) ........ t"""- - - - - - - ~ ~ - ......_,. • 
l\t eler 

1 
Yattan ve öğrendikleri ye- · '"'"' · • --w..a.>4>-4.FWW..,, 

l"~ :b serden sonra, bir çokları top- r---------------------------------------., bctbt·ağını ve vatandaşlık münase-
tlıı.§la 1 başka bir manada anlamıya 
tııl!zurnışlardır. Kendilerini yurdu
l'lirJt.? Ç0<:uğu sayanlar ve: "Ben 
~İYey~nı,'. diyenler az değildir. Tür-1 
h~lk Şa aıt zevkleri, itiyatları, Türk , 
~lllrtı rkılarını, Türk yemeklerini ' 
~ Serler. 

ıııt :eleye iktısadi ölçü ile bakar
t!t~ı ç nu görürüz: Topraklarımızın 
tıııa ;~tcukarı , birtakım Türk malla
) ... ıhl'k tıe i a sahası yaratacak vazi-
lll 'l'l lte nsanlardır. Çünkü Amerika
ı~._ men h 
~ ''11 Ve er tarafında lokantacı-

t>l'IQ(:ck k?şe bakkallığında hakim 

Nevgork Sergisine Hazırlık 
Hükumet Yarım Milyon Lira Tahsisat Koyuyor. 
Hazırltk Faaliyetine Son Günlerde Hız Verildi 

\Sergi f~ır .mevkileri vardır. 
1,0tıl!hırsa alıyct programına neler 
il llrkç(.' k konulsun, Ameriknda 
\ 

1
?\ iltz onusan yüz binlerce insa

ct a dl!;;• zevk ve alakalarını mutla-
1 •r. 8unnrnck ve, karşılamak lazım
~t'tlkiln s ~ Yapmazsak muhim bir 
'- lıtıtara a .asını ihmal etmiş oluruz. 
ıtctı aıt r> •-~ erhtı rogramda eski memle-

(t\rk 
ası: Sayfa 10, siltun 2 de) 

l "11tıi hotırlatabilecck ve yeni 

1 

· ~ 
l<f ı!oste 

'l'~ ır. Da recek herşey hulunma-
1' lltltı;e h rt~lbedayiin bunlar için 
~ <4ı afıf . 

({ lllerık pıyesler oynamak üze-
~~~t. aya gıtmesi bile zahmete 

1939 Nel·york scr&isinin maketi, Tlirk pavyonunun yeri sol tarafta Tiirk bayrağının bulunduğu yerde olacaktır 

r . ... ..-...~. (Yazısı 10 uncu. saufada) 

1 

Boğazda Bayar Tarafından Karşllanan Aras. 
A tatürke Seyahati Hakkında izahat Vereli 

Geçenlerde ölen Rumanya valde Zafer torpidosu yavaşlamış, fstan-
Kraliçesi Marinin cenaze merasimine bul motörü torpidoya yanaşmış ve Ha 
hükumetimiz namına iştirak eden Ha riciye Vekilimiz motöre geçerek Ce
riciye Vekli Dr. Tevfik Rüştü Aras lal Bayara mülaki olmuştur. Başveki 
ve refakatindeki ztvat dün akşam sa- limi:r. ve Hariciye Vekili Tevfik Riit
at 19 da Zafer torpidosu ile limanımı- tü Aras doğruca Dolmabahçe sarayı. 
za dönmüşlerdir. na gitmişlerdir. 

Torpido saat 18 de Boğazdan gir- Hariciye Vekilimiz, Atatürk tara-
rniştir. Saat 18,30 da torpido Kuruçeş f d k b 1 d'l · B" ··k Şef' 

·· 1 • ld'ğ' k't B k.l ın an a u e ı mış ve uyu ı-me on erıne ge ı ı va ı , aşve ı 

Celal Bayar da İstanbul motörile bu mize seyahatleri hakkında maruzatta 

sularda bulunuyordu. bulunmuştur. 

Malımut Hamza Paşa 
Mısıra Avdet Etti 

Amiral Mahmut llam1n Başa Yerli J\Jallnr ııergisinde 
Uç gündenberi memleketimizin mi 

safiri sıfntne şchrimizcie bulunan 
EJmahrusa yatı kumandanı Mahmut 
Hamza Başa dün akşam saat on se
kizde Limanımızdan hareket etmiş.
tir. 

Dost ve kardeş memleketin misa
fir kumandanı Tophane rıhtımında 
merasimle uğurlanmış, kendisini Is
tanbul valisi, Istanbul kumandanı, 
bahriye kumandanı ile polis müdürü 

f Arkası: Sayfa 1 O. ıı:Otun S del 

Bir Adam Karısını ve 
Kaynanasını öldürdü 

Sonra 
Bıçağı 

Karakola Giderek Kanh 
ile Polise Teslim Oldu 

----o--

Katilin Muhakemesine 
Derhal Başlandı 

"- Ben biraz evvel, hem karunı, 
hem kaynanamı öldürdi.im!" 

Evvelki gece, Usküdar polis mer
kezine giren, esmer, uzun boylu, En 
ver Paşa pıyıklı adamın· bu sözleri: 
"- Ben iki tavuk kestim! diyen 

bir insan sukiıniylc söyleyişi, biıtun 
memurları tabii bir hayrete düşür
mi.ıştiır. Katil, memurları harek--te 
geçirmek için. ayni soğukkanlılık -
la şu cümleleri de ilave etmiştir: 
"- Haydi. .. ne duruyorsunuz? A

lın e1Jeriıni.. evvela, sizi peşimden 

koşturmadığım, ayağımla gelip tes--

<Arkası: Sayfa 10, ı;Otun 4 tc) Öldiirülen Saadet 
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No. 13' Yazan : M. SIFIR 

TAN 30 - 7. 938 

: Ankara~ 
i_:elefon ve Td~I-:._j 

6ncı Mehmet Amerika Et Fiatları 
Fazla Yüksek 
Görülüyor 

'Bir Heyet 
Almanyaya 
Gidiyor 

Çine Kolera Aşısı 
Gönderiyoruz 

Ankara, 29 (TAN muhabirindenl
Milletler Cemiyeti hıfzıssıhha idare
sinin talebi üzerine Çinde hüküm sU• 
ren Koleraya karşı tatbik edilmek il· 
zere Ankara Merkez hıfzıssıhha nıil• 
essesesi tarafından bir milyon santi· 
metre mikabı kolera aşısı gönderil· 
mek için icap eden hazırlıklar yapıl· 
maktadır. Yüz bin santimetre mikÔ• 
hı bu hafta 7.arfında gönderilecektir .. 
Hükumetimizin bu insaniyet per,·ct 
hareketi .Milletler Cemiyeti mahafi• 
linde şükranla karşılanmı tır. Haber 
aldığıma göre Ankara müesscsesiP· 
den baska Belgrad, Zagrep, Prag "" 
Vnrşovaın"ititiileri de yine kolera .a· 
şısı vermcğe muvafakat etmişlerdıl'· 

Dostluğunu Döşünüyor 
Hazretlerine havale buyurdular. 

Mediha Sultan Ömer Yavere hı- Et mürakabe komisyonu tarafın-
prnla döndü ve gözlerini açarak: dan muhtelif cins etlere konulan aza 

- Beni hiç dinlerler mi? Dedi. mi fiyatlar Martın ilk gününden be
Sultan Hamitle Sultan Muradın ri değiştirilmemiştir. Diğer seneler
Sultanlan bir Fransız dostluğu tut de, bu mevsimde, et fiyatlan kendi
turmuşlar. Tesbih çeker gibi hep-- liğinden düşüyordu. Geçen sene, Tem 
sinin dillerinde bu ... Başta o büciir muzda mezbahada toptan kıvırcık 
Fehime Sultan ... Hepsinin fikirleri 45, dağlıç 37, karaman 35, dana 30, 
ni çeldi. (Damat Feride dönerek) sığır 28 kuruş idi. 
Pasam geçende Kapiten Benetin Bu yıl, Temmuzda, ayni günlerde, 
söylediklerini ba~mabeyinci paşa - mezbahada toptan kıvırcık 45, dağlıç 
ya söylesenize... 381 karaman 37, dana, 30 ve sığır 

- Evet, o sözler pek acıdır. Be- 25 kuruştur. 
net geçenlerde bana bazı Sultan ve Et mürakabe komisyonunun ba
şehzadelerin Fransız ve İtalyan - günlerde toplanarak fiyatları yeni
lara karşı gösterdikleri temayül ve den tetkik etmesi beklenmektedir. 
tezahürlerden bahsederken: "Paşa Bugünkü fiyatlar geçen yıla nazaran 
dedi. Siz milletinizdcki ikilikten şi yüksek addediliyor. E~asen, birçok 
kliyet ediyorsunuz. Halbuki henüz ka!!iaplar da, azami fiyat iiıcrinden 

sizin saray ve hanedanınızda bile satı~ yapmamaktadır. 
birlik yok.,, Bu haklı sözler karşı - Belediye, kuyruk fiyatlannın et fi 
sında yerin dibine geçtim. yatlanna JtÖre dej?il, ayn fiyatla sa-

f D1>vamı varJ tılabilcccğini şubelere tamim etmiş· 

Baltacı lbrahim 

Yaman Bir 
Merdiven Hırsızı 

Tutuldu 
Zabıta, Baltacı İbrahim isminde 

Almanyada toplanacak mesleki 
sanat kongresine iştirak etmek üze
re Maarif Vekaleti Mesleki Tedri
sat Umum Mütlürü Rüştünün baş
kanlığında yirmi kişilik bir heyet 
seçilmiştir. Bugün Almanyaya hare
ket edecek olan bu heyete şu mual
limler ayrılmıştır: Ankara Ticaret 
Okulundan Rebia, İsmetpaşa Kız 
Enstitüsü müdürü Ayşe, Ankara Sa
nat okulundan Ekrem ve Nihat, Kon 
ya sanat okulundan Ali Rıza ve Naz
mi, İsmetpaşa Kız Enstitüsünden 
Sait, İstanbul Kız Sanat Müdüni 
Halide, İstanbul Sanat Okulundan 
Celal, Aydın Sanat Okulundan Na
im, Diyarbakırdan Süheyl,Elazığdan 
Menkıbet, Melahat, ve Yakup, Bur
sadan Mehmet ve Sabri, İzmirden 
İbrahim. 

Türk~e Programları 

Gazi Terbiye Enstitüsünii 
Bitirenler 

D amat Ferit iktidar mevkl
inden düşmüş, yir olamı -

yan talline küsmüştü. Balta lima
nındaki yuvasına çekilmişti. Ara 
sıra başını kaldırıyor, Anadolu sa 
biline doğru uzun uzun bakıyordu. 
Hırsından ateşlenmişti. Bir hafta
dır evinde yatıyor, bir yere çıkmı
yordu. Vahdettin her gün bir ben 
desini gönderiyor ve eniştesinin ha 
tınnı sorduruyordu. O gün başma 
beyincisi seryaver ile hademei 
hassa müdürü Zekiyi göndermişti. 
Yardımcılarımızdan İhsan Bey de 
o gün damadın ziyaretine gitmiş
ti. Yalının denize bakan bir salo
nunda hep birlikte oturuyor ve gö 
rüşüyorlardı. Feridin eşi ve her 
türlü ihtiraslarda yoldaşı olan Me
diha Sultan da paşasının karşısın
da koltuğuna gömülmüş, denizi sey 
rediyor, görüşülenleri dinliyor -
du. Başmabeyinci Ömer Yaver A
merikalıların fstanbulda (Yakın 
Şarkta Dostluk Münasebetleri Ce
miyeti) adile kurduklan bir cemi
yetten ve davetli olarak bulundu
ğu ilk toplantısından bahsediyor -
du. Dedi ki: 

!Teessürden Sonra tir. Sokakların Temlzliğl 
Sokakları temizlemeye memur bu-

yaman bir hırsız yakalamıştır. 12 se

nedenberi İstanbulda faaliyette bu

lunmıyan bu hırsız, marifetlerini ge 

ce yarısından sonra, binalara merdi

ven dayamak suretile yaptığı i~in za 

hıtaca kendisine merdh·cn hırsızı Jll. 

Bütün derslerini türkçe vermeye 
başlıyan azlık okullarında, Türk o
kullarındaki müfredat programları
nın olduğu gibi tatbik ettirilmesi ka 
rarlaşlırı lmıştır. 

Ankara, 29 (TAN muhabirinden>
Gazi terbiye enstitüsü 1938 pedagoJl 
mezunlarının tayin listesini bildiriYD" 
ruz: Snhri Kokak (Kars), Mahmut 
Özver (Muğla) Hamdi Güvenç (Ağrı) 
Nuri Arisoy (Samsun), Muhittin J{ot

kut (Urfa), Haşim Başar (Erzuruııdı 
Hamit Giirsel <Kırklareli), Fahri /-• 
kıncı (Maraş), Ha!lan Türkol (Malat• 
ya), Ali Uğur (Diyarbakır), Fuat 1-f• 
tun (Tekirdağ), Halil akengin (VaııJ, 
!\Jetin Kecik (Çoruh), Şerif Tekbeıs 
(Km;ehir), Fehmi Akıncı (Erzincaıı), 
Cemal Onoğur (Kayseri), Fethi CaıO" 
oğlu (Burdur), Hilmi Giirsel (Siirt)• 
Ahmet Altıntaş (Sinop): Necati orıel 
(Konya), ilk tedrisat müfettişliklerY 
ne tayin edilmişlerdir. 

- Paşam, fevkalade komiser A
miral Bristol toplantı yerinde sizi 
göremeyince tekrar tekrar sordu. 
Sıhhatiniz hakkında benden malü
mat istedi. Ve size karşı çok bü -
yük bir alaka gösterdi. 

- O odama minnettarım. Bana 
karşı çok sevgisi var. İngilizlere 
gösterdiğimiz temayülü vaktile A
merikalılara göstermiş olsaydık, bu 
adamdan pek çok istifade eder, sulh 
çoktan yapılır ve bu Anadolu gaile 
si başımıza çıkm::ızdı. Fakat Efen
dimizi bir türlü ikna edemedim. 
Ne ise ... Bu toplantıda neler konu
şuldu? 

- Celseyi Mis (Adams\ açtı. Ce-
........ı.:,r•4 4--..C ••• .;.\u.a• ••• c.~-•-- -..J.'' ... 
prensipler hakkında birçok sözler 
söyledi. Sonra Madam (Emrih) mü 
teşebblslerln uzun bir raporunu o
kudu. Bu rapordan sonra cemiye
tin programını yapmak ve cemi
yete aza yazmak için heyetler teş
kil olundu. Bu aralık cemiyetin 
fahri reisi Amerika- fc\'kaladc ko
miseri Amiral Bristol f stanbulun 
Milletlerarası bir şehir olacağın -
dan ve İstanbuldaki unsurlar ara
sında bir yakınlık kurulması lüzu
mundan bahsetti. Amiralden sonra 
İngiliz generallerinden .... D amat Ferit başmabeyincinin 

sözünü kesti. Uzandığı kol
tuktan doğrularak: 

- Pardon Paşa, dedi. Orasını 
pek iyi anlıyamadım. İstanbul ne 
olacakmış dediniz? 

- Beynelmilel bir şehir.M 
- Ya ... Sonra efendim. 
- Sonra İngiliz generallerin -

den (Franki) söz söyledi. O da 1s
tanbuldaki Türk, Rus, Ermeni ve 
Rum mühacirlerinin acıklı vazi -
yetlerinden bahis ile cemiyetin 
bunlar hakkında dikkatini celbetti. 

- İslnnbulun beynelmilel olma
sına hiç temas etmedi mi? 

- Hayır, Paşa Hazretleri. 
- İtalyanlar namına söz söyli-

yen kimdi? .. 

SeVİftÇ lunan amele arasında yeniden bir ı, 
.. . _ taksimi yapılacaktır. llcr ameleye 

Dun bır a:kadaşımız Kad.ı~oy v~- . 500 metre u:r.unluğunda hir yol ,·erile 
purunda eskı Mo<:kova sefırı Galıp cektir. Her süpürgeci kendisine veri 
~emali Gülmezoğl~na ra~!gelm~ş- len mıntakada, mütemadi surette do 
tır. B. Galip Kemalı çok muteessır- 1 k k kl t · l'ği · tem"ın asara so a ann emız ı nı 

di. Büyük kardeşi, mülkiyenin ilk d. kt. e f'C<'i ır. 

mezunlarından ve mülga evknf neza Onbn ·ılar da mutlaka resmi kıya-
rctinin eski evrak müdürü B. Nec-
mettin Kemalinin Kartalda ansızın 

öldüğü ve gömiildliğü hakkında bir 
haber almıştı. Taziye J'\lRksadile kar 
deşlnin evine gidiyordu. 

B. Galip Kemalidcn, kardeşinin 

hayatı hnkkınrla malumat alan arka 
daşımız bu hiıdiseye dair teessiir i
fade eder yollu bir fıkra yazarken 

bir ziyaretçinin geldiğini haber ver
diler. 

Ziyaretçi kendini şu şekilde ta -

- Ben Necmettin Kemali ... 
Vefat haberini henüz yazan nrka

daş hayretle başını kaldırmış ve dinç 
muhatabının verdiği şu izahatı mem 
nuniyctle dinlemiştir: 

- Kartalda akrabamızdan biri ve
fat etti. Bir yanlışlık neticesinde kar 
deşimc be;:jm ölümümü haber ver
mişler.Ben bunun hiç farkında değil 
dim. Bir yürüyüşten dönerken, evi
min kapısında kardeşimle karşılaş -
tım. Beni görünce neden sevinip ü
zerime atıldığını birdenbire kavrı -

yamadım. Hayretle haline bakıyor
dum. Neden sonra anladım ki bana 
başka bir alemden geri gelmiş gibi 
bir gözle bakıyor ve seviniyormuş .. 

B. Necmettin, vefatına dair gaze
teye girmek üzere hazırladığımız ya 
zıyı bir hatıra diye alıp götürdü ve 
hayata yeniden başlamış gibi taze 
bir neşe ile matbnamızdan ayrıldı. 

B. Necmettin Kemaliye uzun ö -
mi.irler diler, B. Galip Kemalinin te
essürden sonraki sevincine iştirak 

ederiz. 

MOTEFERRIK : ·-----
Sümerbank 
Müdürü 
Londraya Gitti 

fet giyecekler ve her vakit vazife ha 
şında bulunarak siipiirgccileri müra 
kahe altındn tutacaklardır. Siipiirge. 
ciler ve onha~ılar da a~·rıu muha~-
sırlar vnsıfnsile kontrol edilel'ektir. 
Çöp arahaları. ~·iiriirkcn çöpleri soka 
iia dökmemeleri ıçın Hizumunclan 
fazla dolclurulmıyacaktır. 

Yol Paraları 
Bıızı hususi müesseselerde çalı,an

ların bir kısım se~·var esnafın ve 
nnrnft:\ların ynı veTltl.\eT:tn•.. , ........... -

le tahakkuk ettirilemediği veya ta
hakkuk ettirilenlerin de olduğu ı!İbi, 

tahsil olunamadığı göriilmii~tiir. Ilım 
dan sonra, memurlar bu gibi kimse
lerin iş yerlcrile oturma :rerlcrine 
nit defterleri karşılaşhrncnklar ve 
taho:ilntı ona göre ya~acnklardır. 

lnıaat Ruhsa~iyeleri 
Bclccliye hııdufüm içinde ynpıla

l'ak inşaatın mürakahe ve usuliinc 
uygunluğunu temin için bir talimat
name ~·apılmı tır. 

Ruhsat almadnn İnşaata başlıyan 
\·e Belediyeye haher \'ermeden tas
dik edilmi5 proje~·e aykın iş yapan 
inşnatı nezarete mt'mtır kim"ie~·t', hir 
sene miiddctle ha~ka hir inşaatta 
rııhsatlye verilmemesi kararla~tırıl

mıştır. 

Muamelecilik Yasak 
Daire ve miiessesclercle "muakkip" 

ve "muameleciler'' in i~ takip etme· 
teri doğru göriilmemişlir. Araya hir 
haşkasmın girmesi, iş hilmemc7.lik 
yüzünden muamelatı da karıştırmak 
tadır. 

Herkes kendi işini bizzat kendisi 
takip edecektir. 

Halk Hamamlar• 

kabı verilmiştir. Nisanın 27 inci günü 

Bulgar viskonsolosunu~, Mayısın 29 

uncu giinii Kurtulu~ta sa,·aş !'iOkağın 
da (ınncı Ömerin, Temmuzun yedin 
ci giinü Şi~lide Doktor Şevket soka· 
ğmda Naim İhrahimin, yine Tcmmu 
zun ~·irmi altıncı günü Mccidiyek(;. 
yünde Zingal Şirketi müdiirü Tevfik 
Alinin, Şişlide Ksat Paşa soknkında 

oturan İktısat l\füdürliiğünclen Te\'fi-
ğin evini merdiven dayayıp pencere-
den girmek ~uretile soyan bu hırsız 
12 yıldanheri faaliyette hulunmadığı 
için 7.abıtn kendisinden şiiphclenme 
miş, nınanıafih hir taraftan kendisini 
nezaret altında bulundurmuş, diğer 

taraftan da :nıkarıda ~ayılan hır~ız

lıkların failini ciirmii meşhut halin
de yakalamak için icap eden tedbir 
• • a .,..•••••...ı••*V 

EV\·elki ııkşam baltacı ihrahinı Te 
peha~ında ~nldığı eş:ralardan çok 
kıymetli bir altın saat satarken gö

riiliip yakalanmıştır. İbrahim sıkıştı
rılınca biitiin suçlarını itiraf etmiş 
ve çaldığı eşyaları da meydana çıkar 
mıştır. 

Kızcağız Yaralandı 
Dün sabah saat dokuzda Karagüm 

rükte Fevzipaşa caddesinde oturan 

seyyar kasap Hamit kızı üç yaşmda 
Zühal yalnız başına Fatihe doğru gi
derken 2865 numaralı Vf!tman Şeri -
fin idaresindi tramvayın önüne düş
müştür. 

Vatman tramvayı derhal durdur
muş ise de kız tramvayın ön sahan
lığının altına girmiştir. KlZ, muhte 
lif yerlerinden yaralanmıştır. 

Parmağmı Kaptırdı 
Eyüpte, Bülbül deresinde Bağ so

kağında oturan Ispartalı Veli oğltt 
Veysi 18.stik fabrikasında ökçe kes -
mektc iken sol elinin bir parmağını 
makineye kaptırmıştır. Veysi Cer -
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Yangın Başlangıcı 
Tepebaşında Şahkulu mahallesin

de Tımarcı sokakta Yunan tebaasın
dan Yorgi oğlu Koçonun marangoz 
dükkanında tutkal kaynatılırken so
ba kurumları tutuşmuş, itfaiye yeti
şinceye kadar söndürülmüştür. 

Diğer taraftan Galatasaray lisesi 
nin programını tatbik etmek isteyen 
Musevi ikullarının da bu programa 
tamamen uymaları bildirilmiştir. 

Bursa Mektepleri 
Maarif Vekaleti Orta Tedrisat U

mum Müdürü Avni Bursaya gitmiş
tir. Bu yıl, Ortamektep ihtiyacı çok 
olan Bursada tetkikler yapacaktır. 
Büdçe darlığı dolayısile yeni okullar 
açılması imkansız olduğundan, Bur
sada okul ihtiyacının ne suretle kar
şılanabileceği bu tetkiklerden sonra 
kararlaştırılacaktır. * Maarif Vekili Saffet Ankan ile 
yüksek tedrisat umum müdürü Ce
vat dün akşam Ankaraya gitmişler
dir. * Liselerdeki askeri kamplar bu-.. 
mıştır. 

DENiZ VE LiMAN: 

işe Göre Vapur 
Tarifeleri de 
Değiştirildi 

Dairelerde ağustos birden itibaren 
yine eski çalışma şekli tatbik edile -
ceği için, akay idaresi yaz tarifele -
rinde evvelce yaptığı değişikliği kal 
dırmıştır. Yaz için evvelce bastırı -
lan tarifeler bir iki istisna ile tatr 
bik edilecektir. Haydarpaşa, Kadı -
köy hattında 46 numaralı sefer köp
rüden saat 16,45 yerine saat 16,30 
kalkacaktır. Bu vapur banliyö treni
ne bağlanmıştır. 

Adalar hattında 150 numaralı se
fer Köprüden saat 16,30 da kalka -
cak yerde 16,25 te kalkacak ve Kına
lı, Burgaz, Heybeliye uğrıyarak Bü
yükadaya gidecektir. 167 numaralı 
sefer de Büyiikadadan saat 17,50 de 
kalkacak Haydarpaşayn uğrıyarak 
Köprüye gelecektir. 109 numaralı se 
fer de Büyükadadan saat 7,15 yerine, 
7.5 ta kalkacak, diğer üç Adaya ve 
Haydarpaşaya uğradıktan sonra 8,35 
te Köprüye gelecektir. 115 numaralı 
sefer Büyükadadan saat 8 yerine sa
at 7,50 de kalkacaktır. Anadolu hat
tında 156 numaralı SEfer Köprüden 
17,30 yerine, 16,30 da kalkacaktır. 

- İtalyan mekteplerinde fran
sızca muallimi olduğu söylenilen 
doktor "Biyango" birkaç söz söyle
di. Fakat canlı değildi. İstanbul 
meselesine hiç temas etmedi. 

Karabük demir ve çelik fabrikala
rının bir an evvel faaliyete geçmesi 
için tedbirler alınmaktadır. 

Belediye bitle miicndele etmek i
~in fakir halka mahsus parasız ha
mamlar açmnyı diişünüyordu. Bele
diye, hnmamlan asrileştirmek Ü7ere 
bir talimatname yapmakta olduğu 
için, halk hamnmlarını bu talimatna
me tamamlandıktnn sonra açac-aktır. NEVYORK SERGiSiNE HAZIRLIKLAR : 

- Amerikalılar bu işte çok geç 
kaldılar. Muvaffak olacaklarını hiç 
zannetmem. Amiral (Bristol) bunu 
vaktile yapsaydı Avrupa efkarını 

kazanmış olurdu. Hoş, bunun yapıl 
mamasında bizim de kabahatleri
miz vardır ya. Bizim için vaktile 
Bristolün tekliflerini kabul etmek 
gerekti, olmadı. 

- Padişah Hazretleri şehzade -
ler ve Sultanlardan bazılannın bu 
cemiyete girmelerini ve bu vesile i
le Amerikalılarla münasebette bu 
lunmalarını arzu ve irade buyur -
dular. 

- Evet, iyi düşünüyorlar. Bunu 
yapmalıyız:. 

- Hanedan arasında bu fikrln 
wyandırılma"1nı Medihı Sultan 

Sümer Bank umum müdiirü Nu -
rullah Esnt Sümer Çelik ve demir 
fabrikalarımızın çalışmasına ait ba
zı hususlah alakadarlarla görüşüp 
kararlaştırmak üzere Londraya git -
miştir. 

Nurullah Esat Sümer seyahati 
hakkında şu izamati vermiştir: 

- Karabükteki çelik ve demir fab 
rikalarımızın inşaatı hayli ilerle -
miş ve son merhalesine girmiştir. Bu 
fabrikaların, gelecek senenin ilk ay· 
larında çalışmağa başlıyacağlnı ümit 
etmekteyiz. Bu işlerle alakadar 
Brassert lngiliz firmasile bazı tefer
ruatı tesbit etmek üzere Londraya 
gidiyorum. Orada on beş gün kadat 
kaldıktan sonra doğru Istanbula 
döneceğim. 

Karadeniz sahilinde yeni bir limı 

* Asfalta çevrilecek yollardaki 
kaldırımların \'C llnlk Partisi kon
grelerinde halkın istcdi[!i yolların 

yaptınlması kararlaştırılmıştır. * Kadıköy, Fener, Kalamış v~ ci
\'arına konulan lambalar isnbetc;iz 
sekilde taksim edilmiş olduğundan, 

hunların ~·erleri değiştirilecektir. * Motörlii kara nakil \'8S1ta1Rr1-
nın yıllık fenni muayeneleri ı:; A
ğustosa bırakılmıştır. Muayeneler 
bir buçuk ayda bitirile<"ektir. 

nın inşa edileceğine dair herhangibir 
malumatım yoktur. Bu gibi liman iş 
leri ile Denizbank meşgul olmakta -
dır.,, * Mısır ordu müfettişlerinden A
ziz Aliyyülmısri dün lskenderiyeden 
şehrimize gelmiştir. 

Ncvyork ~ergısıne iştirak hazırlıklan yapan.~ergi komi~eri Suat Şakir 
dün gazetecileri bir toplantıya davet ederek mütalealarını almıştır. Re
simde Suat Şakir gazetecilere izahat ,·erirken giirftlflyor. 

Sıhhat Müsteşarı Geliyor 
Ankara, 29 (T~""I' muhabirinden).,.... 

Sıhhat müsteşarı Asım Arar Vekili' 
te ait ba7.ı işleri tetkik etmek üzet' 
bu nkşnm İstanbul& hareket etti. 

Mareşal Ankarada 
Ankara, 29 (TAN muhahirinderıY 

Mareşal Çakmak bu sabah geldi, Gt' 
nel Kurmay Miidafaa Erkanı, GeO" 
rallcr ve mebuslar tarafından k~ 
landı. 

Ka~akçdar •. ,1 
Ankara, 29 (A.A.) - Geçen bi~ ~ttı 

ta içinde gilmrük muhafaza teşkı~ll~ 
otuz üç kaçakçı, iki bin yüz yirrrt1 t 
lo gümrük kaçağı, kırk kilo tnh~j 
kaçağı, otuz bir bin sekiz yüz ild • 
ter sigara kağıdı, yüz altmış altı ~~ 
lirası, iki tabanca, iki hançer, Y1 
üç ka~akçı hayvanı ele geçinniştit• 

Askeri Terfi Listesi 
Ankara, 29 (Tan ~hıhabirinde~ 

30 Ağustosta ilan edilecek ola~ 
keri terfi listesi!nin hazırlannı~ 
bir Ağustosta başlanacaktır. ~· 
20 Ağustosta tasdika iktiran ede" 
tir. 

Kütahya ve Civarnıd.,d• 
Şiddetli Yağmurlar Yo9 Y 

Ankara, 29 (Tan l\fuhabirindell ıV 
Kütahyada yağ'an şiddetli yıığt" d' 
lar neticesinde, on beş ev su aıtı,':t, 
kalmıştır. Bu aylarda, bu ~e ,t 
şiddetli yağmur, yıllardnnbel'~ 

rülmiiş değildir. .. ~ d' 
Kiitahyaya bağlı Akçu ko) iJ( 

hu yağmurdan biiyiik zarar görııı,, 
tür. Bu köyün biiyük bir kısf111 J-' . . ,·ıı" 
lar altında kalmış, ve Fatma Ç• ıı' 
adında doku:r. yaşında bir kııc~ ',/ 
şiddetli yağmurun teşkil ettiği 
alıp giitiirmüştür. 

30 Temmuz 1938 t 
CUMARTES 

·-----~-----~ . ,6 
}lıı.ır· 5' 7 inci ay Gi.in: 31 

l . ıs 1 Araht 1357 Rum · . ı 

CemazlyeHlhır: 1 Tcınınu~l ıo 
Giineş: 4,54 - Öğle 9_ı9 
JkincU: 16,17 - Akşam: 1ı4S 
Yatsı: 21.21 - İmsfık: "/ 
------~11 
YURTI A HA v A v Azıvf: / 

nclllıı ~ 
Yesilk6y Meteoroloji istasyonu tB ıı~ 

dığımız malümata göre. dün yurt"'13rı 
Doğu Anadolu ile Karadeniz ıcıı -....:' , 

Trs,.. ' 
çok buluUu ve yer yer yağışlı, ıı.ıtltl,1 
Orta Anadolunun, bir kısmı b\I ılC ~ıl 
mf'vzil yağışlı. diğer bölgelerde 11~1 t"""J 
mlş rüzgfırlar Trakya da ~imali dtı ..vtfte 
!erde Garbi istikametten orta l<\J' 1r. J 
mlştlr. İstflnbulda ha\•a az butı.ıtlı.J 4 ı' 
rllı:glır ~imali ~ıırkldcn sanıyr.d:ıı\ 
metre hızla esmiştir. Sıı nt 14 te .; 

t crı ,,, 
ylkı 756.6 milimetre; suhune di.lşil" 
güneşte 62;4; gblgcdc 3!:;2 \ c en 
santigrat knydcdilmistlr. 
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~UGON_j 
ltalya Asker 
Gönderiyor 
İspanya meselesi tekrar gilnfin si-

Y•si hah ı . . b" • • f t" lf · er erının ırın<"ı sa ına JCe~ ı. 
üktlrnetçilerin tekrar taarruza geç

"_1eleri, Franko cephesini yararak ile
tılerrı 

eye başlamaları İtalyanlan şa-
'1ttınıştır. Çünkü İtalyanlar, İngilte
re ·1 1 

e Yaptıkları anlaşmanın bir an ev 
\'el tath"k k"" · · · t' ı ıne,· ııne geçmesını ııı; ı-

~Orlar. Buna ııiddetle ihtiyaçları var
k ır. Bu anlaşma tatbik mevkiine 
\' 
0hrtıadıkça İngiltere İtalyaya para 

u'trni.Yecektir. Halbuki İtalyanın ma 
"•zıyeti çok fenadır. Bu sene mah

~l de çok az olmuştur. İtalya için 

0 rtuluş yolu, İngiltere ite anlaşıp 
rıdlln hiru para almaktır. 

it ~a.kat f ngiltere, anlaşml\nın tatbi. 
~Çın fı;panya me.selesinin hallini 

1, koşınuştur. İtalya Franko ordu
ile~nın şimdiye kadar katı bir galebe 
llı 5Panya harbini bitirec:eğine inan
tı~Ştı:. İ~giltereye karşı İspanyaya ar
J> ronuııu göndermemeği, hattl İs
l~by?l topraklannda bulunan gönül
~ erı de geri çekmeyi vadetmişti. 
t• ;nko ordulan muvaffak olamayın
iti t•lya endişeye düştü. İspanyada
b •skerlerini geri çekmemek için 
'k:

1
•ra zeytin renginde , t~panyol as

d elbiseleri giydirdi. Bir taraftan 
• e) it 

Sevk•• ından tekrar İspanyaya uker 
'•l ıne haşladı İngiliz gazeteleri f. 

Yan 
P.lııl Vapurlarının 20 Temmuzda 
dığı agaya asker ve mühimmat çıkar
tııırı nı h~her veriyorlar. Diğer taraf-
80oo ~aJorkadan Mala.raya doğru 
lııt. •sker sevk~dildiğini bildiriyor. 

INGILTERE HAZIRLANIYOR 
Kadtn Bölükleri 

CümhuriyetçilerDündel 
Yeni Mevziler Aldılar 

Frankistlerin Şark Cephe
sinde Taarruzları da Azaldı 

Barıelona, 29 (A.A.) - Gandesa cephesinde cümhuriyetçiler, 
Gandesa'ya doğru ileri hareketlerine devam etmitlerdir. HükU.. 
metçiler, Gandesa - Tortosa yoluna vasıl olduktan sonra Prat mın
takaaına aokulmutlar ve bazı noktalarda Ön kilometre kadar iler

Geçit Resminde 

•••••••••••••••••••••••• 
Mısır Baıvekili 

Londrada Filistin için 

Teıebbüste Bulundu 
Londra., 29 ( A.A.) - Mmr 

Ba§t'ekili Muhammet Mahmut 
Pqa müstemleke nazın tara
fından kabul edilmiştir. Sanıl
dığına göre Mısır Bll§vekili, B. 
Malkolm Makdonatd'a Filistin 
meselesinin halli yolunda A
rap dünyasının bazı teklifleri
ni mevzuubahseylemi§tir. 

Südet Meselesi 
Lord Runciman 

Sah Günü Prağa 
Hareket Ediyor 
Londra, 29 (A.A.) - Lord Runci

man ve refikası yanlarında sabık me 
buslardan Jofroy Jcto olduğu halde 
önümüzdeki salı günü Prağa hare -
ket edecektir. 

B. Aşton Gvatkin, B . Stopford ter-
lemiye muvaffak olamutlardır. 

İtall'a t d 0 Düşmanın mukavehetine rağmen 
""da · ' spanya an vu~geçeme7. .' • rii m"'•ırivotciler. Konalcta'nın biraz lııtı Ştrtıdiye kadar yaptığı fedak8r-
1tu arın semeresini toplamak i~ter. cenubunda ycrleşmeğ~ rı:uvaffak ol
L 

11 tın için d F k 1 b .1 ıuu~uuuır. ve halen ılerı hareketle-"tı • . e ran onun ga e f'oıı e . 1 
'" bitrn · . L ki rine devam ctmektcdırler. Gandesa-

sıkıştırılmış olmasına rağmen Başve

kil ancak aşağıdaki beyanatta bulun-

"- Evvela, bu husustaki gazete ha 
muştur: 1 

Bu münasebetle politik 
mahfillerde Filistin. meselesi 
hakkında tebarüz eden hassa· 
siyet şu merkezdedir: 

"İn&iltere hükumeti, üç a· 
ya kadar Vudhid komisyonu
nun verMeği pratik teklifleri 
nazarı dikkate alarak, manda 
altındaki Filistin arazısırun 
mukaddes makamlan İngiliz 

mandasında kalmak üzere A· 
rap ve Yahudi mıntakalarına 
taksimi planını tatbike artık 

cüman vazifesini görecek olan kon -

1 
solosluk dairesinden B. lan Hender
son, Lord Runciman'm hüsusi sekr& 
teri ve bir stenografi, daha evvelden 
Prağa giderek Lordu orada bekliye
ceklerdir. 

F e:ııını ne er. 
Qkat Cii-h .1 it 1 1 nın şimal ve garp mıntakalarında hu h .. , ur,·etçı er a yan arı:ı .. b" 

1 
· 

esaplar · .. . duşman ır çok taarruz ar yapmış ıse 
~ıır ını altust etmış bulunu- d b 1 h · ·· k "' t· · ı "' stür 
ltıiidde Panya harbının daha mmn Cümhuriyetçilerin mevzilerine hiç 
• Ve fs . . 

1 

e un arın epsı pus ur u mu~ . 

tltiş b t devam crlehileceğini göster- bir e olmamıstır. 
tılunuvorlar ş y ~ 

İtalyan ~ t · F rankistlerin taarruzu durdu 
l-'ta. ın spanyaya tekrar yardım Valansiva. ? 9 (A.A~ _ Düsmanın 

tıııa Ve 1 \•I • l li.,.. . . ...... puc::uut:.-.n.• ...... uu. -.u.ıu ..... 1 w 

ht it• 1 ngı tere bu de 8 da lfıka- yetçilerin Ebr mıntakasındaki taar -
ttı,k .~ ırJarsa, ispanyaya göndf'ril- ruzları dolayLc;ilc hafiflemiştir. 
k11.,...~ıere bulunan ademi müdahRle 
11ıc 11~ esinin hu defaki teşebhfüıü de Avam Kamarasında 
1 ete u ~ · B k*l" b eai h grayacak ' 'e ispanya mesc afVe ı ın eyanah 
lrıgİlizalledileıniyeceği gibi, İtalya • Londra, 29 (A.A.) - Başvekil B. 
ile g' anıa~rna!llı da tatbik mevkii- Chamberlain'e bugün Avam Kamara 

ırerniyecekt·ır. l 

'" '/ * ıtı tere faaliyette 
Ch -

"liıu11atı\h.~rlain hükumeti, kendi ırö-

ıınnda , Valansiya limanında bir ngi-
liz gemisi içinde ademi müdahale ko 
mites müşahid inin ölümü ile alaka
dar, birçok suallcr ·sorulmuştur. Çok 

berlerinin resmi teyidini daha almış 
değilim. Maamafih derhal bu_ mesele 
hakkında mufassal bir rapor verilme-
sini talep ettim. i 

Saniyen bu mesele, hassatan İngil 
tere h ükumetini değil fakat ademi 
müdahale komitesini alakadar eyle---- -~ 
bulunması sıfatiyle İngiltere, komi

t ede temsil olunan diğer milletler 
gibi, meseleden endişe duymaktadır. 
Şurasını kabul ederim ki, eğer ade
mi müdahale komitesi müşahitleri 
vazüelcrinin icrası , esnasında ölüm 
tehlikesine maruz kalırlarsa, bunla
rın vazüelerini yapabilmeleri gayet 
gçleşccektir. Ve bu mesele, önlenme 
si ]azım gelen bazı karışıklıklara 
yol açacaktır . ., 

Jt'Fft'tl'f.-n;• ı.. •• 1 .. ---ftlrfo,ı,.. 

Kudüs 29 ( A.A.) - Tülka
rem ve Kalkilyek yolunda iki 
Arap silahla öldürülmii§tür. 
Nabltı8 müslüman ıehrinde 4 
kadın bir bomba ile yaralan
mıştır. Bir Yahudi otobüsüne 
atıl.an bir bomba ile bir Yahu
di kadını yaralanmıştır. 

Bütün Filistinde geceleri so
kağa çıkmamak yasagı devam 
etmektedir. 

.............................. 
tehdite gore, diinya tizerinde sullıii 
1aıt111r eden tehlikeleri birer birel" her 
•tttı1~ e~hlek siyasetinde yeni bir adım .. · ·Bir ·. Ba,kışJ~ Dünya Haberleri 

h Ulunuyor. 
Qllg·· 

)'ljlt te~~·J\vrupayı tehdit eden en hU 
det <\J ıke, Çekoslovakyadaki Sü
deı111 blllanları meselesidir. Hitle1' ~on 
t'tıı1 il u. hle~elenin halli için şartla. 
det 11'1 'ti sUrınüştür. Bitlere göre Sü
llat0\'111~elesınin haJli için evvela Çek
>, il Yanın Fran~a ve Sov~·et Rus
tlıt. e olan ittifakını bozması lazım-
~l\tll h • • 

"ttı •i a'fıcl sı~·asetini Almany11. 
hset· 

ll11 ik· ıne uydurması lazımdır. 
~lOal 1 Şart kabul edilirse Almanya 
l.a O\'ak "I 
-..ıerıı· Ya ı e on he~ senelik bir 
dıt, 

1 
tecavüz misakı akdine hazır-

'-)ıo•'kıııt 
tt1. Çekoslovakn hüki'tmeti bu 

" "l'ı k . ~'lltı lit .ahule yanaşmamıştır. Bu-
l e .\tuetıne, İngiltere araya girmiş 
\i t, Stosun ikisinde Prag şehrinde 
"'' tllf il ~ ltıftt rasında haşlıyacak olan res 
._lılıııt ... akerelerde müşahit sıfatile 
I\~ .. ,ak " 

lltj..,. uzere eski Tiuret Nazın 
Ilı· .. ,111'1' ç 1 tı, .... 1 ekoslovakyaya göndel'-
•ı d' . '>ll • -
11 •rııe Zatın \'azıfeııi miizakerele. 
-.. ll'le]( • 
\~ 1h,t e • ıcap ederse iki tarafa da 

ltıe1• L1.rtıek ve müşahedelerini hü
" uıld" .\ıııll ırrnektir. 

''h' §ıları '"Ud k" f ·ı h .. 
1 'ılitı .,, ur ı, ngı tere n mu 
\ı t11t , .. •Poru ib:erine araya girerek 
"e • iiı · 
11 

bıe11tl erınde miie.ssir olmaya 
e t-ı14 enın sulh yoliyle haJlini temi 

~itı .;caktır. Çekoslovakya İngilte-
~ tUrıde k • 

d "-•t n çı maz. Almanya ı~e. 
~ • tnrn· "t ·r k · · 'o ız ı tı a ının tarsının-

~~t"" 1ngilterey~ kafa tutmaya 
... ~,. ede"' 
"-. '""le>el ez. Bu l'eh•ple hu deb 

"'=af l~tl ert., rnUsbet bir netice ver-
'-'•11 çoktur. 

ITALYA 

Bir Gazeteci Çıkarlldı 
Roma, 29 ( A .A .) - Ecnebi mat -

bttat birligi rei.~ mu.avini ve Ameri -
kan mtthabiri B. Kremona, 17 sene -
denberi ikamet etmekte olduğu ltaı -
yadan dı§arı çıkarılmt.§tır. Mtıma -
ileyh, Fran.~aya müteveccihen Rom.a 
dan ayrılmı§tır. 

VATIKAN 

Kapatllan Manastırlar 
Vatikan, 29 (A.A) - Osservatore 

Romano gazetesinin öğrendiğine gö
re, Salsburgda üç katolik manastırı 
kapatılmış ve bunların şeflerine bi
naları tahliyeleri bildirilmiştir. Pa
palık resmi gazetesnin ilaveten söy
ledğine göre, Avusturya mekteple
rinde dini tedri-.atı meneden bir e
mirname çıkmak üzeredir. 

MACARiSTAN 

Roma Seyahati 
Budapeşte, 29 ( A .A.) - Kral naf. 

bi, Başvekil B. lmredi ile hariciye na 
zırı B. Kanyayı kabul etmiştir. Bun 
lar, kral naibine, Italya seyahatleri 
t'e Italyan ricali ile yaptıkları göriiş 1 

meler hakkında izahat vermi§lerdir. 

LEHiSTAN 

Bek'in Seyahati 
Varşova, 29 (A.A) - Hariciye Na 

zın B. Bek, 1 Ağustosta resmi bir 
ziyaret yapmak üzere, Berlin ve İs
veç yolu ne Osloy11 gidecektir. 

FRANSA 

Fas Sultanı 
Milano, 29 (A.A.) - Sabık Fa! 

Sultanı Molayi Abdülaziz, yanında 

bir kansı ve küçük kızı olduğu halde, 

buraya gelmiştir. Kendisi buradan 

Lusern yolu ile Alrnanyaya gidecek

tir. 

AMERiKA 

Bir Tayyare Kayıp 
Vqington, 29 (A.A.) - içinde 6 

yolcu ve 9 kişilik miirettebatı bulu
nan Havay Kliper tayyaresi, Gum 
ile Manil arC1$ında kaybolmuttur. 
Ma.nil'deki Amerikan bahriye kuv -
vetleri kumandanı ,bu büyük tayya 
reyi araştırmak için emir almıştır. 

Halayda Kayıt işleri Sükun 
içinde Devam Ediyor 

Antakya, 29 (A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Kayit işleri devam etmektedir. Hiçbir hadise vuku bulmamı,tır •. 

Evvelki giin Süvf!ydiyeye yaptığım bir seyahatte evveke Türk hs· 
tesi aleyhinde görülmemiş bir şiddetle propaganda ve tedhit hareke· 

ti yapmış ve daha doğrusu yaptınlmış olan Süveydiye Alevilerinin bu 

defa nahiyelerinde hiiro açılmamıt olmasına rağmen kendiliklerin
den Antakyaya Kiderek Türk kartı aldıklannı öğrendim. 

Alevi f'şrafı nahiye miidüriinün yanında yaptıklan. beyanat~a, ev-, 
velki menfi hattı hareketlerinin büyük bir tazyik ve tedhiş eserı oldu· 

ğunıı, şimdi iııe tamamen serbest olduklanndan hakiki arzularının t~
celli etmekte bulunduğunu teyit ve bir delil olmak üzere de Silveydı-

~·e çarşısında şapka kalmadığından Beyruttan 500 şapka sipariş ettik· 
lcrini ilave etmişlerdir. 

Türk parcuı tedavül ediyor 
Antak~·a - Şehrimiz çarşılarında son günlerde Türk g{tmilş ve .ni

kel paralan da tedavüle başlamıştır. Halk ve esnafın bu parayı Surıye 
parasına tercih ettikleri görülmektedir. 

Dr. Şahbender Suriyeye dönJü 
Beyrut, 29 (A.Al - Suriyeli na syonalistlerin lideri Şehbender, Sıı 

riyeye ndet etmi tir. ·····-·· ·~--=--=·•'Slt ....... _ ... ~ -

Lord Runclman, Prağda otelde otu 
racak ve Reisicümhur B. Beneşi gör
dükten sonra Çekoslovak hükumeti 
azası ve Südet Alman partisi şefleri 
ile temasa geçecektir. 

Londra, 29 (A.A. )- Runciman'ın 

vazifesinden bahseden Taymis gaze-
t.o~; . T .ordun Pr;1ifrl ıı lc i fı:ı ıılivPtin in 

bir kaç ay süreceğini ve kendisine 
bir sekreterden başka hariciyenin 
ekonomi eksperlerinden bir zatın da 
refakat edeceğini bildirmiştir. 

Milliyetler projui 
Prag, 29 (A.A.) - Çeteka Ajansı, 

Milliyetler statüsüne ve lisanlar hak 

kındaki kanuna dair gazetelerde inti
şar etmiş olan haberlerin bunlara ait 
hakiki metinleri göstermemekte oldu 
ğunu bildirmektedir. 

Südct Alrnanlnr:n matbuat bürosu, 
neşretmiş olduğu bir tavzihte matbu
at tarafından neşredilmiş olan tafsi
latın hükumet tarafından 30 Hazi
randa Südet Almanlara tevdi edilmiş 
olan projeler metinlerine vasi mik
yasta tetabuk etmekte olduğunu bil
dirmektedir. 

Matbuat bürosu ilave ediyor: 
"Şu halde Çeteka Ajansının tebli

ğinden istihraç edilecek netice şudur 
ki Südet Almanlar fırkasına tevdi e
dilmiş olan projeler, artık muteber de 
ğildir. Ve bu fırkaya diğer metinler 
tevdi edilecektir. Şimdiye kadar par
tinin murahhas heyeti bu husus hak
kında henüz birş~y öğrenmemiştir." 

-0-

Çinliler Bir Şehri 
Geri Aldllar 

Hankov, 29 (A.A.) "ŞCkiayi ajan
sı" - Japonlar Kiokien civarına ye-
niden takviye kıiaatı göndermışler -
dir. Bunları getiren altı büyük nak· 
tiye gemisi Uson'dan geçmiştir. Fa -
kat N ankin civarındaki Çin kuvvet • 
leri fazla tazyik gösterdiğinden Ja • 
ponlar takviye kıtaatını buraya sev
ke mecbur kalmışlardır. Yangtse cep 
besinde ise Lion dağını ve Kiokkian
gı topçekerleri ve tayarelerile bom -
bardıman etmekle iktifa etmişlerdir. 

Honkong, 29 (A.A) - "Şckiayi A
jansı,. 

Şansi'de toplanmış olan Çin kıta
atı 48 saat zarfında .sianlingi istir
dat etmiye muvaffak olmuştur. Çin
liler Finşu'da nehir sahilinde bin
den fazla düşman imha etmişler, 

şehri de muhasaraya almışlardır. 

Çin çeteleri Ute Hiu dağları arasın
dan geçip vilayet merkezi olan Tayu 
ang'a hücum etmişler, tren hattını 
birçok yerlerinden kesmişlerdir. 

Sebzelerimiz ve 
Yemişlerimiz! 

Yazan: B. FELEK 
Ben ötedenberi turfanda sakız kP.

hağına haset ederim. Çiinkii ok\ı;ası 
180 kuruştan mostraya gider oturur. 
En kabadayı Burju\'a elini süreme~. 
Kimbilir hangi zenginin, sefirin, fab
rikatörün sofrasına naz ve nimetle da 
vet edilir. Ya ben öyle miyim?. 

piyeceksiniz ki: 
- Geçicidir, bir ay sonra kırk pa

raya iner!. 
AkılJıu bir cevap değildir bu. Mü

temadiyen kırk paraya olmak mı, 
yoksa 180 kuruştan haşla:rıp karan 
kırk parada vermek mi karlıdır? Ben 
del" bir ay turfanda olayım da sonra 
harcıalem hale geleyim. Lakin azi
zim! Bu sene sakız kabağı da bir tür
lü demokratlaşamadı. Çöp tenekeleri 
nin yüzünü kızartan domates, hali 
manav dükkinlannı bir mercan ger
danlık gibi süslemektedir • 

Vaktile hakir gördüğümüz doma
tes salatası §İmdi havyann yerine göz 
dikmiş görünüyor. 

UJ.yarı sormayın! Bir nazikleşmi~ 
bir çelebileşmiş ki; uzaktan gören 
muz sanır. 

Zaten zen:evatm klban manav 
dilkkinında bulunur. Yemişin milpte 
zeli zerzevatçı dükkanına düştüğü 

gibi. 
Bir mor kadife esvaplık gibi mos

tralarda pırıl pınl yaı..an patlıcan pa
halılığı bu kurak ve sıcak günlerde 
yangın ihtimallerini azaltmaktadır. 

Yüksek fiyatla patlıcan alıp zeytinya 
ğında kızartacak kabadayı nerede ? 
Malumya patlıcan vakti İstanbulda 
yangın çoğalır. Patlıcan pahalılaşınca 

da azalır. Bu da bir kardır. 
Dolmalık biberler, ananas taklidi 

yapıyorlar. :Mübarekleri ben zaten 
sevmem. Sevmem amma hani eski ha 
lini bildiğimiz i~in alur tuf uruna i
çerliyorum. 
Yemişlerimize gelince: Büyük posta 

hanenin merdivenlerinde oturan bir 
seyyar sanatkar vardır. Yemiş hey
kelleri vanıvor. vani akıdan dondum 
yor ve boyuyor. O kadar güzel yap:t
yor ki, gördüğüm zaman ağzımın su
vu akmıyor dersem yalan söylemiş o
İurum. İşte o yapma yemişlerle ma
nav dükkanlarmdakiler arasında ye-
nememek yöniindcn hiç fark yok. 

iki gün evvel Naci Sadullah 16 ka
ruşluk armudun nasıl 60 kuruş ttiği
ni yazıyordu. Efendim benim mera
kım armudun 16 kuruş oluşunda de
ğil 60 kuruşa satılışındadır. 

Ya o yüzüne bakmadığımız ttirbe 
erik1erinin işportalarda şcftalivari 

bağdaş kurup oturuşu yok mu adamı 
çileden çıkarıyor. 

Şeftalilere dokunmayın. 

Birincisi otuz beşten aşağı inmeyi. 
şinden dolayı. ikincisi ekşiliğinden. 

Bu sene kayısı şöyle bir görünüp 
çekildikten sonra zerdali nevinden 
bir söbü yemiş onun yerini tuttu. Ne 
yiyen anlıyor, ne satan. Çiçek incir
leri, alyanak armutları, ham ve ka
ha miirdüm erikleri geçen sene soka 
ğa dökülmek ııuretile gördükleri h•
karetin hıncını alıyorlar. Her biri bir 
manavın baş tacı. 

Bu haliyle yemişlere ilişmektense 
köşeyi dolaşmak evladır. 

Yine bütün ateşimizi alan bostan 
yaşasın vallahi. Eğer kavun karpuz 
da bol olmasaydı, manav dükkanlan
na banka kasası gibi içini çekip ba
kanların adedi on binleri aşacaktır. 

Kelek çıkanı, hışır çıkanı, ge~kini, 
tatsızı, kabağı vardır amma kavun 
karpuz yine en demokrat yemişimi:r
dir. Allah eksik etmeı;in!. 

Menemencioğlu 
Başvekile 

izahat Verdi 
İstanbul, 29 (A.A) - Hariciye Ve

kaleti Umumi Katibi Numan Mene
mencioğlu bugün Başvekil tarafın

dan kabul edilmiştir. Numan Menc
mencioğlu BaŞvekilimize Berlinde 
müzakere ve imza edilen ticaret an
laşması hakkında izahat vermiştir. 
Başvekilimiz, Numan Mcnem enci
oğlunu öğle yemeğine alakoymuş
tur. Müteakıben Başvekilimiz. bera
berlerinde Numan Menemcncioglu 
olduğu halde Dolmabahçc Sarayına 
gelmişlerdir. 
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" \ emelercle 

_.. ~ikihiyle Genç 
Kızı Almak istemiş 

Vermeyince. Bir Gün Yolunu Beklemiş 

ve Elindeki Tabancayı Üstüne Boıaltmış 

Üc kurEun yiyen Halide 

Geçen sene Ağustosun on iki~ci 
günü Aynnsarayda Çivi Fahrl<ası· 
nın önünde nişanlısının üstüne ta· 
bancasını boşaltarak üç yerinden ya 
ralıyan, ayni zamanda da iki yolcu
yu ''uz:nn İbrahim oğlu Mehmedln 
muhakemesine dün Ağırcezada de· 
vam edilmiştir. 
İbrahim oğlu .Mehmedin yol orta

sında yaraladığı nişanlısı, Ramiste 
Islambey mahallesinde Karlık soka· 
ğında 21 numaralı evde oturan Hay· 
dar ustanın kızı Halide davacı ye
rinde oturuyordu. Bulgaristandan 
muhacir olarak gelen ve inhisar ida· 
resinin Cibalideki fabrikasında ça • 
lışan Mehmet, Halide ile nişanlan -
mış, Halidenin babası da müstakbel 
damadını evine almıştır. Mehmedin 

nüfus kağıdı olmadığı için nik8.h ya 
pılması da nüfus muamelesinin te -
kemmülüne kadar tehir edilmiştir. 

Böylece üç ay geçmiş, nüfus mua

melesi bir türlü neticelencmemiştir. 
Nikahın geciktiğine üzülen Mehmet 
tc, Halideye, imam nikiıhile evlen -
melerini teklif etmiş fakat Halide 
bu teklife yanaşmamıştır. 

Mehmet te buna muğber olarıık 
kendisine ait yorganla seccadeyi al -
mış ve evden ayrılmıştır. Fakat kıza 

karşı da kin beslemiye başlamıştır. 
Bu kin ile de yatnğını yorganını sat 
mış, bir tnbanca almış ve kızın yolu 
nu beklemeğe başlamıştır. 

., Nihayet vnka günü kız işine gi -
derken önlemiş, üzerine 3 el silfıh 

atmış, kurşunların üçü de kıza isa
bet etmiştir. Bu esnada kurşunlarla 
yoldan geçen iki kişi de yaralan
mıştır. 

Suçlu deli olduğunu iddia ettiği ir 
çin mahkeme adli tıp işleri mües
sesesinde müşahede altına alınması
na lüzum göstermişti. Dün adli tıp 
işleri müessesesinin gönd~rdiği ra -
por okundu. Rapora göre ne cürüm 
işlediği zamanda ne de şımd.i suçlu
da cezai ehliyeti kaldıracak lliçbir 
hastalık yoktu. 

Suçlu: 

"- Ben bu raporu kabul etmiyo
rum. Sıhhiye Vekaletine yazaca -
ğım.,, dedi. Mahkeme tahkikatın tev 
siine lüdum görmedi. Müddeiumumi 
den mütaleası soruldu. Müddeiumu -
mi dosyayı tetkike istedi. Muhakeme 
12 ağustos cuma gününe bırakıldı. 

1 5 Lira 
işlenen 

için 

Bir Şahit Hakkında 

Tahkikat Yapıbyor 

TAN 

~.,_.~:-:------~:""'=-"....-----~~------~--~--...ı 

Bu ıapk:iar; Parlıln. en ıon icat ettlğl tamamen yeni modtıl
lerdll'. Bu modellere göl'e Sonbaharda ıapkalar öne ıfo{Jru 
Hl'kacaktıl'. Solda göl'düğUnUz fapka kUçUk; faka t aev ım-
11 b ir kadife ppkıdı l'. T avua t üyü ile ıüale n mlftlr. Sağdaki 
fapka yine iine eğllmlttlr. Bu dı ka difedir. Her ik i p okada 
da saçlar yukarı taranmıf; ve kulak meydanı çıkı rılmııtı r. 

Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Haydarpaıa, Kadıköy, Adalar 

Tarifesinde Yeni Tadilat 
Dairelerde çalışma saatlerinin yeniden tayin edilmesi sebebile AKAY 

İşletmesi vapurlan yaz tarifesinde evvelce yapılmış olan tadilat kaldırı
larak matbu tarifenin, aşağıda yazılı seferler müstesna, aynen tatbiki ka
rarlaştırılmıştır. 

Yeni Tadilat sunlardır: 

H. Pata~ Kadıköy hattında: 

30 - 7 - 938 

. ' 

R a cly ;~ 
İstanbul Radyosu 

Öğle neşriyntı: 

-

S aat 12.30 Plikln Türk musikisi 12.50 
Havad is 13.05 Pllkla Türk musikisi ı3.f6 

Konser: Novotnlden nıklen orkestra p,f.. 

Kemal Akel idaresinde 1 - Orkeatrı: pe· 
tör dö peri fantazl (Blzet) 2 - sarıcı: 
Ba r it on Yunkı S - Orkestra: An der ş!i• 
nln blıvn donav Vılzer StTBUL 4 - şar· 
kı: Tenor Bskeaı 5 - Orkestra: Plezir d•• 
mur: Martini 6 - Orkestra: Luvan dllr 
ba l Entermezzo Jilet. 14 SON. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 Hafif müzik: Tepebnıı BcW 
diye bahçesinden nıklen 19.15 Konf<!r•11,: 

Prof Salih Murat (Fen muaahcbcıerll 
19.55 Borsa haberleri 20 Grenvlç rasattı•• 
nesinden naklen aaat ayal'ı Bel rrıa v<! ar• 
kada9ları ta,.afınd11n Türk muclklıl ve 
halk farkıları. 20.40 Havı raporu 20.43 ô· 
mer Rıza DoOrul tarafından arıpça ıö:f • 
lev 21 Saııt ayarı: orkestra 1 - Hııl e111: 
La JUvlf fantezi 2 - Plzzi: Rozalbah 3 -
Rubenıtayn: Toreador e andaluz 4 - To•· 
ti: Partet. 21.30 Necmeddin Rıza ve art<• ' 
dafl arı tarafından TUrk musikisi (Sab•h 

fulı) 22.10 Müzik varyete: Tepebııı b•1' 
diye bahçesinden naklen 22.50 Son tıab•t 
ler ve ertesi gOnün programı 23 SON· 

Ankara radyo!IU 
Öğle neşriyatı: 

Sut 12.30 Kar19ık plAk neırtyatı 12.60 
P IAkla T ilrk muılklal ve halk var1<ıl•r1 

13.15 Ajana haberleri 

Akşam ne~riyntı: 

Saat 18.30 Pllk neşriyatı 19.15 TIJ rl' 
muılklal ve halk 9arkıları (Makbule) to 
Su t ayarı v e arapça neırtyıt 20,15 .,-ur" 
mualk lal v e hılk 9arkılırı ( Hikmet ı:tı:ı:• l 
21 Şan pll kl arı 21.15 S tUdyo salon orıc5'" 
traaı 1 - Becce: Erat e ltaıtenlache 5 11ftl 

2 - Mlchell: Roaen und Schmetterll"G~ 
3 - Va ldteufel: T out • Parla 4 - sıed" 
Daa Clgırettenm!Sdel 5 - Manf red: t(I~ 
Karnevala • Trıum 22 Ajanı haberi• 
ve SO N. 

SENFONİLER: 

1 - 46 No. lı sefer Köprüdeı;ı saat 16.45 yerine saat 16,30 da hareket HAFİF KONSERI. .. ER: 
edecektir. Bu vapurun banliyö trenile bağlantısı vardır. 
Adalar hattında : 

2 - 150 No. 1ı sefer Köprüden saat 16,30 yerine saat 16,25 te hareket
le Kınalı, Burgaz, Heybcliadnya uğrıyarak B. Adaya gidecektir. 

3 - 167 No. lı sefer B. Adadan saat 17,50 de hareketle doğruca H. Pa
şaya uğrıyarak Köprüye gelecektir. 

4 - 109 No. 1ı sefer B. Adadan saat 7,15 yerine saat 7,05 te B. Adadan 
7,15 Heybeliden, 7,30 Burgazdan, 7,45 Kınalıdan, 8,15 H. paşadan 8 35 
Köprüye gelecektir. ' ' 

Ciğerci Recep 
6 Yll Hapse 
Mahkum uıau 

Silivrinin Selim Paşa köyü muh
tarı İbrahimi öldüren nalbant Mu~ 
tafanın muhakemesine dün Ağırce
zada devam edildi. Cinayet Azime 
isminde kocası ölmüş bir kadının 

nalbant Mustafaya kaçmasından 

doğmuştur. Kadının eski kayınbira
derleri Muharremle Mümin, Azime
ye intikal edecek mirasın başkala

rına geçmesini istemedikleri için bi
lahare nikahla bitecek otan bu kaç
madan müteessir olmuşlar, muhtar 
İbrahime müracaat etmişlerdir. İb
rahim şikayetçilerle beraber nal
bant Mustafanın evine gitmiş ve suç 
lunun attıı'l bir kurşunla da ölmüş
tür. Hadise esnasında şahit olarak 
dinlenen ayni köyden Azime ismin
de bir başka kadın mahkemede bil
diğini sakladığı için mahkeme taki
bat yapmıya lüzum görmüştür. 

C1nu' .. , n - '-·· -J. • .:ı.- :ı.-~1- ....... d~lr~ .il.s>R• da bu dava ile birleştırilai. Itıaıa 

Geçen sene, Martın on beşinci gü- makamım1an rnütaleası soruldu, 

_,J ... 7_ 1_~5-~o. 1ı ~e!erB. A~adan saat 8,00 yerine saat 7,50 de hareketle 

Anadolu hattında : 

7.10 Berlin kısa dalgası neşeli m~~ 
(8.15 devamı) (9.45 Hafif ınuslki) 9.5 

Parls Mondiyal p!Ak fl.45 pl5k 10.35 plD: 
12 Paris Monciiyal konser nnkli 12·1 ~ 
Berlin kısa dnlgası Eski Avus turya ?ı~ 
musikisi (13 den 15 şe karlar Jwflf r11~ı 
ki) 13.15 Paris l\londiyal konser nakli l 
keza) 13.25 Paris orkestra (14.30 de~ 
mı) 15.30 Parls Mondiyal Varyete 
fantazi parçaları 17.45 Dcrlin kısa dal ' 
gası İşsonu konseri (18 50 keza) 18 ~· 
tlr...1111.ınctivRl kıınscr ln:ın:ıı rn Bflkr.,.__ 
neşeli hnftQ sonu programı 22.10 var;; 
va Leh musikis i 22.35 Pcştl! R:ıdYO " 
ke,;trnsı 22.45 Bilkreş Loktıntııdnn JC 

Dırağman yokuştlnda Yahyayı öl
düren ciğerci Recebin muhakemesi
ne Ağırcezada dün de devam edilmi~ 
ve Dır(\ğman camii müezzini ve Ka
sımpaşa maliye şubesi katibi Ali Rı
za oğlu Memduh şahit olarak dinlen 
rniştir. 

Şahit mahkemede şunları söy
lemiştir : 

- Saat 19,5 sıralarında, ben Be
yoğlu sincmalnrını kontrol etmek 
için evimden çıktım . Dırağman yo· 
kuşundan iniyordum. Receple Yah· 
ya karşılaştılar. Yahya: 

"- Ulan benim yüzüme ne bakı
yorsun,, dedi. İş ağız kavgasına bin
di. Aralarına girenler oldu. Yahya: 

.. _ Biz arkadaşız, şimdi kavga e
der biraz sonra da barışırız.,, dedi 
ve beraberce ilerlediler. Ağız kav
gası devam ediyordu. Bir aralık Re
cep kenara çekildi: 

"Bana Recep derler,, diye bağır
dı. Yahya yanına yaklaştı. İki eliyle 
kendisini tokatladı. Recep birdenbi
re kollarının arasına sokuldu. Ve 
kucak kucağa bir kavga başladı. Bir 
nralık al.::-\1 karanlıkta Recebin elin 
de bir bıçak parladı . Sonra da aşa
ğıya doğru kaçmıya başladı. Yahya 
ayakta bana döndüğü zaman onun 
da elinde bir bıçak vardı. Karnını 
yokladı. Kanlar sızıyordu. 

"Ah, ben vurulmuşum bir eczane 
yok mu,, dedi. Ben Balatta eczane 
bulunduğunu söyledim. Koşarak 
gitti. Yolda çeşmenin önünde yıkıl
mıştı. Ben bu kadar gördüm. 

Bundan sonra müddeiumumi iddi 
asını söyliyerek suçluya ceza veril
mesini, hadise de ağır ve haksız tah 
rik bulunduğunun nazarı itibara a
lınmasını istedi. Muhakeme karar 
için ogleden sonraya bırakıldı. Sa
at 16.5 ta mahkeme kararını tefhim 
etti. Recebi 18 sene hapse mahkum 
ediyor ve işte ağır ve haksız tahrik 
görerek cezasını altı seneye indiri
yordu. 

Suçlu kararı işitir işitmez bağır

dı: 

- Yaşasın 

kanunları. 

Cümhuriyet adliyesi, 

Mübaşir onu susturamıyordu . Dı

şarıya çıktı. Hem "Yaşasın adalet! .. ,. 
diye bağmyor, hem de çiftetelli oy

•uyordu. 

nü, gece yarısı, Galatada Kumbara- mddeiumumi dosyayı tetkika iste
cı yokuşundaki ekmekçi dükkanın- di. .Muhakenıe 20 Ağustos saat ona 

6 - 156 No. lı sefer Köprüden 17,30 yerine 16.30 da hareket edecektir. 

sek tasdikten çıktığını yazmıştık. 

Adliye Vekaleti kalemi mahsus mü 
dürü Bay Şakir evvelki gün listeyi 
Ankaraya götürmüştür. Bugün tel
grafla alakadarlara tebligat yapıla-

ser n:ıkll 

================~ da hemşerileri Abdullahı iple boğa- bırakıldı. fi etmek suretiyle başka taraflara 

nakledilmişlerdir. Terfi eden hakim 

ler arasında Sultanahmet Sulh Birin 

ci Ceza Hakimi Reşit, Sultanahmet 

Sulh İkinci Ceza Hakimi Salahattin, 

Kadıköy Sulh Hcikimi Muhlis te 

vardır. 

rak öldüren dükkan sahibi Ömerle 
arkadaşı Bekirin muhakemesine 
dün Ağırcezada devam edilmiştir. 

İddia makamında bulunan müdde 
iumumi muavini Ahmet Remzi iddi 
asını söylemiş ve evvelce her ne ka· 
dar suçluların idamı istenerek mah
kemeye verilmişse de muhakeme es 
nasında maktul Abdullahın nrasıra 

Ömerden haraç olarak para istemek 
te olduğu, son defa da bir mektupla 
beş lira istediği ve vaka gecesi para 
almak için oraya geldiği sabit oldu
ğu için, suçluların cezalarının bu 
bakımdan indirilmesi icap ettiğini 

ve Ömerin ynşından dolayı da ayrı· 
ca tenzilat yapılması lazım geldiği
ni tasrih etmiştir. Müddeiumumi
nin iddianamesinde tasvirine göre 
hadise şöyle olmuştur: 

Vaka gecesi Ömerle hemşerisi Be 
kir dükkanda rakı içiyorlarmış. Ab
dullah da oraya gelmiş. Mektupla 
istediği paranın gönderilmediğini 

ileri sürerek münakaşaya paşlam1ş1 
Ömerle Bekir bu münakaşa sırasın
da kaput bezinden yapılmış bir ip
le Abdullahın üzerine hücum etmiş
ler ve boğmuşlardır. 

Bekir müdafaasında: 
- Ben sarhoştum. Sızmıştım. Ô· 

mer boğmuştur. ,, diyordu. 
Abdullahın cüssesine ve hadise

nin şekline göre Bekirin bu işi yal
nız başına başarabilmesi imkan da
hilinde görülmüyor ve suçun müş
terek işlend iği, Ahmet, İbrahim, Si
nan, Mustafa, Hüseyin. Hacı ömer, 
Tanaş, Ahmet, Neşet, Perikli, Talat, 
Ömer İmre ve Vasil adlı şahitlerin 
şehadctlerile sabit olduğunu ileri sfı 
rülerck buna göre ceza tayin edilme 
si isteniyordu. 

Muhakeme müdafaa için 26 Ağus 
tos saat ona bırakıldı. 

Bir Suç lu, Polise Rüıvet 
Verirken Yakalandı 

Valde Hanında oturan İran tebaa
sından Ali evvelki gece ayni handa 
oturan Hüseyine otuz kuruşa bir pa 
ket afyon satarken yakalanmış, kcn 
disini tutan polise de on lira rüşvet 
verirken yakalanmıştır. 

547 Adliye Memuru 
Terfi Etti 

Adliye Vekaletinin birçok hakim
leri ve müddeiumumileri terfi etti
ren 547 kişilik kararnamenin yük-

cağı tahmin edilmektedir, İstanbul 
adliyesinde de birçok hakimler ter· 
fi ettirilmi~ler, bir kısmı da yine ter 

ÖLÜM HABERLEftl 
iRTiHAL 9 

··ıte 
Istanbul Universitesi tıp fakll......r 

sinir hastalıkları seririyatı Ordl .rr 
fesörü Dr. Hayrullah Dikerio eşi 

BAYAN MEYSURE DIKBlt tıl-
Kırkklareli Nafıa Müdürlüijünden: j TEŞEKKÜR . dün Allahın rahmetine intikal~ 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Demirköy kazasında İğneada mevkiin· Duçar olduğum hastalığın tedavı- Cenazesi bugün temmuzun otll~~ 

de yeniden yapılacak olan gümrük muhafaza binası inşaatıdır. si için büyük bir ameliyatı muvaffa- cumartesi günü saat on birde ~~~ 
2 _ Keşif bedeli 6626 lira 15 kuruştur. kıyetle başararak hayatımı kurtaran taşında Emlak cadesinde Pck1 ~ 
3 _ Eksiltme 10 Ağustos 938 çarşamba günü saat 14 te Kırklareli Haseki hastanesi operatörü profesör apartımanından kaldırılarak n9rı1ô~ 

Nafıa müdürlüğü binasındaki komisyonda açık eksiltme usulile yapıla- Tevfik Remzi ile şefkatlerin i esir- öğleyin Teşvikiye camiinde kıl•~r 
kt gemiyen hasta bakıcılara ve diğer tan sonra Fer iköy kabristanınd8 ti! 

ca ır. l J kk" ·· b. lahın magyfiretine tevdi edilece1' 
4 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefcrri evrak 33 kuruş bedel mu memur ara a enen teşe uru ır 

kabilinde Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. borç bildiğimin gazetenizle iltınını Hak rahmet ·eylesin. ~ 

5 - İsteklilerin 497 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 938 se· dilerim. Mannik Kirkor :;::;ı 
nesi için Nafıa Vekaletinden veya Nafıa miidürlüğünden en az 3 bin li· :==---::-==--=-==-==.........,======.;:.__--':..;...:::: 
ralık bu işe benzer iş yaptığına dair verilmiş müteahhitlik vesikası ile Sümerbank Umumi Müdürlüijünden : 
mukayyet bulunduğu ticaret odasının sicil ka~•dını ibraz etmesi ıazım- Memur Ah nacaktır. 
dır. (4746) m_.ı..9tl 

Kırkklareli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Demirköy kazasında Ayastofonos mev

kiinde yeniden yapılacak olan gümrük muhafaza binası inşaatıdır. 
2 - Keşif bedeli 6626 lira 15 kuruıtur. 

3 - Eksiltme 10 Ağustos 938 çar,şamba günü saat 14 te Kırklareli 
nafıa müdürlüğü binasındaki komisyonda açık eksiltme usulü ile ya

pılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 33 kuru~ bedel 
mukabilinde Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin 497 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 938 
senesi için Nafıa Vekaletinden veya Nafıa müdürlüğünden en az 3 bin 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair verilmiş müteahhitlik vesikası 

, ile mukayyet bulıınilııilıı tir.aret oda,.mın !lir.il kiıQ-ıdını ibraz etmesi 
lazımdır. (4747) 

lstanbul Nafıa Müdürlüijünden : 
10.8.1938 Çarşamba günü saat 11 de İstanbulda Nafia Müdürlüğünde 

(22182,61) lira keşif bedelli Fatih Zincirlikuyu ortaokul ikmal inşaatı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Ek5iltme, Bayındırlık İşleri Genel husus! ve fenni şartname-
leri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesind e görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1664) liradır. 
İsteklilerin t.eklif mektuplan ve en az (15000) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair 1938 yılına ait Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet ve Tica· 
ret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 10-8-1938 Çarşamba günü sa
at 10 a kadar İstanbul Nafia Müdürlüğünde vermeleri. (4604) 

Gemlik Sungipek fabrikası için 140 lira ücretle almanca, u.ı• 

terciime ve daktiloya vakıf bir memur alınacaktır. • ttlıİ 
Taliplerin 5-8-938 tarihine kadar t ahsil vcsaikile Ankarada t1 

Müdürlüğe müracaatları beyan olunur. (2645) (4803) 

Adanada Otel ve Konserhol Yaptırılıyor. 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Adana Belediyesi tarafından Adanada ATATÜRK Parkırıd9 

jesi muci'bince bir otel ve konserhol yaptırılacaktır. t· 
2 - Şartnamesine göre bu binaların inşaat bedeli 84629,40 lira01 

3 - Bu inşaatın muvakkat teminatı 6347,20 liradır. ~ .;t~ 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve şartnamesine tevfikan M!L' • ~ 
yirmi beşinci Perşembe günü saat onda Belediye Enciimeninde ) 
caktır. ıııt 

5 - Eksiltmeye girme":'· şartları , projeye bağlı şartnamede yaııl~ı111 
6 - Proje ve diğer evrak Belediye muhasebesinden dört Ura )'1 

kuruş mukabilinde alınabilir. f' J 

7 - Taliplerin usulü dairesinde hazırlıyacakları teklif mcl<ttl ~ 
ihale günü saat dokuza kadar Belediye Riyasetine bir makbUZ ~eıı 
!inde vermeleri ve müracaat hariçten vaki olacaksa keza ayni saat 
vel Belediyeye gönderilmiş bulunması ilan olunur. "4932,, 

' 
Aksu Vapuru Dispeç Heyetinde~ 

9/2/938 tarihinde Sinop civarında kazaya uğrıyan Aksu "~~1 
büyük avarya hesaplarını tanzime memur olan Heyetimiz vaz~ ~ 
mal edreek büyük avarya DİSPEÇİNİ Denizbanka tevdi etrni~tl~~ l 
garemesinin gemi, yük ve navlun kıymeti mukarrerelerine yll:ı: 
olarak isabet ettiği işte alakadar olanlara ilan olunur. "4040., 



.....__ 
30 - 7 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

l'AN'ıa hedefi: Hıberde. fikirde. tıer• 
:;dı temiz. dDrDet. umlmt olmııc. 

rlln aızetesl olmıyı çalıımıktır. 
ABONE BEDELİ 

Torktye Ecnebi 
1400 

Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
75° Kr, e Ay ısoo Kr, 
~OO Kr, 3 Ay 800 Kr, 

1'i SO Kr, 1 Ay 300 Kr, 
ll!eUerarası po.Wı ittihadına dahD ol

~an ınemlckeUer ltln 30, 16, 9, 3,5 lira 
U · Abone bedeli peşindir: Adres değlş
la rrneıt 25 kuruştur. Cevap itin mektup 

ı
ra 10 kuruşluk pul llftvcsl lftzımdır. 

GONON MESELELERi 

Bir Zihniyet 
~eselesi 
>';zan: M. Zekeriya SERTEL 

,, .e~inıiz memleketimizi yabancı
"' ıyı .. b" go tcrmek isteriz. Bu en tabii 
ır his en • b. . h • ' zarurı ır ı tıyaçtır. 

Ya:•kat hepimiz biliriz ki fstanbul 
d llncılara İnkılôp Tlirkiyesi hakkın 
a zerre k d f"k" ·· "t b· a ar ı ır vermeye musaı 

hır Şehir değildir. Çiinkli miihmeldir, 

3.:~•Ptır, pi tir. lstanbula gelen hir 
hak ancının yalnız burasını görmekle 
ltl\k~ırnızda iyi bir fikir edinmesine 
lti 8? Yoktur. Çünkii her adımdıı çir 
ıllt~~ır manzara ile karşılaşmamasına 
hk an 3·oktur. Sokaklnrda çıplak n
f' lı ~OCuklar, her tarafı kırık dökiik 
h~~ tenekeleri, birer pislik heykeli ı.:i 
kakı°la a~ çöpçüler, harap ve pi so
.... ar, hır ecnebinin gözünden kaça
·••az ç·· 
lik ' llnkii bunlan Auupa ve Amc

ada .. 
F Coreınez. 

illi akat bütün bunlar gözümüzün ö
hu ilde durduğu halde bir ecnebinin 
ita manzaraları göriip fotoğrafını çı-

~ltıasına sinirleııirl7.. 
nlara k .. 1 tıe h ı:ıı:maya ve sınır enmc:vc 
akkı ~ 

hu mız var? Hele yabancıların 
r,Q~~?z.araları görerek hakkımı7.da 
l~r ~kırler edindiklerini söyliyen-

e nır• k 
lllı? ~•n ızıyoruz. Aynaya kı7Jhr 

lıirkaç .• • 
l\aPalı gund~n herı yahan~ıların 
"e 1\ Çar ıda na ıl aldatıldıkl1trını, 
t rnerikal t . . t Oto" ı ga7.e ccının stanhulda 

grafını ld .. 
oldu~ a ıgı manzaraların neler 

gunu ani t • t~ltç· n an neşrıy11tımızın ga-

da gö~:~!<rıfuyı.I!r«lw.t ;\'irtT. 1 nıY.iı~'mı: 
ilah Jll ~•klerinıizi anlattık. Bu da gii-

ı .. 
l\tit)i 

tıarı ?lok ı::urur \"e hay i~·etimizc doku 
ttı 11nz ta, hunların ilanı değil. bıı 
lı aralar . . . 

tıl 'l'U k" ın mevcudıyetıdır. ttan. 
dir b r •Yenin yegitne sev .. ·ah ehr"ı · ~ur· · " · 
d11r ı:ör·un eyyahları Ankaraya ka-
tarıbuı urnıek mlimkün değildir. İs
l'al8,1 a .. gelen ~eyyahlara bu manza
\·e '.tti t~ lernıck, \'e onlara f tanhul 
•ıı gu:a~Yeyi böyle tanıtmak, işte a
tııshih olan hudur, ve asıl ıslah ve 

etme . J. \'ole . mı7. azımgelen budur. 
hu it\ a hız Yazmamakla ecnebilr.rin 
ltıalc ~~.ıaraları giirmelerinc mini ol 

•••Urnk·· 
~- un değildir. 

f ger §eh • 
llleu..... • rı temiz tufamıyorsak. se-

lı ••ıltı rrj .. I" • · 
illa )'ab "' .. ·~ eınıyorsak, ya lstan. 

l'•~a gel ancı sokmı~·alım, yahut hu
lıağıaıtı ecck yabancıların gözlerini 
'aade adan ehrc çıkmalorına mil-
~d etrniycl" B ' .. aıı-1 ını. ızc sınırlenen ar-
tıı. -r llııt b Ik' · tı 01 e ı ancak o vakıt mem-
J , ntuş olur. 

ql>o * 
J•rı nyQnın foaliyeti 

l>a~llrı:rıya Yakın Şarkta siyasi pro
JaPo a faaliyetine geçiyor. 

de . tı)•a ne d ,, k 
dıl'e re e, .a. a ın Şark nere-

~'tııtı e Ceksiniz? Öyle. Fakat Japon-
t lııl'a ~l hUyük dü manı olan Sovyet 
'>lt·ıı ı e y k 
"'- l i:ı . a ın Şark memleketleri 
ll'llıı crıne k 
i~ ,>'a ile om~udur. Ergcç Ja· 
~1lllt k Sovyet Rusya arasında bir 
~lle~i~ •rsa, Yakın Şark memlc
~ •l1ttaı Japonya •a taraftar bir cep 
ı '"dıl' .,. &tında Japonyanın menfaati 
tıı · Qunu · · 
~ e"lrıj k n ıçın de Yakın Şark mil 
~ltı lçia d azanmak lbımdır. Bunu tc 
L l'. Jşı c Propagandaya ihtiyaç var 
l{•tı e hu k 
~ Şlll'lc :nıa sntla Jnponyanın Ya-
,1~t~l'ı f :memleketlerindeki diplo
.._1l'et tarıbulda toplanarak, bir fo 
··ı•~t l>togra . ~ 

t ldı mı çıznıege hazırlan-
'lt r. 

'i~ 'tıhuı • 
J 'ıi f §ı:rndiye kadar böyle bir 

'&>o "'liYet • te "h.ıı merkezı olmamı tı. 
l-.'-l'arı~n hur~ını seçmesi dikka
~·-~ '-it, 

~i~ t ıe k 
de .'t "e re Türkiye, gerek Balkan 
ıı11 ~ ~C\•k~evı_etleri dünya siyasetin
~~ ~!tlldll'.\' ılerını tayin etmiş, ve prn
.._.lldi •. • a kurban olmı,·acak kadar 
"'1•11 "1l·as· J 

lıQ ~t "c d 1 nıenraatlerini müdrik 
)n ııl·•"•tı ~vlctlerdir. Bu sebeple .Ja. 

l'Qdii~u l •nlış bir zemin Dzcrlndc 
rıc hiikınctmck lazımdır. 

TAN 

Belediye, para harcamadan ne işler görebilir 7 Şehri goze batan çirkinliklerden 

nasıl kurtarma la, eksikleri ne gibi tedbirlerle tamamlamala7 Bugün de eski Şehre-

mım operatör Cemil T opuzlu'nun anketimize verdiği cevapları neşrediyoruz • • 

a a a 

Istanbul Belediyesi On Para 
Harcamadan Neler Yapabilir 

E ski Şehremini operatör Ce
mil Topuzlu ise: 

- Bugün, diyor, İstanbul şehri 
içinde, çocukların hava alabilecek
leri, gczdirilebilecekleri bir tek 
yer yoktur. 

Bugün, şehrin en mamur en lük .. 
caddesi sayılan Beyoğlundan geçin 
Bu caddenin üzerinde, ve yan so
kaklarında, sinek, ve mikrop ka
rargahına dönmüş yemişçiler gö -
rürsünüz .. Yine bu cadde üzerin
de, tütüncüler, şerbetçiler görür
sünüz ki, sokak üzerinde duran 
müşterilerine cigara, kibrit, gaze
teı çiklet, mecmua, çikolata, rakı 
gazoz, şira, ayran, şerbet satarlar!. 
Bu adamların, herkesin gelip gec
mesinc mah.c;us olan bu caddeyi, 
tıpkı diıkkiınlarının içi gibi kulla
nır dururlar!.. 

A yni caddeden Balıkpazan -
na girin: Tavukçu. tavuk -

lan dükkanda keser, ve müşterisi
ne verir. 

Fuıncı, ekmeği hem pişirir, hem 
satar. Halbuki, sorarım size: Ye
mişçi, yemişlerini camekan içinde 
muhafaza ctmiye mecbur tutula -
maz mı? Tütüncü, hepimize ait o
lan caddeyi, kendi malı gibi kullan 
maktan mcnedilemez mi? Dünya
nın hangi medeni şehrinde, tavuk, 
satıldığı dükkanda kesilir? Ekme
ğin, yapıldığı yerde satıldığını, han 
gi şehirde gördünüz? 

Ve yine sorarım size: Bunları 

ortadan kaldırmak para meselesi 

M escllı, eskiden, yani bundan 
25 - 30 sene evvel, ecnebi 

tavukçuyu, dükkanında tavuk kes 
mckten menetmemize, kapitiilas
yonlar manidi. Ve bu yüzden, bi -
çare belediye, bizim tavukçulara 
da ses çıkarmamak mecburiyetinde 
kalırdı. Halbuki bugiin, onlan, bu 
çirkin, ve çok müzir harek~t(en 
menetmiye hangi zihniyet, hangi te 
lakki, hangi kanun manidir? 

Mesela çocuk l bahçeleri yok. 
Fakat şehirde, avlularında inle -
rin, cinlerin top oynadıkları birçok 
cami var ... Bu camilerden çoğunun 
bahçeleri, ferah, temiz, ve ağaçlı
dır. Bunların birer çocuk parkı ha 
line sokuluvermesi işten bile değil 
dir. Bunun düşünülmemesi, yapıl
maması nedendlı:? Bize: 

- Bu da para meselesidir! Deni
lebilir mi? 

Eğer bu hususta, miibnrek evkaf 
idaresinin bir takım yersiz, mftna
sız endiŞC'leri varsn, şaşarız. Çünkii, 
cami avlularının birer çocuk bahçe 
si haline sokulmasına hiçbir din\ 
mahzur yoktur. Hatta, o mübarek 
yerleri, biçare yavrulara açmak, 
haram değil, savaptır. 

Yoksa, savaba girmek, günah mı 
sayılıyor dersiniz? 

y ahut, temiz havanın, ço • 
cuk için, ekmek kadar, su 

kadar mühim ve hayati bir ihtiyaç 
olduğu kabul edilmiyor mu? 

Bugün, çocuk öliimlerinden ha -
zılarının sebeplerini, ve yaşıyan 

yavruların sıhhatsizliğini bu temiz 
hava buhranında ve zehirlenme ha 
diselerinin bolluğunu, tavukçu dük 
kanlarının şu vaziyetlerinde de arı 
yamaz mıyıı? 

Diyelim ki, bir tavuk mezbahası 
kurmak çok para ister. 

Fakat üç beş tavukçu bir araya 
gelse; tavukların kesilmesi için, 
münasip bir yer hazırlasa, ve bu 
iş. muayyen bir zamanda, beledi
yenin kontrolü altında yapılsa ol
maz mı? Tavuğun satıldığı düJc -
kanda kesilmesile, koyunun, ine • 
ğin, keçinin, kuzunun kasap dük
kanında kesilmesi arasında ne fark 
var? 

1 

YAZAN: Naci Sadullah : 
,, 

Çocuk parkları ve çocuk bahçeleri bulunmadığı için yavrularımızı, 
temiz hava almaları için, ancak bu fekilde güneılendirebiliyoruz 

Birisini ortadan kaldırdık. Bu -
nu nasıl tabii görebiliyoruz. Bil
mem bu da mı para meselesidir? 

Ş imdi, sizinle bir hesap ya

palım: 

Bugün, htanbula her yıl, asgari 
100 bin ecnebi J:CelirL J:Cidçr, ızidçf, 
Hunlarcıan her bırı, curada rastla-
dığı bu pisliklcrı. kendi memleke
tinde en az on kişiye anlatır ya? 

Demek ki, her sene bir mi1yon 
insanın dimağı , aleyhimizde hü -
kümlerle doluyor. 

Şimdi sorarım size: Biz, bu su
retle gittikçe kötüleşen notumu -
zu, nekadar zamanda, nekadar pro 
pagandayla ve nasıl düzeltebiliriz? 

İstanbul, memleketin vitrini va 

ziyetindedir. Ve biz, bu vltrinı gü
zclleştirmcdiğimiz, temizlemedi -
ğimi7 takdirde. vitrini fena tertip 
edilmiş her ticarethane gibi, sey
yah yerine, sinek avlamıya mah -
kumuz! 

B ana sorarsanız, seyyahlan 
l tanbula gelmekten vaz ge 

çiren sebeplerin en başında "tifo,, 
korkusu da vardır. 

Buradan gidenler, Istanbn!u, bi
raz da haklı olarak, tifo vakalan 
bol bir şehir şeklinde anlatmışlar
dır. 

Bunun önüne geçmenin yolunu, 
evvelce de söylemiştim. Tifo, da
ha ziyade sudan geçer. Mesela, Hal 
kalı suyunun kapatılışındanberi, 1s 

ı.M U VA P I= A 9'· ..... _.. ı 
•OLMA.tllH SIR R 1 + 

1 BEGENİLMEK İSTERiM 
Beğenilmek istemek. insan için 

pek tahii oJnn bir ihti~·açtır. Herkes 
hu sarhoş edil'i içkiyi se,•er, fa· 
kat sarho~ olmamak şartile! 

İnsanlar çok defa mcthedilnıck 
ihtiyacile aldanmak ihtiyacını bi
ribirlcrine karıştırırlar. l\lethcdil • 
mek ve beğenilmek ihti~· acı affe· 
dilebilir bir zaaftır. Fakat :ıl

danmak ihtiyacı daima fenadır. 
Methten hoşlananlar ve meth 

anyanlar boş insanlardır. Aldan· 
mak ihtiyacında olan insan ise ken 
di kendisini metheclendir. 

Çoğıımu:r, "başkaları ne der?" 
diye düşünerek bir çok hart>kct· 
lf!rden çekiniriz. Başkalarının met 
hini olmasa da, tenkidini davet rt
mektcn korkarız. Bu egomuzun 
zaafıdır. Halbuki iyi bir şey 

yapmak f~in bundan daha kuv· 
\'etli bir ~ehebe ihtiyacımn: var • 
dır. Ba~kalarının dü~ünccsi değll, 

kendi dfü~iincemiz hareketimizde 
amil olmalıdır. 

* Sonra ne için beğenilmek isto-
diğiıuizi de tayin etmemiz lazım· 
dır. Kadınların ço&ıı güzellikleri· 
nin befeoilmesini isterler. Gib:el· 
Jik tabiatın bize verdifi bir mev
hibedir. Bundan dolayı övünmek 
lazımsa tabiatin Ö\'Ünmesi gerek
tir. Viicut gii:ıelliği için beğenil
mek bize ne faıla bir kıymet ve· 
rir, ne de beğenilmemek kıymeti
mizden bir şey eksiltir. Fakat ego-

muzu besler ve bizi başka beğeni
lecek işler yapmaktan meneder. 

Kafamız, yani diişiinccmiz i~in 
beğenilmek bir dereceye kadar ca
izdir. Fakat 7.eki isem, bu da be
nim eserim değildir. ve zekfimı 
tabiate medyunum. Bundan doln
yı mcthedilmek bana şeref ' 'er
mez. Zekamı işletir, onu yaratı

cı bir hale koyabilir em o vakit 
methedilmekten zevk duymak be· 
nim hakkımdır. 

Fakat asıl methedilmesini iste· 
diğimiz şey, yaptığımız iyi bir iş 
olmalıdır. Bu takdirde de methe
dilmesini istediğim şey. ıahsım 
değil, yaptığım iştir. 

*" Bununla beraber benim en çok 

methe li\yık gördüği.inı sey, hiç hir 
miikafat beklemeden, hiç bir mad 

di maksat gözetmeden, biiyiik bir 
ideal için çalışan adamın fna1iye· 
tidir. Atla~ Okyanosunu bir ham
lede geçen Lindbcrg gibi. 

Hayatta çoğumuz arada sırada 
arkamızın okşanmasını isteriz. Bun 
auz yaşıyamayu;. Fakat büyük iş 
arkasında kopn adam bunu da 
beklemez. O işin zevki iç.in çalı-.ır 
ve yalnız yaptığı fıin beienilme
sin i ister. 

Onun için beğenilmek mi isti • 
yorsunuı? Ev,·eli ne için beğeni!· 
mek istediğinizi tayin ediniz. 

PSiKOLOG 

tnnbulda tifo vakalan sevinilecek 
derecede azalmıştır. 

- Eğer, şehir dahllindeki kuyu
!ar da kapatılırsa, ve bostan1=t .. ~ 
lağım, hamam sularile sulanmala

na mimi olunursa, "tüo., kelime
si, tarihe karışmış birilletin zarar
sız hatırası haline girer. 

Bu suretle de, İstanbul beledi
yesi, hem halkın sıhhatini ko -
rumuş, hem de memlekete seyyah 
gelmesini temin etmiş, yani, on 
para harcamadan atılacak bir taş
la, iki değil, binlerce kuş birden 
vurmuş olur. 

S onra, az evvel de söylediğim 
gibi, dünyanın hiçbir mede 

ni şehrinde, ekmek, satıldığı yer
de pişirilmez. Bu manasızlığı. or
tadan kaldırmak ta. ilk bakışta 

zannolunduğu derecede güç bir iş 
değildir. 

Mesela, belediye, birisi İstanbul
da birisi Beyoğlunda, birisi Kadı
köyle Üsküdar arasında, birisi Bo
ğaziçindc, birisi de adalarda ol -
mak üzere, beş tane, asri ekmek 
fabrikası ynptırır 

Şimdi siz: 

- İyi ıımma, koskoca beş fabri
ka da parasız kurulmaz ycı.? Diye
ceksiniz. 

Ben de size soruyorum: 

- Hangi İstanbullu, bugünkün
den daha temiz, bugünkü gibi ki
losundan çalınmamış, ve bugünkün 
den daha lezzetli ekmek almak mu 
ı~~bilin.da kllo be ma on para !tıı
la vermekten çekinir? 

J stanbul, bir günde, 400,000 
kilo ekmek yer. Kilo başı

na yapılacak on para zam. günde 
1000, ve üç senede 1,080,000 lira 
para tutar. 

Bu kadar para ise, bahsettiğim 
asri fınnlann yapılmasına bol bol 
yeter! .. 

Belediye ise, ekmek kilosuna zam 
edilecek olan bu on parayı kar -
şılık göstererek, bu parayı hcrhan 
gi bir bankadan borç alabilir. Bu 

yapıldı(ğı takdirde, halk gayri sıh 
hi ekmek yemekten kurtulur. Hat
ta o takdirde belediye isterse, ek
mekleri A vrupada olduğu gibi ince 
kağıtlara sardırarak ta sattırabilir. 
Ve bence bu işi başarmak, cami 
avlularını çocuk bahçesi haline sok 
maktan bile kolaydır.! 

Şu halde, inanmak lazımdır ki, 

para ile yapılabilecek birçok bü

yük işleri başarmak, hiç parasız 

yapılabilecek birçok işleri başnr -
maktan bile kolaydır. 

H aydar bey, mezbahayı ve it
faiyeyi kurdu. Bu büyük hiz 

metler, onu, bu şehrin tarihinde 
çok şerefli bir mevkie kavuştur -
du. Ayni şerefi kazanmak istiyen 
bir belediye reisi için, bu fınn fab
rikalarını kurmak, kolay kullanıla 
bilecek bir fırsattır. 

Bu sözlerime kızılmasın. 

Çünkü İstanbulun her şeyi, he
pimizlndir. Belediye, bizim veki
limiz, vekili umurumuzdur. Hatta 
bu bakımdan ben, "Şehremini., ni, 
"pelediye reisi" Unvanına da ter-
cih edenlerdenim. Bizim, vekıli -
rnızden ihtiyaçlarımızı gizlemcme
mizden daha tabii bir şey de ola
maz sanırım! 

Süleymaniye Klübünün 
Kongresi 

Süleymaniye Terbiyei bedeniye 

yurdundan: 

Senelik kongre 6 ağustos cumar -

tesi saat 15 te Veznecilerdeki yurt 

binasında toplanacağından adkadaş • 

lnrın iştirakleri rica olunur. 

5 

m0ısm 
Makine '3o.l.·~~ 

Düşmanhğı 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
"İstanbulda ağaç i lerinde motör

le çalışan 250 tornacıdan 160 ı mo
törlerini kaldırmışlar ve eskisi gibi 
el ve ayakla tornacılığa başlamışlar
dır. Marangoz ve sandıkçılar da nıo
törlerini kaldırmıya karnr vcnniş
lcrdit'. Bunların miktarı da 300 den 
fazladır. Esnafın bu hareketine se
bep, yeni muamele vergisi kanunu
nun beş beygirden aşağı motör kul
lanan tornacı ve mnrnngozlara bir 
sene için defter tutmak mecburiye
tini koyma ıdır. Bu defter ekli bir 
senelik matrahları elde etmek, buna 
göre esnafı maktu nrgiye ttibi tut· 
mak içindir. Esnaf defter tutmak u
sulünü bilmediğinden mensup ol
dukları cem~yetlere miiracaot etmi§ 
terdir. Tornacı ' 'e marangozlardan 
bir kısmı muamele vergi inin mua
fiyet kısmına girmek için motörle
rinl sökmiye ve ipt:ıdai şekilde ça
lışmıya başlanuşlardu.,, 

• Sınai inkılllbını yapan her mem
lekette hazan amelenin, hazan esna
fın makineye karşı iptidai bir düş
manlığı vardır. Yeni medeniyetin 
tahmil ettiği hayatı makineye atfc. 
der ve ona düşman kesilirler. Bizim 
anayileşınc harcketim:tzde hu bel

ki de ilk makine dil manlığıdır, ve 
ebebi de bir hu u iyet taşıyor. 

Sanayiimizi kurmak, ecnebi ser
mayesinin \ 'e sanayi:atin pazarlan
mızı istila ına mani olmak, iktısadi 
i tiklalimizi kazanmak için giriştiği
miz sanayileşme hareketinde maki· 
ncniın, hatta kendi fabrikalarımızda 
i tihsal edeceğimiz makinenin, çok 
büyük bir rolli ,·ardır. El nnayiin-
dcn makineye geçiş, ipt:tıai bir ikti .. 
sat si. teminden, ileri bir iktısat sis
temine geçi tir. .:'\hıklııele nıek için 
iktısadi plİlnlarla, süratle koştuğu
muz bir devirde makıtelerin sökü· 
liip, el tczgiıhlnrının kurulması, ge
riye doğru bir hamledir. 

Fakat bu irtıcam -;ehcbinl ara tır
dığımız :zaman kar ımıza ha it oldu
ğu kadar mühim iki sebep çıkıyor. 
Bunların birincisi <!!>na{ defter tut
ma u uJiinü bilmiyor. Bu kör ceha
letin içinde, sanayi irnkılnbı ilk defa 
bnşını makineye çarpıyor. Herhangi 
bir inkılfıp, iktısadi ve içtimai, ceha
letin ziıfiri karanlığında yuruyemi
yor. l\lakinclerin işlemesi için, ma
kinderi işletenlerin kafalarını da 
beraber i lctmek lilzını. Ameleye, 
esnafa, defter tutma ·ne beraber, U• 

munıi bilı:ilerini artr•..-acak dersane
lerin lüzumuna bir daha şahit olu
yoruz. 

İkinci sebep tc esnafın \'ergi kiil
fetindcn kurtulmak iç ın el tezgahı· 

na dönü linli ifade ediyor. Bu vergi 
hu kadar ağır mı ki, el tczgôhının 
makineye rekabet edemiycceği bir 
de\•irdc, esnaf kurtulu u el tezgfihı· 
na dönü tc buluyor? Eğer hakikaten 
vakıa bu c, zaten küçük makinele
riyle bül iik fabrikaların knr ı ında 
rekabet cdcmiyecek olan bu esnafı 
himaye etmek lilzıın. Eğer, daha ve
recekleri verginin miktannı bilme
den, doğrudan doğruya herhangi kil 
çiik bir mlikellefiycttcn kurtulmak 
fiçin el tczg~ hına döniiş gibi bir irti
ca i e, her ferde olduğu gibi esnafa 
da, cemiyet içinde yasıyan her fer
din her mlistahsilin devlete karşı iç
timai ,·azife \'e nıesuliyctleri oldu
ğunu, kazançlarının bir kısmının 
devlete ait olduğunu öğretmek la
zım. Sebepler tetkik \"e mütalea e
dıllir, fakat makineden el tezgahına 
dönemeyiz. 

GlRESUNDA: 

Bir Liseye 
Çok ihtiyaç 
Görülüyor 
Giresun, (TAN) - Yıllardanberi 

burada açılması halkça arzu edilen 

lise işinin yine uzıyacağı anlaşılı
yor. Bunun sebebi, lise muallim kad
rolarının çok dar ve mevcut liseler
de bile muallim noksanlığı bulunma
sıdır. Maamafih Maarif Vekiıletının, 
Gircsundnkı lise ihtiyacını duşün
mektc oldugu ve ilk imkanda bu ıh
tlyacın giderileceği onlaşılmnktodır. 
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lstanbula kadar gelmit olan meşhur Jak Şerri ile bafpehlivan
larımızın behemehal çarpışmaları lüzumundan bahsetmiştik. O 
yazımızda, güreş şartları ve güreşeceklerin sırası şimdiden halle
dilemezse, Cim Londos meselesinde olduğu gibi, bu fırsatı da ka
çırmak ihtimali olduğunu hatırlattık, Tekirdağlı Hüseyin in min
der ve para işlerini kati şekilde tayin etmediğini de ilave etmistik. 

Tekirdağlı Abdullah pehlivan va- kıkaları da yarım saat olmalıdır. 
1 

l ! I : 

i nhetli olur, kanaatindeyiz. 

1 

: 

Çiinkii, Irmak - Filyos hattı -

Ereğli köıniir havzasına J:?İrmiş ;_= Vi c DA 
ve iç mf'mlrketlerc bu hattan kö 
miir nakliyatma ba~lanmı~tır. 

Kozludan sonra Ereğliye do~ru 

1 TAHAKK ~ 
::: 
::: 
::: --sıtasile gönderdiği ilk cevapta; ev- Bu surette Tekirdağlının hütür. 

veltı kozunu Babaeskili ile paylaşa - şartları belli oldu. Şimdi festival gü
cagını bildirmişti. Babaeskiliden son reşlerinde 'rekirdaglı - Şerri mü . 
ra Jak Şerri'ye karşı çıkmağa hazır sabakasımn nasıl yapılacağını bili . 
bulunduğunu söyliycn Tekirdağlı yoruz. Bir anlaşamamazlık çıkarsa, 
güreş şartlarını ve para meselesini pehlivanların yüzünden olmıyacağını 

1 

-... -- Yazan: Kerime Nadh ~ 

kati şı'!kilde kesip atmamıştı. bugünden temin edebiliriz. 
Dun o meseleye dair bir yazı daha Mülayim ne diyor? 

sahil iizerinde el süriilmemiş 

zengin madenler mevcuttur. Bu 

11 
radaki ocakların bir kısmında 
senenin pek mahdut gi.inlerinde 
tahmilat yapıldığı için, hemen 
ekserisi şimdiye kadar inkişaf. 

11 

1 

1 

-
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Mehtaplı yaz gcc~lerinde, evi-

yazdık. lleride çıkabilecek anlaşama 
mazlıklarm önüne geçmek üzere, Te 
kirdağlının güreş ve para şartlarını 
daha açık olarak ortaya koymasını 
söyledik. 

T ekirdağlının ikinci cevabı 

Mülfıyim pehlivan da ayni mesele
ye dair bir mektup göndermiş mek· 
tubun güreşe ait kısımlarını aynen 
alıyoruz: 

"Muhterem TAN gazetenizdeki 
Jak Şerri'nin başpehlivanlarımızla 

tutuşması hakkındaki yazıyı oku

tnn mahrum kalmışlardır. 

i Ereğliye bir liman yapılır \'e 

hu mevkilerin yakinindcn bir 1 

11 
hat geçirilirse bu liman saye.c;in i' 

de hav7.anın, randımanı da faz 

mizin önündeki kiiçük set
te üç arkadaş toplanırdık. Günün 
yorgunluklarından sonra başımızı 
dinlediğimiz bu sessiz saatler o ka 
dar tatlı geçerdi ki, bazan uyku za 
manını haber vermek için evden 
adam gönderdikleri olurdu. 
Arkadaşlarımdan biri otuz yaşla

nnda, ağır başlı ve yakışıklı bir 
tarih muallimi idi. Öteki daha 
genç, fakat daha yorgun bir kim -
yagerdi. 

- Adil Suphi tam 25 yaşında. 
ve en yakışıklı çağlarında idi. fe
neryolundaki köşkünden her sabab 
trenle İstanbula iner, akşamları aY 
ni yoldan ve yorgun dönerdi .. Yirıe 

. bir akşam dönüşünde, FeneryolU 
istasyonuna çıkar çıkmaz, yanın~11 

çok güzel bir genç kız bulunan bil' 
miilazım ona selam verdi. Tanırrı8' 
dığı bu adamın selftmım gayri ib• 

1 
lasile artnr. 1 

Tekirdağlı ileri sürdüğümüz fikir
lere hak verdiğini bizzat matbaamıza 
kadar gelerek tesbit ettiği güreş şart 
larile göstermiş oldu. 

dum. 1 
Kaldı ki, Ereğli, genişlemeye 

Ben Türkiye ikincisiyim. Gelen A· 
merika şampiyonu olduğu için evve
liı baş Hüseyinle Kara Alinin güre§ 
meleri liizımdır. Şayet onlar hiç gü
r<'şmiyecek olurlarsa, ben kırk be~ 

, i 
11 

çok müsait bir şehirdir. İki lÜZ 
1 

l i hinden fazla ni.ifus barındırdığı 

Tekirdağlı diyor ki: 
, ' 

11 
gibi, her ınevc;iıne g(irc seh7.c ve 

ı ı yemiş bahçeleri vardır. l\femlc-
- Jak Şerri ile karşılaşmamız an 

cak yirmi gün sonra olabilir. Bu -
günler zarfında hazırlanmağa ve id
manlarla Şerri gibi bir pehlihanJa tu 
tuşacak kıvamı verebilirim. Çünkü 
Şerri bu maça bir aydanberi hazır -
!anmaktadır. 

dakikalık ve tuşlnr üç saniyeden ol- Kara Ali pehlivan 

ı ı ketin inkişafıııa, iimrnnnıa hiz- 1 

ı ı met için hnriçten gelecek işçi 

mak üzere güreşe hazırım. Pehlivanı TAN_ şu halele Şerri'nin Yunan 
lıkta yenilmek te yenmek te vardır. l c· Lo d t ld ,,,,, 'b" b" 

ı mc\•cudu ne kadar yiikselirc;e 
1 

~ iiksclsin, şehir hunları rahatça 1 

ic;kfına ve ucuz şekilde besleme 
1 

\ ~ 

Bu sıralarda Bulgaristandan ge -
len kardeşlerimle epey meşguldüm. 
ldmanlarımı biraz ihmal ettim. 

Yalnız bu pazar Babaeskiliyi mut 
laka karşımda görmek isterim. Çün 
kü bu maç benim için bir izzeti ne
fis meselesidir. 

Para meselesine gelince diğer mü 
him güreşlerimde aldığım kadarla 
Şerrı'ye karuı çıkacağım. Devre da-

B · d" k d h" b" hl" ı ım n os a o u 6 ... gı ı, ır an-en şıı:n ıye n ar ıç ır pe ıvan- .. .. .. 
dan korkmadım. Yendim, yenildim. laşamamazlık yuzunden buradan gu 
Bu da her pehlivanın başından geçen reşsiz çıkıp gitmesine imkan kalma - ı 
spor cilvesidir. mıştır. Her vaziyet aydınlanmış bu - ı 

Sözlerime nihayet verirken Kara lunuyor. 

Vaziyetin aydınlanmasına, ve şart 

ların peşin ortaya konmasına sebep 

oldujumuza memnunuz. ' 

Ali ile Hüseyin güreşten istinkaf et
tiklerini bildirdikleı-i takdirde yukarı 
da söyledğim şartlar dahilinde gü -
reşmeğe hazır bulunduğumu tekrar
lıyarak hürmetlerimi sunarım. Herhalde giıreş meraklıları da mü l 

Tiirkiyc lkincisi sabakayı seyrederken memnun ola -
.ıutııuyt71' rcnnvun,. ... -.. ... nu uu. 

ye miisaittir. 

Ereğli limanı, tabii bir liman
dır. l\Ievsimin ~·alnız bir rüzga 
rına muknYemet edecek bir dal
gakırana ihti~·aç yardır. Bu dal 
gııkırnn ~·npıldığı takdirde tah
mil tahliye i~leri de tamamen 
kola~·JaştırıJınış olaraktır. r 

Bugün bunlaı- göı.öniinde tu-

~ lullJP"a 'hu0 .hav,,.ıad'k '-"l'n.ıl~y-• 
ı · ınuKnrrcr ııınnnın ozıuaa ae· 

1
, ğil, Ercğlide inşac;ına karar \'er 1 

l ı 

letizm Şampiyonası 
lngiliz Antrenörleri 1 
Bizden ŞikCiyetçi mi? 

Şmeling RinCJden 

Çekiliyor 

ı n~ek ~o~ ye.rinde olur." ~ _I! 
Atletizm Ajanlığı tarafından tertip 

edilen İstanbul Atletizm Ajanlığı 
şampiyonluğu müsabakaları 19 Ağus 
tos salı gününden beri muhtelü gün
lerde ve muhtelif stadlarda olmak ü
zere devam etmektedir. Bu müsaba
kaların finali bugün Kadıköy stadın 
da yapılacak ve İstanbul Atletizm 
şampiyonluğunu alacak klüp meyda
na çıkacaktır. 

Bugün yapılacak koşular arasında 
bilhassa yüz, iki yüz, bin beş yüz, 
dört yüz metre düz koşuların finali 
yapılacağından müsabakalara büyük 
ehemmiyet verilmekte, klüplere en 
çok puvanı kazandıracak olan bu ko
şuların sıkı bir çekişme halinde de
vam edeceği tahmin edilmektedir. 

!ki gün evvelki akşam gazetele 
rinden birinde İngili7. futbol an
trenörlerinin artık Türkiyede iş 
almak istemediklerine dair bi:r ha 
ber intişar etti. Bu haber, İngilte
re futbolünün en nüfuzlu şahsiye
ti olan umumi katip Mister Ravs 
tarafından Galatasaray klübür.e 
gönderilen mektubun metninden 
çıkmıştır. 

Bugiine kadar yapılan müsabaka
larda elde edilen puvana nazaran Gü
neş kliibii atletleri 52 puvanla baş
ta bulunmakta ve Galatasaray 32 pu 
vanla Güneşli atletleri takip etmek
tedir. Fcnerbahçe ile Haydarpaşa at
letlC'ri ise 1 O müsavi puvanla üçün
cülük için çekişmektedirler. 

Yüzme Seçmeleri 
Su sporları Ajanlığı tarafından ter 

tip edilen İstanbul yüzme şampiyon-1 
luğu müsabakalarının seçmelerine I 
bugün Moda yüzme havuzunda de

vam edilecektir. Bu seçmelerde dere- 1 
cc alan sporcular iki hafta sonra ya

pılacak şampiyonluk müsabakaları

na girip hak kazanacaklarından mü

snbakaların sıkı bir çekişme halinde 

devam edecegi tahmin edilmektedir. 
Şampiyanlugun Beykoz ile Galatasa 

Çok hassas olmamız icap eden 
bu hadiseyi incelemek için Gala
tasaray klübünün böyle bir mek
tuba malik olup olmadığını öğren 
mek ve hakikaten mektup mevcut 
ise metni görerek ona ,ı:ıöre va7.iye 
ti miitalea etmek icap eder. Yeni 
bir devlet teşkilatı kurduğumuz 

ve geniş bir programla sporumu
zu fennileştirmeye ve millileştir
meye ha7.ırlandığımız şu sırada 

İngiltere gibi mütehassıslarından 
istifade etmemiz pek muhtemel o 
lan bir spor memleketinde, antre
nörleri böyle menfi bir harekete 
sevkcden amili araştırmak ve hiı
sıl olan yanlış zehapları düzelt
mek en acil bir vazifedir. 

"TAN" : Hadisenin bütün un
surlarını topladıktan sonra ic2p 
ederse (Futbol Asosyeşin) umumi 
katibinden bu hususu istizah ede
ve bu pürüzlin düzelmesini temi

ne> calısacaktır 
Şimdilik söz Galatasaray klübü 

ni.ındur. 

Dolmabahçede Stadyom 

•ıBrlin - Almanların.mağlılp boks 
şampiyonu Şmelling vatanına dön -
müştür. Nevyorkta dayak yediği za
man Berlin gazeteleri Alman kahra -
manının vatanına dönüşünde büyük 
merasimle karşılanacağını yazmış -
lardı. "Bi7. galibiyetlerimizi olduğu 
gibi, mağlubiyctlerimizi de tesit et
mesini biliriz.,, demişlerdi. 

Fakat Şmelling vatanına döndiiğü 
zaman unutulmuş olduğunu gördü. 
Gazeteler yalnız vapurdan sinema 
yıldızı olan karısı ile inerken alın
mış bir resmini koydular. Fakat bir 
daha kendisinden bahsetmediler. Bcr 
lin onun geri döndüğünden bile bi -
haber kaldı. 

Bunun üzerine Şmelling fevkalade 
müteessir olarak karısı ile birlikte 
b;r inzivaya çekilmiş ve artık ringi 
tcrketmcge karar vermiştir. 

---O·---
Gazetecilerin Maçı 
Son yaptığı maçlarda biiyiik bir 

kuvvet olduğu meydana çıkan mat -
buat !utbolcülerinin bu patlar günü 
Beykoz klübünün davetlisi olarak 
Beykoza gideceği ve Beykozlular ta
rafından verilecek kuzu ziyafetinden 
sonra da tekaiıt tak1mlarile bir maç 
yapacağı maliimdur. 

Bu karşılaşmaya büyük ehemmi -

yet veren Beykozluların son galebe

lerdcn sonra kendilerini Istanblun 
Arsennli addeden gazetecilere bir 
ders vermek ümidile hafta ortasında 
gizli, gizli antrencmanlar yaptığı 

haber alınmıştır. 
ray arasında taksim edileceği umul
maktadır. 

Ok Atışları 
Ok spor kurumu genel sekreterli

g!nden: 

İmar mütehassısı M. Prostun gös

terdiği ve hükumetin de tasvip etti

ği bir projeye göre Dolmabahçe gaz

hanC' arsasına bir stadyom yaptırıla-

caktır. 

Lülebur9azda Susuzluk 
Sıkınhsı Çekiliyor 

Lülcburgnzdnn (Snlm Dalca) ya7.ıyor: 

- I.Glehıırı:oz., Trnkynnın göbeğinde en 
işlek knsabnlnrdnn biridir. Kazanın imarı 
kin bfıyiik bir çalışma \'ar. Fakat. ço'.< mü
him ve mübrem bir ekr.ikliğin tamamlanma 
sı için henCız ne bir tedbir ;ılınmış, nP- de 
tcşcbbüsc girişilmiştir. O ela susuzlukhır. 

Onbin ni.ifusu bulunan kasabada yalnız. 

5 çeşme vardır. Ve su başına gelenler, 
kaplarını doldurmak için saatlerce 'bekle 
meye mecburdurlar. Bu yüzrlen sıra kav
gaları da olur. 

Bu vaziyette Bt'ledlyeyc düşen vaz.lfe, 
kıısabayıı su ıtctirtmrk değil mii'lir? Halbu 
ki, bu iş nl)(!en e tlıll derecede addedilmiş 
ve mevcut otel Lüleburgazın ihtiyarını 

bol bnl karşılaclığı hıılde. şimrli (Belediye 
otel ve s:ıızinosıı) nun lnşaı:ınıı gr~ilmiş

tir. Açnbıı, su, ntcl ve gazinodan daha 87. 

mı mllhlmdir?" 

* Sıısıızluktan Şikayt'!t 

Kuçiikpıızıırdıı Hacıkıulın mohalle~indc 

oturon okuyucularımız.dan Hay Ömer ya

zıyor: 

"Oturduğumuz. mahallede bir tane Ter
ko:ı çc-,ıme i var. Bu çeşmenin suyu, serı:t? 
parmağı kad:ır ince akıyor. Halbuki bıı 

çeı;meden bUtün bir mahalle halkı ctegll, 
mfitc3ddit mııhıılleler fı;tlfade ediyor. Çeş
me başı mahş~ yeri gibi. Bir kova su 111-
mak için saatlel"C'e bekleniyor. Eğer çe~me
nln suyu boka akııa, halk biraz rahat e
decek. Yaz gilnil faz.l;ı !!uya ihtiyaç var
dır. Alfıkadarlnrın dikkat goz\ıne koyma-
nızı dilerim." 

* 
Elektriko:İ7. Kalmış Bir Mahatı~ 
"Bııkırköyi.inün bir mııhallf'Sİ olan Kfi

çUkbnğlardaki evimin hcmm öniindrm Rf' 
lcdiyenln hattı gl'.'ÇU~I ve iki yiiz mr.trr. 
yakınındaki biiHin evlerde de rlektrik bu 
lundujtıı halde ben ve muhitimdeki evle.-
de hfıld petrol ışığıyle yaşıyo -
ruz. Radyo kullanmaktan mahrumum. 
cumhuriyet bayramlarında evimi seksen 
cnm fcncrin kör :rJyasiyle aydınlatıyorum. 

Elektrik Şirketi menfaatini istihdaf ede
rek bu muhiti nıbu ll"ır zulmette yaşattı. 

Şirketin millete mal edildiği bu gün yine 
öyle yaşıımaya, nn beşinci Cümhurlyet 
hrıyranımdıı evimi yine cam fenerle aydın 
lnfmayıı mı ml"'chur Qlar.ağım?. 

Sohbetlerimiz ekseriya, hayata, 
ilme ve felsefeye dair geçerdi. Ba
zan de daha ileri gider, ailemizden 
ve hususi hayatımızdan bahseder
dik. 

Yine güzel hir mehtaplı gece idi. 
Gökyüzii sayısız yıldızlarla doluy
du. Ay, iri ve buzlu bir ampul gi
bi boşlukta sarkıyor, boncuk işle-
meli gelin eteklerini andıran sa -
man yollan muhtelif kollara uza
nıp dağılıyordu. 

Uzaklarda bir yıldız uçtu. Ar -
ka.cnnda bıraktığı valdızlı ize dal;ın . . 
gözlerimi tarihçi arkadaşıma çe-
virerek dedim ki: 

- İnsanların ömrü muayyen ol
saydı. çılgınlıklarını pek ileri gö-- - -· 
yaşatan, "ölüm .. denen merhaleye 
ulaşacağımız zamanın meçhul olu· 
şudur. 

B u sözüme dostum şu ceva -
bı verdi: 

- Bence çılgınlıklarımızı yenen, 
irademizle vicdanımızın el ele ver
mesinden başka hicbir şey değıl
dir .. Bıt hal mUmkiinse. yann öle
ceğimizi bilsek. bugiin. bizi dlişii
recek bir harekete uznnamayız .. 

Kimyager: 
- Ben ikinizin fikrinin de aley

hindeyim, diye söze karıştı. U7Un 
veya kısa hir iimiirde insanlar te -
sadüflerin oyuncağı olurlar.. Her 
hareketi işlemiye miisait ruhta bu
lunan bir kimse. hazan hayatının 
sonuna kadar tek çıl.gınlık yapma
dan ya~ar .. Buna rağmen, her adı
mım iradcsilc vicdanının aydınl1~ın 
da atan bir başkası, miicrim ve gi.i
nahkAr olur .. 

Tarihçi acı acı giilümscdi: 
- f ddia ederim ki. harckrtlcri -

mi7.İn tanziminde irade ve vicda
nımız başlıca amil sayılır, dedi. 
Fert karakterine. karakter de do
ğuşa tabidir .. İleri siirdüğiim kcy 
fiyetin tatbiki herkes için bir ol -
maz .. Hiç kimse de yapacağı bir çıl 
gınlık için ömrünün saatlerini he
saplamıya lüzum görmez ve önüne 
"fırsat,. addolunacak bir tesadüf 
çıksa, vicdan ve iradesine danışma 
dan ona uzanamaz .. 

Ben: 

- Bunu nasıl ve ne ile isbat e
debilirsin? diye sordum. 
Düşünmeden: 

- Şair Adil Suphinin hava• 1 ııa 

ait bir fıkra anlatarak, dedi. Ve 
kimyagerle gö7.gözc gcldiginıizi far 
kedince ilave etti: 

- Sizi yeminle temin ederim ki. 
söyliyeceğim şeyler tamamile ha
kikattir .. Bu hakikate ne suretle 
vakıf olduğumu ileride bildirece
ğim ... 

Kurumumuzca tertip edilen ok a
tlslarmın yedincisi 30-7-38 cu -
martesi saat (15) te Okmeydanında 
devam edileceğinden saygı değer hal 
kımıuı ve üyelerimize arzı keyfiyet 
olunur 

Belediye hu stadyomu en yakın bir 

zamanda yaptırmak niyetinde oldu
ğundan stadyom arsasile oraya gıcie
cek yolların güzergahlarını tayin ile 
uğraşılmaktadır. 

Meşhur Kelle lbrahimin nezarc -
tinde antreneman yapan Beykoz te
kaütleri takımlarını daha fazla kuv
vetlendirmek için hariç memleket -
lerde bulunan oyuncularını da da -
vet etmişlerdir. Aşağı yukarı geçen 
haftaki kadrosunu muhafa eden ~a
zetecilerin de bu maça mahsus ola -
ran kendi aralarında bazı gizli ter -
tibat aldıkları ve Beykozlulara bir 
sürpriz hazırladıkları istihbar edil -
miştir. 

Bu ıztırnp vcrld yaşayışı allıkadar ma
kamların gozu önüne koymanızı rica ede-

Q ~rln bir nefes at<lı. TJzak~ar:t 
bakan gfülerinrle muztarip 

bir buğu vardı. Soyliyeceklerinin a 
rim." 

Bıl<ırköyUnde Kırt11ltepede Kaçak 
bı{jlarda 3 No. lı evin mUtasa,.,.ıfı 

Hnva Kurumu MOfettlıl Bıhrl Gar 

cısını duyuyormuş gibi hir müddet 
ııustu ve hel<ledi. Sonra anlatmı
ya bıtşladı: 

tiyari alciı ve yürdüü. .. 
İki gi.in sonra, köşke postacı şo1 

le bir mektup bırakmıştı: 
"Değerli ııalrlm; 
Ben, siz.in en büyük takdirkArlaf1: 

rıızdan olmaklıı iftihar eden biristyi • 
Şiirlerinizin bGttin mısrıılarında rU ır 
huma ve duygularıma hitap eden 11 , 
şey vardır. Siz.I okurken, kendimi ~ 
nutunım; kııfamda ynşıyan fi1:1r~e0 
içimde coşan hisler siz.ınkilcrin t.:'ı J.: 
disldir.. , 

Kaç yıldır, beni hadi bir hcyec', 
içinde bırakan uhrl varlığınızı d~ş{lı:e 
nerck yn'jadım .. Kaç yıldır, sizi bit •e 
re olsun yakından görmek arzus:> 
çırpındım.. , 

Tesadüf b!:!ndcn IOttunu eslrge!11e,. 
mlşti. İki gun evvel Fcncryolu isti", 
yQntında siı:J görrlıım. Ağabeyim b',. 
na: "işte şair Adil Suphi!,. cll"'diğf tt~ 
mım, sMdctimdl:!n kendimi kaybet.rtı , 
(ı .. erc idim. S<'lfım verişiniz.de b!IC· 
irlcrlıılzln lnr.cliği ve zarafeti vsrcl1~ 

Kimseye seıdirmeden ertesi sltf' 
evınıze ı.."naar ·~.uuı.ı L•'mtı'I. • (f 

Yarın akşnm,..lxıni yine ayni 1c:ı1 r 
tünde bulacaksınız.. E~er kıymet~~ 
linizi sıkmnmn müsaade cdcrscniZ• ıl 
yanın en bahtiyar insanı olacai!1ı1' ,..ıı 
emin olabilirsiniz.. Gıyabi ı;aygılıt~ 
en derin takdirlerimi sunanm. 11 

Nerlfl19 

•• ··J< te' 

Ş airde hu mektup buyı~ 1', 
sir bıraktı. Ve ertesı 8

,
3
., 

şam genç kızı gcirdüğü zamart• ~1',ı 
nız elini sıkıp tr-şekkıır etmel<le I' 
mayıp, biiyük bir dostluğun teıı1 
natına giriızti. <I' 

Hnftnlnr, nylar geçiyor, hU do;!· 
·~·e 

luk daima artan bir samiIJ'l1
; b' 

kuvvetleniyordu. Nihayet ~y~coe' 
an geldi ki, ikisi de biribirınl !

rin bir aşkla sevmlye haşladı!~ 
işte felaket, bu hakikatin ıccc~ 

den sonra kendini göstermişti· cet; 
kü şair genç kızla evlen('miYc fi 
ti.. Kendini ondan çckmiye 1'.~r 
verdi. Fakat bu çekiliş be11

1\l 
ma teml 1 bir hava ile sardı .. ao -ol 
rine uyku girmiynr, çalışa~~ 
cicreccsiz hir ıztırapla eriyor ~ 

Sev<1ilisl ondaki bu uzak1Bşf1l ~ ,, ·sc 
vefasızlık sanciı. Ve bir kaprı ,.1 

pılarak gurunınu kurtarmak g 
sile bir başkasına söz verdi. 

~9it B u haberi alan genç .. ftiıl 
kara gUnlc>rini yaşıY0.J1•• ·· ıv 

ay sonra bir sonbahar gtint1 
•• tı! 

dıl Suphi ağır adımlarla ](ol' 9~ 
geciyordu. Birdenbire beYc~ 

4.itrcdi. Zira karşıdan NC'rirıı9 Lı' 
1• el G . ..ı·· d' 1fLll' ıyor u. crı ııoncme ı: 

gC'çmck tc elinden gclnıc>di .. ,ıc 
Biribirini acı bakışlarla ı;L el~ 

·ı c ler. Ve bir baş harckctı e ~, ı 
d·rıl 

!aştılar. O zaman şair kc-n 
1 

"" 

ınarlı. Bırdenbırc> onun ctıerı 
Jarnk· r . fll' 

- Yemin ederım ki. !:en• 1ıı 
dı1fC çılgın gibi seviyorum 

Genç kız inanmamıştı. 11 
- O halde niçin saadette 

tın? Dedi. 9ı: 

B d . .. ~ı·· ](aıııc - u aıma gomu u 
sırrlır .. s~na , ıınlatamıurı o<.v 

Neriman fazla bir şeY 5 

Yalnı7.: 1 5C 

- Ne olurı;a olsun. bC11
0

e111 1 

haşka hiç kimse mesut e 
cektir. diye mırıldandı. 111 f 

(Arkası: Sayfa ıo. ~tL 
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Gizli Resimler 

~._ 
Sağ taraftaki parçalan güzelce ke· 

siniz; kestikten sonra onları yanya • 
na.. üst üste getirerek koşede, koşan 
küçük kuzu haline getirinciye kadar 
uğraşın! Haydi bakalım şansınız a· 
çık olsun! 

89 Numarah Bilmecemizde 
Hediye Kazananlar 

89 numanlı mecmuamızdıkl "Bilmece· 
Bulmaca., yı dojiru halledenlerden hediye 
karanıınların listesi: 

Birer büyük dolma kurşun kale
mi kazananlar: 

L61ell Şalr Hatmet ıokak 23 numarada 
Orhan Üçsel, Betlktaı Muradiye mahallesl 
Nüzhetlye caddeıl 63 numarada Faruk, Üı 
küdar 20 inci okul talebesinden 208 Nec!~. 

Maymunun, tekenin, kedinin ve domuzun daha birkaç arkadaşı gizli 
bir yerde duruyorlar. Bunlar iki köpekle bir ördektir. Arayın bakalım 
onları bulabilecek misiniz? 

Birer "küçük dolma kurşun kale

mi" kar.ananlar: 

Beyo~lu 21 inci okul muılllml Ziya oO· 

lu Çetin Titiz, Haydarpaıa gar müdürü mu 

avlnl Cemal kızı Nezahat Tunga, lıtanbul 

erkek liseıl 284 A. Türkay. 

Birer " pergel takımı" kazananlar: 

moı No. 9 Semahat Etref, Teklrdaii ::=-ı 
baros Kımunbayının oğlu Muhteşem Al· 
tug, Kayseri tayyare fabrikası 758 numa
ralı Turan All Erdoğan, Kilis varidat nıe 
muru oğlu Ed ip Yazgın, Ürfa huıusl mu 
hasebe müdürü oğlu Feridun Balak • 

Birer '•küçük kutu kalem boyası'' 
ka7.ananlar: 

OıkUdar Doğancılar 200 numarada Azmi 1 Elhığ avukat Şefik oğlu Refik Eren, 

Hoyrat, Kumkapı kUçük Haydar ıokak Dlyarbakırda Mardin kapı parkında Zeki 
13 numarada Samiye Ertürk, Göztepe Ka- vaaıtaılle Hikmet Giindüz, Maraı postane 
yı,dıtQı catldesl 125 numarada H. Levent, 

Birer "resim modeli" kazananlar: 
Çorum kültür direktörünün o(jlu Ahmet 

'K!lse, Samıun 19 mayıs mahallesl lımet 

kar1111nda terzi Mahmut yanında Nurl 
Karaküçük, Nevıehlr dit tabibi Mlthat ou · 
lu Rıfkı Daniıman, Mersin Azıkzadeler 
hanında avukat Fuat vasıt11lle M. Oliuz 
G!lçtU. 

Birer "mürekkepli kalem" .kaza
nanlar: 

paıa caddesi 72 numarada Mehmet, Mar· 
din vallslnln oğlu Necdet Ökmen, Bu!'aa 
Hisar Satı çıkmazı 3 numarada Süleyman 
Süeroğlu, Trabzon Hııcı Kasım ilkokulu Nlıantaıı kız ortıı okulu 1127 GDzln Çö· 

ne, Bostancı ilhan Baıer, Üıküdu hı • 
suluboya" kazanan- l sanlye Harem lskeleıl caddesi 44 numa· 

59 Nevzat Aldık. 

Birer "büyük 
Konya Sinema kar1111 vlllyet baytar dl· 

rektörü olilu Aclan Sözen, Ankuı Ana· 
fıırttlar caddeıl doktor Hamdi oğlu Erol, 
Oımınlye Seyhan aOır ceza ba,kltlbl eğ· 
lu Ökket Tekin, Kütahya gar ıefl Cavit 
kızı GISnül Tug, lzmlr Pazaryeri Alay Bey 
61 numarada Beria Saraçoğlu. 

Birer ''küçük sulu boya'' kaza-
nanlar: 

Manisa hükOmet ıkartı11nda 75 numaralı 
yazlhanede Zeki ellle Orhan Aktan, Erbaa 
Sakarya caddesi 4 numarada Memduh, 
Çubuk kazuı ilkokul 40 numııralı Ömer 
Öker, Malatya istasyonunda hareket mU· 
fettltl kızı Nesrin Toker, Akhisar lnönU ilk 
okulu 179 Nilüfer Kılıojjlu. 

Birer "biiyük kutu kalem boyası" 
kazananlar: 

roda Ayten Kuttat. Beykoz ortaokul ta
lebesinden Pafabahçe Salp Molla cadde· 
ılnde Saadet Oktar, Fatih Gelenbevi cad • 
deai 41 numarada Şııdl Agun, 

Birer "kart" kazananlar: 
Çanakkale postahane arkasında 41 nu • 

marada Necmi Karaca, Kastamonu cezae
vlnde Vecihi Araslı . G. Antep Kürkçü han 
civarında Hayim ojilu Yıkup Sırelman, 
Oımanlye ıulh hukuk hiklmlnln olilu M.ı 
zııffer, Marat İnönü mahallesinde 35 nu · 
maralı evde Mehmet All Tolay, Samıun 
Ziraat Banaksı depo memuru Nı:rım oiilu 
Ülvi Klküllü, Kilis Maliye varidat memur 
muavini lbrahlm Akın, Arapkir daimi en· 
cümen lza11 Mehmet Kulu olilu Cemal, 
Orhangulde kıraathane müsteciri Ahmet 
olilu Turhan Dolgan, Ayvalık poıtahane 
ıokağı fırında Nihat Ekener, Zonguldak 

Grce Kanthlye Ode. Vaslllos Konıtıını. Halkevi arkasında 13 numarada Cihat Ay. 

* Sayıları Birleıtirmek 
77 ) > ,,, //. 

~ 

/ 
:ı 

\' . 
~ ··:6 7 

;. 

(l-25) e kadar birle.ıtirin! Pek hoş 
bir manzarayla karşılaşacaksınız! 

* RESiM BOYAMA 

O - Beyaz 1 - Toprak rengi 2 -
Kırmızı 3 - Açık yeşil 5 - Kahve 
rengi 6 - Siyah 

YAZISIZ HiKAYE: Kendi Kendine Gelen Kısmet 

1 
Kolay Resim 

Yapmak 
Horoz diyor 

ki: 

Sevgili küçük 

okuyucular, be

nim resmimi 

yapmak isterse

niz, bu o kadar 

zor bir iş değil

dir. Elinize kale 

mi alın; evvela 

1 numaralı dai

reyi sonra 2, da 

ha sonra 3 nu

maralı şekilleri 

yapın! Hiç yo • 

rulmadan benim 

1·esmim meyda

na çikar. 

Ördek de a -

tılıyor ve, ilave 

ediyor: 

Benim res -
mim de pek o 

kadar güç de -

ğll;; yorulmaz -

sınız. Onu da ya 
pabilirsiniz! 

* 

10 

10 

GÖZ ALDATMASI 

.. ~~ ••• ... , 

A ve B dairelerinden hangisi da

ha büyük acaba? İkisi de bir mi? 

Düşünün; karar verin! Ondan son· 

ra ikisini ölçtüğünüz vakit hayret 

edeceksin iz.! 
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Çocalılora HilıSyefer: 

Esrarengiz Kösk 
1 

- 1 - ni bıraktı. Tabancayla bıçaklan bir 
Bay Halit seslendi: yere saklayı~aade demir parçaları-
- Küçük gel! Şimdi sıra senin nı çantada aJ\koydu. Sonra sessiz ses 

değil mi? siz köşkün önüne geldi. Elinde çan-
Adı çağınlan İhsandı. ta ilerledi. 
İhsan bu ticaret evinde ayak işle- Köşk tenhaydı. Yalnız ön tarafta-

rini görenlerden biri idi. İşten döne- ki pencerede ışık vardı. Köşkün arka 
li henüz pek az olmutta. Böyleyken tarafına gidip oradan içeri girmeyi 
yine sıraya o girmişti. Elinde ~rlok tuarladı. Orada alçacık bir pencere 
Holmesin bir kitabını meraklı me- gözüne ilişti. İyi .. Bir hırsız gibı pen 
raklı okuyan Ihsan tam mağaza ka- cereyi açıp içeri atladı. Elindeki çan 
panaeağına yakın ile gönderiliyor - tayı bir yere bırakıp ilerlemiye ba§ 
du. · lamışken birden, yukandan doğru 

- Ihsan ba çantayı İstinyede "Sa- gelen ayak se.sleri ve bir kadının ba
n Beı;leı:,, kötküne götüreceksin! O ğınşını duydu. Bunun arkasından 

köşk.O kiralamıı olan Bay Envere ve- bir sürü kalın erkek sesleri kulağına 
recebin! İfin bittikten sonra evine geldi. 
dönebiJirsiıl! Demek burada da fena şeyler ge-

bısan gülerek: çiyordu! Yukandan gelen seslere ku-
- Peki efendim! diye cevap ver- lak verip durmuştu; tekrar yürü • 

dl. • · dü. Fakat bu sırada ayak sesleri ka-
Ağırca olan çantayı yakalıyan th- pıya yaklaşmıftı. Hemen perdenin 

ıan onu bisikletin arkalığına bağla- arkasına saklandı. 

dı; ve bisiklete atlıyarak yola ko- Odaya iki kılıksız adam girmişti. 
yuldu. Ellerinde bulunan ve tıpkı onun c;an 

Emtnönünden geçerken gazete sa tasına benziyen bir çanta vardı. A-
tıcılan bağınyorlardı: damlardan biri: 

Yeni bir soygun! Havadisler; Ka-
.:ı.ı..·· •. dk" ' . ~oyun. e ı aoygun ... ,, 

Soo güıılerde bu soygunculuk va 
kalan pek çofalmı§tı. 

- Pencereyi açık bırakmışsın! De 
di. 

- Unutmuş olacağım. Açık kal
mışsa ne çıkar? 

Gelenler çantayı bir köşeye bıra
karak geldikleri gibi çıktılar. 
Artık İhsanın §ilphesi kalmamış

tı. Burası muhakkak ki, bir hırsız 
yatagı idl 

Gizlendiği perdenin arkasından çl 
kıp hırsızlann bıraktığı çantayı ken 
di çantasile değiştirdi; ve onu per
denin arkasına yerleştirdi. 
Şimdi gidip §Öyle bir dola§Jnalı. 

Ve ne olup bittiğini anlamalı idi. Ba
ğıran kadın kimdi? Burada ne var-

thsan hem gidiyor ve hem de ba- dı? 
tan güneşin güzelleştirdiği ve kızıl- Yavaş adımlarla sofaya çıktı. Mer 
laştırdığı Boğazın sularına bakıp dü- divenlerden yukan doğru çıkmıya 
ıüncelere dalıyordu. Bir polis hafi • başladı. Sofada ışık yanıyordu. Bir
yesi olabilse!... , den şivesi türke benzemiyen birisi-

Birden bu hülya içindeyken bi _ nin fU sözlerini duydu: 
ıiklete bir taş çarptı; İhsan bir ya- - Bıçaklar gelinciye kadar bura-
na çanta da bir yana fırladı. da beklemek mecburiyetindeyiz. 

Neyse, bir kaza olmamıştı. Ye • ~n biraz ilerliyeyim derken bir 
inden kalkan İhsan çantayı alrru den bır kapı açıldı; sofaya basık bu-
davrandı. Bir de ne görsün! Açıt~ runlu, uz~ caketli bi~ a.~am fırladı. 
mıı olan çantanın içinde bir torba tor .İhsanı goren adam ustune atılarak 
banın ağzından · da bir tabanca gö _ elile ağzını kapadı; ve öbür elile onu 
rünüyordu. iterek bir odaya soktu; orada bu hay 

. dut gibi daha üç kifi vardı 
- Bu da nesi? Dıye hayret etti. (n- · 

T b l · t BI - b ucvamı VG1'1 or ayı yıce aç ı. r surü ıçak 

KOÇUK YAZICILAR 

• KDçDk okuyucularımız 

MOSABAKASI 

TAN - ÇOCUK alzler için bir kDçDk yazıcılar mDNbakuı açtı. O gOnden· 
beri birçok yaza. fiır aldık. Bazıları, yarın için bize tok .. yler mUJdellyor. 
P'akat alz de blllralnlz ki, bu yaz1ların hepalnl birden çıkarmamın lmkln 
)'ole. &ıraya koyduk. Her aayımızda birer lkl .. r b .. acalız. &onunda da ara· i 
larında mecmuamız yazıcıları tarafından bir seçme yapılacak ve en güzelle· 
rina lledlyeler verllecektlr. KDçOk yazıcılarımız; TAN - ÇOCUK alzde11 da· J 

ha gUzel yazı ve tllrler bekler- Yalnız yazıların uzun olnıamaaına, ve ço
cukları, yani alzlerl allkadar eder mevzular Nçmlye dikkat adin emlT 

• Mehmedin Akıbeti •• ŞEHiTLER 1 

ı , 

Göpünden vuruldu bu tehltler vatan 
için, 

Xaraıılıkta vınlayan k\11"1'1D& siper ıı 

oldu. 

Şahitler: Şiir 

~ Yarah bajrmdan kan akıyor için 

• 

· tan. 
~. FARUK 

aeleyi anlattılar. O zaman öğretmen
leri, Mehmedfn dıeanya çıkarak bu 1-

11 yaptıflm lnıadı ve ~klara Meh 

medf çalınn dedi. Fakat Mehmet 
ka~ıttı. O artık iyice hırsız olmuş 
tu. Büyüyilnce birçok hırsızlıkl:ır ı 

yapb. 'En sonunda idama mahkum 
oldu. ,, 

Yazan: Ak~hir fnhiaarlarda HU 
aamedclln ollu Nad Tanrıverdi ı 

T E N K 1 T 

Küçük Ö. Faruk'un bu şiiri hakikaten sQzeL insan onu okurken mütehaıısi3 
oluyor; duygulan örperiyor. Bu hal gÖ$teriyor ki. küçük Faruk ~lrde muvafiak 
olabilecek. Hele "Yurt öksüz olmasın d11 bizler olalım!,, mısraı fevkaHde.. 1 

Kilçüklerin vatana karşı olan sevgileri bizi sevindiriyor. Yarınki nesil böyle gü
zel duygulu, kuvvetli olduktan ~onra yurdumuz hiçbir zaman çijnenmiyece!<tir. 

Mehmedin akıbeti: -küçllk hikaye-

Naci Tanrıverdlnin yazdıtı bu kQçilk hikAye zar~. KQçük yazıcılanmız ne- ı 
dense şiirde daha ziyade muvaffak oluyorlar. 1 

Naclnln yazısı biraz mübalAgalı .. Hiç bir anne çocutuna fena eeyler öğretmez; 
annelerimiz daima bizim iyi olduğumuzu, yilkleldllimlzl laterler. Onun için kiı- ı 
çük Nacinin ~örilşil ııakattır. Ona ~-unu söyliyellm. Anneler her ,eyden amma her , 
seyden üstündür. Ve hiç bir anne çocuklarına fenalık aplamaz; bllAkls anneler 
her vakit biz.e vatan ıevpini, baıkala:·ına k&111 iyilik yapmayı ötretltler. 

ALPLE BABASI 
ve demir parçaları daha vardı. 

Demek İstinyede bir çete vardı. 

© @ 

' 

~oc•klara -Fıkralar ı 

Tayyareyle Ekin 
Bir söz vardır çocuklar: .. insanlar 

dev adımlarla ilesliyor!,, Devlerin 
nekadar hızlı yürüdüklerini ve adım
lannın genişliğini pek bilmiyoruz 
amma insanların pek çok büyük bir 
süratle terakki ettiklerini biliyor ve 
görüyoruz. 

Son yüz yıl içinde neler bulun • 
madı. Eskiden masallarda geçen ve 
dedelerimizi dedelerimizin babala • 
nnı ~rtan, uykulannı kaçıran şey 

leri, şımdi insanlar hakikat haline 
soktular. 

İnsanları.:ı neler icat ettiklerini, 
neler bulduklarını siz de benim ka -
dar biliyorsunuz; ta elektrikten. te
lefondan tutun da radyoya televiz
yona kadar insan zekasının kudreti
ni, büyüklüğünü, gösteren buluşlan 
saymak hiç te güç değildir. 

Bu ön sözü bana yaptıran şey, bu
gün size bahsedeceğim bir havadis • 
tir. 

Hindistanda Seçim 

'( 
Hindistanda seçim yapılacağı za -

man okumak yazmak bilmiyenlere 
mahsus ipretli kutular konuyor. Ca 
hil olanlar bu işaretlerin gösterdiği 
adamlardan birini beğenip reylerini 
o kutulara atıyorlar. 

En Uzun 
Bacaklı Kuı- r-
Dünyanın en 

uzun bacaklı ku 

Geçenlerde insanların günlük ek
meği hakkında bir fıkra yazmış ve 
bunun güçlükle tedarikini uzun u -
zun anlatmıştım. Bugün de buğday 
ekimi için bazı memleketlerin son tat 
bik ettikleri bir usulü size haber ve-_ . şu resimdeki, ley 
recegım. lek cinsinden o 

Ekmeğin, imanlann hayatında baş lan bu kuştur. 
lıca rol oynadığını sizin küçük dimağ Bu kuş deniz 
larınız bile anıiyor artık .. Hatta si- kenarlarında ve 
ze şu· satırlan yazarken sizin yaşı - tatlı sulann kıyılarında yaşar. 
nızda bir küçük, belki ihtiyar annesi E k• 1• O k 
ne ve daha minimini kardeşlerine Çok s 1 ır yunca 
günlük ~kmeklerini götürmek için, 
"Yeni hayat! Yeni hayat!,, diye kız-l 
gın güneşin altında kısık sesile bağı-
rarak sokaktan geçiyor. · 

Bu küçük satıcılar adeta bir kah 
raman gibidirler. Bu yapa hayatı ye 
nen çocuklar büyüdükleri zaman 
neler yapmazlar ki! .. -Makineli oyuncaklann tarihi çok 

eskidir. Hemen en eski oyuncak, re
simde gördüğünüz hamur yoğuran 

adamdır. Bir iple hareket etttirili -
yor. Bu oyuncak 4000 sene evvel Mı
sırda yapılmıştır. Zengin bir çocuğa 
alınmıştır. 

' • 

lahl ltikaffar 

Dünyada hali birçok yerlerde ba
tıl itikatlara inananlr.r çoktur. Cüm 
hurlyetten evvel bizde de halk böy 
le feYlere inanırdı. Fakat Cümhuri
yet devrinde artık herkes hakikat • 
leri öjrenmiı ve akıllaDDUftir, şim
di böyle feylere inanan yok bizde .. 

Macaristanda hall "batıl itikat,, 
lara inanan varmıı. Baş ağrısına ve 
ıya sanlığa tutulan çocuklara balmu-
1 mundan yapılmış bir çanak ile su içi 
riyorlar. Gfıya bu suyu içen çocuğun 
hiçbir şeyi , kalmazmıs? Akıllarına 

şaşılır değil mi? 

* 
Ağaca Tırmanan 

/fi '~\ JI _. ~il i 
Yengeç ~t\, . '41U" 
Yengeçlerin a 

ramnda çok ga 
rip ve tuhaf o · \ 
Janlan var. Me 1\ 
selA resimde gö 
düğünüz ve "Ko 
ko cevizi,, deni

. 

len yengeç gıdasını temin etmek ü
zere ağaçlara tırmanıyor . 

* 
Sert Deril Bir Hayvan 

"Karınca yi • 
yen,, adı verilen 
lU hayvan Bor • 
leo adalannda 

Bunu başka zaman konuşuruz. 
Rusyada ve.Amerikada tayyarey -

le ekin ekii.iyormuf. Yüz binlerce 
dönümlük geniş topraklan tohum 
serpmek için çelik kartallar "yani 
tayyareler,, kullanılıyor çocuklar. 
Bu usul Amerikad yangın neticesin
de yanıp mahvolan ormanlan yeni • 
den dikmek üzere de tatbik olunu - _ . . ıaşar. 

ekin eken insanları, bir masal gibi ~ Bunun deri'ii 
çocuklannıza anlatacaksınız! ı ' _ _ . gayet kalın ve 

Bütün dünya ilerliyor küçükler; sertıir; auyrujuua. ağzına alıp çörek 
siz de çabuk büyüyün ve dünyanın lendiği vakit hiçbir şeyden korkmaz. 

yormuş. 

Tayyareler sürati malum. Onlarla 
yapılacak ekin de pek çabuk olur. 
Görüyorsunuz ya çocuklar, insanlar 
nasıl ilerliyorlar. Artık bir zaman 
gelecek ki, ellerile tohum serperek 

gidişine ayak uydurmıya çalışın! Çünkü kaplanın dişleri bile onun de-
F. B. risine giremiyormuş. 

. ~------------------------------------....-----------------------

Düpliyen Elma 

@ 

~ 

Birden şimşek gibi aklından geçen 
bir fikir onu olduğu yerde durdurt
tu. Acaba gideceği köşkte de bir çe
te mi bulunuyordu. Namuslu bir ma 
ğaza diye çalı§tığı bu yer bir hıl"S1% 
yatağı mı idi? Bilmiyerek bu adam
ların cinayetlerine hırsızlıklarına o 
da alet mi oluyordu? Bu dü§iince • 
lerle tekrar bisikletine atladı; w iki 
kilometre kadar gittikten sonra bu 
tabancayla bıçaklan yerine teslim et 
memiye karar verdi. 
Köşkü bulunca doğrudan doğruya 

oraya gitmedi. Evveli, köşkün ya 
mndalri ablJ' gibi bir yere bisikleti-

~ ,;\ ' ~ i ~ ıı· • ... ,_ıY 

• 

«:ıL-. • • ...._. ............ ...._, 

Ucuz ilaç 
-Şuk .. 

ki eczane iliçla
rı yan fiyatına 

veriyor. 
- Vah, vah, 

orada da mı hiç 
hasta yok? 

[~ 
J 

* 
Evi lnliller 

Can :-- Hak • 
sana bu güver • 
cinlerin ayaJm
da halkalar var; 
neden acaba on
lan takmı§lar? 

Ayten - Ne
den olacak, ev lidJrler de onun için.. 

,,. 
Miibalaia 

Mikey (Kikl
ye) - Kardeşi· 

nin yapıcı usta • 
sı olduğunu söy 
Jüyorsun; bari ça 
buk bina yapı • 
yor mu? 

Kiki - Tabll, geçen gün sabahle
yin evden çıkınca bizim mahallede 
bir sinema yapmıya başladığını ıör
: milftüm. Akpm dönerken bir de bak 
! tım ki, aincmanm önü dolmuı her ~ 
kes bilet alıp içeri giriyor. 

* 
Yolu Şclprmlf 

- Dün sabah ile çok geç gittim. 
-Neden? 
- Birisi evin önündeki parmaklı-

ğı 8§1I1Dlf; bu yüzden bir türlü yolu 
bulup l§e p:iemedim. 

Dünya .. En Eski 

Bank asa 

Bankalaruı if ha,.ta. iizerlnde M': 
mühim birer müesHH olduklarım 
az çok bWndnlz. Resirİıde görcl1 ' 

nüa bina dbyanın en eski 
dır. Bu boka 1280 yılında yani 
lı yukarı bundan 700 yıl evvel l· 
yanm bir fehrinde açılınıftır • 
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48 Yazan: ZIYA ŞAKlR 

Saray Ebesinin Büyük 
Bir Cüretkirlığı 

S biye, Sultan ıfamidi ikna etmiş. 
M Ultan Hamit de, biraderi Sultan 
et~r~dın hayatını bizzat tekeffül 

ığıne dair bir senet vermiş (3) 

A li Suavi vakasından sonra 

h artık, saray sım sıkı bir çem 
er i · 

g Çıne girmişti. Gerek kara ve 

1 erek deniz tarafına çifte nöbetçi
it~ dikilmişti. Dış kapılar kamilen 
tu~atııarak, bırakılan bir tek kol
le kapısı da, Yıldız sarayından ge 
l n Arnavut tüfekçilerin muhafa -
dası altına verilmişti. Ve bu kapı
...... ~n girip çıkanlar da, tahdit edil -
•uışti. 

d l':sac;en sarayın erkekler tarafın 
;·hemen hemen kimseler kalma • 
d:Ştı. Efendimizin eski bende~iının 
d n olup kendi arzularile kalanlar 
a ııar d sar ay an çıkarılmışlardı. Koca 

b ~ suyu çekilmiş ve müşter.isi 
tı~ ış bir değirmen halini almış-

le~ı1dız sarayından vazife ile ge • 
der·elrden ve (iradei seniye) ile gö!l 

ı en d kt 1 :ta k' 0 . or ardan başka. ssra-
liil ıınse gıremiyordu. Mühim bir 
ita:~ ve mecburiyetle dışarıya çı 
~anı ar:m ağaları, hatta bahçi -
1er ar bıle, sivH polisler, zaptiye-

'dd'\re saray hafiyeleri tarafından 
ene tak' d'li . ıp e ı yordu. 

nır h 

d~i tntıddet sonra, doktorların .ıı-
"11 de tnhdit edilmiş hatta bu va 
~l.le rn·· ' 
tiJnıişı~nhasıran Rıza Paşaya ve • 

ı. 

""na.,, 
lar a ............ al?<', ~ı::ıı~tı. Kaua-
lar bra1.sında bir takım dedikodu -

e ırrn· . 
dltıef ıştı. Onun için Valde Ka 
l'rıesi ~n~ı, bu doktorun değiştiril
l::iirıd çın Sultan Hamide haber 

eıınişti. 
nunun .. 

l\1~ :p uzerine Hünkar, bir dah:ı 

Günün birinde Saliihattin Efendiyi bir "kenara çekmi, · 
- Elendi Hazretleri .. Geliniz •İze biraz doktorluk öğreteyim. 

Günün biri.nele ba,ınu:. •ıkılırsa i.tilade eder•iniz .•• Demiıti. 
(Saray Ebe•i) nin Bir lursa, bir vasıta ile kendilerine du 

Cüretkiirlığı yuruverin. 
- Vasıtaya ne hacet Efendimi7.?. 

Aradan böylece iki sene geç
tikten sonra, Efendimizin 

ikballerinden (Resan) hanım, (Fat 
ma Sultan) ı doğurmuştu. Ve bu 
hadise, sarayın hiç değişmiyen ha
yatında, bir değişiklik olmuştu. 

Resan hanımını doğum ağrıları 
gelmiye başladığı zaman, Yıldız sa 
rayına haber gönderilmiş; Ebe iste 
nilmişti. Sultan Hamit de, (Hane
sever; ve ona karşı derin bir hür
dan ebesi) ünvanını taşıyan Hayri
ye hanımı göndermişti. 

'-1'-.- :..- TT--·-- • 'r.'L-- ..1:_:_; .-, .... t~ 

met beslermiş. Onun için, saraya 
gönderildiği zaman, Efendimizi gô 
rcceğine pek sevinmiş. 

Bizzat gider, kendim haber veri
rim. 

- Saraya nasıl girebilirsiniz? .. 
Memnu değil mi? .. 

- Vakıa, şiddetle memnu. Fa -
kat, madem ki, Efendimiz arzu bu
yuruyorsunuz. Ne yapar yapar; 
mutlaka gider, saraya girerim. 

Efendimiz, ebe hanımı bu fikir 
den vazgeçirmek istedi. Fakat ebe 
hanım, fikrinde şiddetle ısrar gös

terdL 
(Devamı var) 

1 E K 
iÇ PlY ASALARDA : 

Fındık ve Ce~İ% 
Satışları 
Durgun Gidiyor 
Son hafta içinde piyasamızda ce

viz satışı olmamış ve yalnız Fatsadan 
360 kilo iç ceviz gelmiştir. Fındık sa
tışları da yalnız iç tombul fındık ü
zerinde olmuştur. 11280 kilo Akça
koca iç tombul fındığın bir kısmı 45-
48 kuruş arasında bir kısmı da 58 ku 
ruştan satışı kaydedilmiştir. Ünye ve 
Fatsa iç fındıklarından bir parti 5040 
kilo 56 kuruştan diğer bir parti 5040 
kilo 59 kuruştan, üçüncü bir parti 
65 kuruştan satılmıştır. 10 bin kilo 
Giresundan 3910 kilo Trabzundan iç 
fındık getirtilmiştir. 

İhraç olunan iç tombullardan 3600 
kilo Prağa, 4240 kilo Trablusa gön
derilmiştir. Piyasamızda 9 bin kilo 
iç ve 10 bin kilo kabuklu fındık sto
ku vardır. 

Yulaf Piyasası Canlandı 
Bandırma ve Karabiga mıntakala

rının yula!lanndan büyük partilerin 
satılmasına başlanmıştır. Dökme ola
rak fop şartile Bandırmadan 

yüz bin kiloluk bir parti kilosu 3,35 
kuruştan ve Karabiga yulaflanndan 
Eylfü teslimi fop olarak yüz bin ki
loluk ikinci bir parti kilosu 3,32 ku
ruştan ihracat için satılmıştır. 

DIŞ TtCARET: 

Deri Fiyatları Yükseldi 
Ecnebi memleketlerden ithal edil

miş olan kuru sığır derilerinin mev
cudu azalmış olduğundan piyasaları
mızda bu nevi derilerin alış verişi 

artmıştır. Her taraftan istek başla
mış ve kiloda 4 - 5 kuruş yükseklik 
olmuştur. Trakya malı sığır derileri
nin kilosu 73 - 75 kuruş arasında ve
rilmektedir. Anadolunun muhtelif 
yerlerindeki derilerin kilosu 65 - 67 
kuruşa fırlamıştır. 

tifey a~Yı göndermemişti. Bu va 
İlaşa e Yıne eski doktorumuz Rifat 
l>a§aYı tayin etmişti. Doktor Rifat 
flda ' Çok vicdanlı ve babacan bir 
hılelll~ı. Gerek Efendimize ve gerek 

Saraya gelir gelmez, hem valde 
kadınefendiden, hem de Efendimi 
zin kalfalarından istirhagı ederek: 

- Aman .. Aslanımızın yüzünü, 
bir lahza olsun, göreyim. 

Diye, Efendimize haber gönder 
di. 

Gençlik Veren de Odur 

... Ctddi bır' l.k .. t . ... lama a n a gos erıyor; ay 
l~ hurın nda en genç bir kalfaya bi 
c~ ~ette kusur etmiyordu. 

dil'i ~~un birinde Salahaddin Efen 
ır kenara çekmiş· 

-......~fe · ' 
hır rtd ndı Hazretleri! .. Ben yaşlı 
Olur .,_~rnını. Olur ki, bana bir hal 
h . .ı:: ahut u .. nk. 
eııiırı . .' nu arın aklına eser, 

c:lertr ~ erıme bir başkasını ıtön-
. qe d " tıı?\la b r oktor, benim gibi size 

l>ii1t b· aşta bakmaz. Pederiniz, bü ta ır d'k Çtır F 1 katle bakılmıya muh -
~eı. · 

0 
akat herkese emniyet edile 

<lo~torı ~u~ için geliniz size biraz 
<le hİt§ı u oğreteyim. Günün birin 
tı~. 1112 sıkışırsa, istifade edersi 

befktf s Ş. 
lll&h 

e'tltıu:~dln Elendi, bu teklifi 
h,.\r11la. ıyetle kabul etmiş. 
;:ılldcti tında kararlaştırmışlar. Sa 

ııl°ı'ılu ~ Efendiye bir hastalık uy
~ ş ar. 

)ıı unun ~ . 
lı •ı1t s k Uzerıne Ri!at Paşa 5ara-
11~tıc:ıe, ıha gelrniye başladı. Her ge
l ~ 

6 
stalann muayeneleri bit 

~~. onra b" • ~alı • ır odaya kapanıyor-
1ti.t111 Şıyorlardı. 

~~iye l>aşa, icap eden §eyleri, F.
~;Qleti 11~t ettiriyordu. Efendi de 

· 
0 lırup bunları ezberUyor-

Su.ıa_ 
~<ı( haddi 
~i lor-ıuk ~ n Efendinin böylece 
tı~"ttı. faycı oğrenmesi, oldukça mü
ttıı~ bir n~.ar temin etmişti. Hatta 
~/i hııcg~~ gehnişti ki, Efendi . 

r:rıqi ~d ır. müddet Salahaddin 
~ -.. "avı etmişti. 

~~)(~ 
\olı1t11~. ~ll'\n G6zde) nin bu mfihlm {f
~ttt <tı;vet arnen hakikattir. Sultan Ha 

\t toı.... b\I ı~ve Norveç Kralı Oskar) a 
11 ·ra1ı: hıı et, (Pans, Meşriki Azamı) 

lılıl ~lnesınde hıftedilmişfü. B~ 
Uhafar.a edilmektedir. 

z. ş. 

Çırağan vakasından sonra, Efen 
dimizin - harem halkından başka -
hiç kimse ile yüz yüze gelmeme
si için defalarca kendisine haber 
gönderilmiş.. Hatta bu hususta, 
sarayın erkekler tarafında buluna:ı 
lara da sıkı sıkıya emirler veril -
mişti. Buna binaen, Efendimiz, 
Ebe Hayriye hanımı huzuruna kıı
bul etmek istememişti. 

Nihayet buna bir çare ve tevil 
yolu bulunarak, çocuk doğduktarı 
sonra. ebe hanımın usulen müjde 
vermek bahanesile Efendimizi gör 
mesine karar verildi. 

Resan hanım, sekiz on saat 
kadar sancı çektikten sonra, Sul
tan doğdu. Ebe hanım, küçük Sul
tanı kundakladı. Efendimizin dai
resine götürdü. Küçük Sultanla he 
raber huzura girdi. 

Büyük bir sevinç içinde, hem 
Sµltanı takdim etti. Hem de, ken 
di hissiyatını bildirdi. 

Ebe hanımı gördüğü için, Efen
dimiz de pek çok sevinmişti. Birçok 
iltifatlarda bulunduktan sonra: 

- Aman.. Beni gördüğünüzü, 

hariçte hiç kimseye söylemeyin. 
Sonra sizi, rahatsız ederler. 

Diye tenbih etti. 
Ayni zamanda, Efendimizle Ebe 

hanım arasında şu konuşma geç • 
ti: 

- Senelerdenberi hemşirem Fat 
ma Sultanı görmedim. Sıhhatlice 
bir haber de alamadım. Acaba ne 
haldeler .. Malumatınız var mı?. 

- Cariyeniz de bir hayli zaman 
danberi göremedim. Fakat, tama -
men afiyette olduklarını haber :ılı
yorum. Ve pek memnun oluyorum. 

- Kendilerine, çok büyük mıı 
habbetim vardır. Hatta bunun için 
bu minimini Sultanın adını (Fatma) 
koyacağım. Haber alırlarsa, her -
halde memnun olurlar. Mümkün o 

Tiroit guddesinin çıkardığı hor-
. mon insanlara güzellik verir, :ı:eka 
sını parlatır, iradesini kuvvetlen • 
dirir, bu hormon iyi işlediği vakit 
insan iyiyi kötüden daha kolaylık
la ayırt eder. Tiroit hormonu bun· 
lardan daha büyiik iş görür: Viicu
dümüziin metabolinıa~ını o temin 
eder, yani yediğimiz gıdaları haz· 
mettirir, onları vücudümiize yarı· 
yacak hale getirir, daha sonra ,·ü
cuda yaramıyacak kısımları çıkar· 
tır ... 

Fakat tiroit guddesi her ~eyden 
önce, insanlara gençlik voren u-
7.UV olarak tanınmıştır. Bunun he· 
kimlikte bir de güzel tarihi var • 
dır: 

Meşhur büyük operatörlerden Ko 
her bir giln isviçredeki Cenevre şeh 
rinde bir birahanede otururken gö 
zii ka a başında oturan yakışıklı 
giizel kadına ilişir. Kadın gen!;, ca· 
zihcJi fakat boynunda • tiroit gud
desinin şişmesi demek olan • bir ga 
şa hastalığı var. Bu hal kadının gü· 
zelJiğini bozuyor. Hoca merakla • 
nır, kadım hu çirkin hastalıktan 
kurtarmak Ü7.ere, kendisinin de rı· 
7'.asi1e, ameliyat yapar. Kadının 

boynu şi~ten kurtulur. 

Bir yıl sonra hoca yine oraya ge
lir. Gözleri ameliyat yaptığı genç ve 
güzel kadını arar. Halbuki onun ye 
rinde buruşmuş bir kocakarı otu • 
ruyor. Büyük operatör dayanamaz, 
kocakarıdan, kendisinin ameliyat 
yaptığı genç kadının ne olduğunu 
sorar. Aldığı cevabı tahmin ediyor 
sun uz: 

- O genç kadın benim! .• 

O vakittenberi operatörler tiroit 
gudde.si ü:r.erinde a.meliyat yap -
mıya lüzum gördükleri vakit onun 
hepsini çıkarmazlar, bir parça!litnı 
olsun bırakırlar. 

Yine o vaklttenberi insanlann ih 

tiyarlamalanna ~ebep olarak hor -
mon çıkaran guddelerin bozulması 
kabul edilir. Bozulmasından dolayı 
ihtiyarlığa sebep olan dahili gudde 
lerin en başında da tiroit vardır. 
Bu nazariyenin doğruluğunu hay
vanlar üzerinde tecrübelerle de i~
bat edilmiştir. Hayvanın guddesi 
çıkarılınca o da, insanlar gibi, bir-

denbire ihtiyar olur. Zaten bu gud
denin kendikendine bozulması de
mek olan ve adını öğrendiğiniz mik 
~edem 1 hastalı~ da musal1at oldu 

· ğn kim!!eyi birdenbire ihtiyarlatır. 

Bilirsiniz ki, bir n97:ariyeye Meç 
nikof nazariyesine • göre de insana 
ihtiyarlık barsaklanndaki miktop 

Jardan gelir. Yorgunluktan, vücu • 
dümüzü :r:ehirliyen içkilerden baş
ka bu mikroplar da kanımızı ze • 
birler, insanı ihtiyarlatırlar. 

Bu nazariye de yabana atılacak 
fikir değildir, hatta önceki nazari· 
yeyi tasdik eder, dahili guddelerin 
ve onların yanında tiroit gudde
sinin gençliği nasıl temin ettiğini 
fzah eder: 

Bu gudde iyi işleyip te lüzumu 
kadar hormon çıkarma~'lnca, mi~e 
de ha:r:im için lüzumlu olan aııid klo 

ridrik te a7.ahr. hunun aıalmaon 
hazmin bozulmasına, barsaklarda 
mikroplann artma!l10a sebep olur. 

Göriilüyor ki, her iki fikre ~öre 
de tiroit insana gençlik veren hor· 
mon çıkarır. 

Fakat bunu öğrenince, yeniden 
gençleşn:ıek için, piyasada pek çok 
bulunan tiroit ilaçlarından kullan· 
mıya kalkarsanız acele etmiş olur· 
sunuz ve bulacağınız faydada za
ten pek muvakkat olur. 

Bu gudde iyi işlerken insana genç 
Jik ,·ermesi. başka, ihtiyarlık gel -
dikten ıııonra yP.niden gençle§mek 
yine başka meseledir. 

- ~::::: -~--~---.,..--
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GUNLUK Al il manya .e 
PiYASA Ticaretimiz 

Ziraat Bankası diln buğday sstmR 

mıştır. Tüccar namına gelen yumu
şak buğdaylardan altı vagonluk ma-

lın dört vagonu kilosu 5;35; iki vagon 

Polatlı ekstrası 630 - 634 kunı11tan sa
tılmıştır. Sert buğday gelmemi~tlr. 

* 

Canlandı 
Almanya ile yapılan yeni ticaret 

anlaşması üzerine tiftik piyasasmda 
geniş ölçüde muamelelere başlanmış

tır. Geçen sene kontenjan dolayisile 

verilmiş olan miktar mahdut oldu -

ğundan tiftik ihracatımız ancak 1,5 

milyon kiloyu bulabilmişti. Bu sene 

Bandırmanın kuru baklnlarından 
Ağustos teslimi 100 bin kilo 4;25 ku
ruştan çcrkli baklalarınctan aynı 

~artla 200 bin kiloluk bir parti kilo
su 4;23 kunıştan verilmi§tir. 

* 
Antalya susamlanndan 20 bin kflo 

ÇUvallı olarak kilosu 17;20 kuruştan: 
Tekirdağ kuşycmlerinden eylôl tcsll 
mi l 1 O bin kiloluk bir parti kilosu 
6;16 kuruştan verilmi~tir. 

* Eylôl teslimi Bandırma fop olarak 
yeni mahsul nohutlardan elli bin ki
loluk bir parti kllosu altı kuruştan 

ihracat için satılmıştır. 

bu miktarın bir misli artacağı ve i İngiliz kanaliyle mal almış olan Al

J manyanın doğrudan doğruya piyasa 
larımızdan tiftik alması, ihracatın 

artmasını kolaylaştıracaktır. Bazı fir

malar Almanyadan teklif mektuplan 

almışlardır. Tiftikten başka Almanya 

keçi kılı dahi alacaktır. Geçen sene 
bu kıllar tiftik kontenjanını daralt-

.................................. 
NAKLİYAT: 

Ecnebi Vapur 
Kumpanyaları 
Tenzilat Yaptı 
İhracat mevsimi başlamak üzere 

olduğundan bazı ecnebi vapur kum
panyalan navlun fiyatlarını indir
mişlerdir. Navlun fiyatlarını indiren 
kumpanyalar İzmirden üzüm ve in
cirlerden Kontinan limanlara ton 
başına evvelce aldıkları 45 buçuk şi
lin yerine 40 şilin ve Mersinden Li
verpole gönderilecek arpalar için 
22,6 şilin yerine ton başına 15 şilin, 
kum darının tonunu 16,5 ve kepe
ğin tonunu 17 şiline, diğer hububatı 
20 ve polağı 22,6 şiline nakletmeye 
karar vermişlerdir. 
ODADA: 

Memur Taavün 
Sanclı9ına Giriyoı 

Zahire borsası memurlarının da 
Ticaret odası memurları gibi taavün 
sandığına alınmasına karar verilme
sinden sonra, idare heyeti intihabı 

lazımgelmiştir. Ticaret odasından u
mumi katip Cevat Düzenli, Feridun 
Manyas ve Hüseyin Sabri oda me
murları namına sçilmiştir. Zahire; 
borsası namına da muamelat müdiirü 
Tevfik Cihanoğlu ile Seyfi Cenap se
çilmiştir. Taavün sandığında Ticaret 
odasından altmış ve .Borsadan kırk 

memur kayıtlıdır. Sandığın bankada 
otuz bin liradan fazla parası vardır. 

BORSA 
28-7-938 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Parls 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atına 

Sotya 
Prag 
Madrld 
Varı.;ova 

Buda peşte 
Bil kreş 
Belgrad 
Yok ohama 
Stokholm 
Moskova 

6.20 
126.065 

3.4R 
6.tı3 

28.8875 
69.24 
50.6325 
21 .32 

l.135 
l.53 
4.355 

6.20 
23.6'Z 
24.80 

0.9325 
2.8575 • 

36.195 
31 965 
23.6725 

ESHAM ve TAHViLAT 

Türk borcu J Vad~li 19.25 

Türk borcu I Pe~ln Hl.75 

Ergnni 95.75 

mıştı. Bu sene her iki madde ayrı ay 
rı ihraç olunacaktır. Yeni ticaret an· 

!aşması ithalatçı ve ihracatçılnn 

memnun etmiştir. İşlerin daha ziyade 

canlılık göstereceğini alakadarlar te
m in etmektedir. 

ZiRAAT: 

Ziraat Tedrisatı 

lslah Ediliyor 
Ziraat Vekaleti yeni ziraat kalkın

ma programını hazırlamak üzere 
mütehassıslardan rapor istemiştir. 
Hazırlanmış olan bu rapor Vekil Fa
ik Kurdoğlu tarafından tetkik edil
mektedir. Mütehassıslardan bir kıs
mı ziraat tedrisatının şeklini tesbit 
etmişlerdir. Bu şekle göre, Türkiye
de ziraat tedrisatının köy çocukları
na ve halktan arzu edenlere tama
men teknik olarak gösterilmesi nok 
tasında durulmaktadır. Bir kısım zi
raatçiler ise yüksek tahsilin esasla
rına işaret etmişlerdir. Yakında top 
lanacak olan ziraat kongresinde ted
risatın şekli hakkında da mijteh•s
sısların mütalcaları sorulacktır. 

Enstitü Genişletiliyor 
Ankara Ziraat Enstitulerinc bağlı 

tavukçuluk, tavşan yetiştirme, bah
çecilik, arıcılık şubelerinin genişle
tilmesi kararlaşmıştır. Bu şubeler 

için enstitüye civar olan sahada mü
nasip arazi ayrılacaktır. Islah istas
yonuna bağlanacak bazı şubelerin 

daha fiili bir vaziyete girebilmeleri 
için, Vekaletce düşünülen tedbirle
rin tatbikine başlanacaktır 

Halde Dünkü Satışl r 
Bamya kilosu 8-12, sakızkabağı. 

4-5, Dolmalık biber 4-6, sivri bi
ber 2,50-3, kır domatesi 4-6 sırık 
domatesi 6-7, çalı fasulyesi 6-10, 
Ay~ekndın 13-14, yeşil fasulye 10 
-11. soğan 3,50--4, sarımsak 5-6 
kuruş. 

Asma kabağı adedi 2 - 10, pat
lıcan baş 2 - 2.50 Patlıcan orta 
1.50 - 1.75, patlıcan ufak 75 san
tim, 1.25 bostan patlıcanı 3- 4, ht -
yar 25 santim, 1,25, mısır 60 santim 
1 kuruş. 

Pancar demeti 1,75-2,25 havuç 
2.50-3, maydanoz 50 santim, 75 san 
tim, dereotu 50 santim, 75 santim. 
Osmanpaşa elması kilosu 10-14, 

çekirdeksiz üzüm 8-15, türbe eriği 
6-8, mürdüm eriği 6-10. kayısı 15 
-25, zerdali 10-13, şeftali 10-15, 
fındık 5-8, vişne 6-12. akçe nrmu 
du 25-35, kızıl armut 10-14 kı1.ıl-
cık 6- 10 kuruş. 

Limon ecnebi 100 adedi 250-400, 
karpuz yenidünya baş 15-20. kar -
puz yenidı.inya orta 9-14. karpuz 
yenidünya ufak 3-8, kavun topatan 
baş 9 - 11. kavun topatan orta 5-6, 
kavun topatan ufak 2--4 kuruş. 

==========:--===--============ 

Bq, dit, nezle. grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnll!-nn:zı derhal keser. icabında günde üç kaşe alınabilir. -----
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Nevyork 
Sergisine 
Hazırhk 

(il A f M A K A L 1! D 1 N M A 8 A T) Mahmut Hamza Baıa 
Mısıra Avdet Etti Yeni 

Dünya ile 
Temas 

1939 Temmuzunda Nevyorkta açı
lacak olan büyük beynelmilel sergide 
Türkiyeyi hakkiyle temsil edebilmek 
için aylardanberi devam eden hazır-
lık faaliyeti son zamanlarda şiddetlen (Başı 1 incide) 
miştir. Kendimizi Amerikaya tanıtmak 
Hükı1met Nevyork sergisinde Tür- için yapacağımız programa 

kiyenin hakkiyle temsili meselesine ve vücude getireceğimiz tertibata 
büyük ehemmiyet vermektedir. Çün gelince bunlar hakkında kendi başı
kü bu sergiyi dünyanın her tarafın- ~ıza son kararlan vermek büyük 
dan gelecek 60 milyon insanın ziya- bır hatadır. Bizim fazla bir gayretle 
ret edeceği tahmin edilmektedir. Tür 1 ~apacağımız birtakım işler ters ne
kiyeyi bu kadar muazzam bir kitleye tıceler verebilir, emeklerimiz boşa 
tanıtmak için elimize geçen bu fırsat gider. Bizi tanıyan ve seven Ameri
tan azami istüade teminine çalışmak falılarla fikir danışmak ve düşün
hükumetin en büyük arzusudur. Bu düğümüz tertibatın Amerikalılar ü
maksatla sergideki paviyonlarımızı zerinde bırakacağı tesiri iptidadan 
mükemmel bir halde yapabilmek için yoklamak doğru bir hareket olur. 
hükumet 500 bin lira fedakarlığa da Mesela Amerikaya Yeniçeri kıya-
katlanmıştır. f':tleri göndermek, zeybek kı~a~et~i 

Nevyork sergisi için üç koldan ha- b~rtakım ge~çler yollamak .~ıhı fı
:zırlık yapılmaktadır. Bir taraftan bi kırlere Amerikayı tanıyan Türk va
tü~ vekaletler mümessillerind ··~ tandaşların ilk hamlede itiraz ettik-

en mu l · · ·· d "" k B b A • 
rekkep bir sergi heyeti teşkil edilmiş erını gor u . . una ~e e~, .. mer~-
t . B h t k"l ti d ak kalıların hayalındekı Turku yenı
ır. u eye ve a e er en r am 

· afik 1• t . ' den canlandırmamak, bizim herkes-
resım, gr , ma uma ve saıre top- ~ 

l kta b 1 t 
.
1 

ek d" ten başka kıyafette oldugumuz zan-
ama , un arı asnı etm te .r. 

nını uyandırmamaktır. Bu <liisüncc 
Güzel Sanatlar akademisinde, akn- acaba doğru mu, değil mi? Mesele 

demi müdürü Bürhan Toprağın riya-
setinde teşkil edilen ikinci bir heyet, 

herhalde münakaşaya muhtaçtır. 
Aleyhte olduğu kadar lehte de söy-

paviyonun dahili tezyinatı ve teşhir lenedek sözler vardır. 
edilecek eşyanın planlarını yaptır- Sonra Türk lokantasında yemek 
mak ve bunları tetkik etmekle meş- yenirken, Türkiyeyi tanıtacak yol
guldür. Bu heyet dekoratörler, res- da filmler göstermek gibi fikirler 
samlar arasında bir müsabaka açmış- duyuyoruz. Bizce bundan büyük ha
tır. Şimdiye kadar seksen kişi müra- ta olamaz. Yemek yiyen bir adam 
caat etmiştir. Fakat kati bir şekil ka- eğlenmek, dinlenmek ister. Ona pro
bul edilmemiştir. Yalnız dekorasyon paganda filmleri göstcrmiye kalkış
da Türk sitilinin hakim olması esası mak, Türk lokantasını bomboş bı-
kabul olunmuştur. rakmak gibi bir netice verir. 

Bu iki heyetten maada, sergi komi 
serliği sergide teşhir edilecek istih
salcitımız, turistik tablolar vesaire 
hakkında lazımgelenlerle temas e~
mekte, Amerika ile muhabere etmek
te ve umumi hazırlıkla meşgul ol
maktadır. 

Ayrıca Nevyorkta bulunan ataşe
komersyal Muzaffer Ahmet serginin 
Nevyorkta yapılması lazımgelen ha
zırlığı ile meşgul olmaktadır. 

Sergide Türk paviyonunun temel
atma mrasiminde Nevy:orkta bulunan 
ızmırıı Hamdi ve kızı Nevın mıııı kı-
yafctlerile Türkiye;>:i temsil etmiş. 
Ve fevkalade takdir görmüşlerdir. 
Türk aiteai 

Sergide Türkiyeye mahsus iki pa
viyon vardır. Bunların biri Türk si
tesidir. Türk sitesi, ihraç eşyamızı, 
maden istihsalatımızı teşhir edeceği
miz kısımdır ki, burası 5000 metre 
murabbaı bir saha i.ızcrinde kurub
caktır. Yapılan plana göre bu pavi
yon, orta yerde bizim eski çeşmeler 
tarzında geniş bir sakaf altında muh

s erginin umumi tertibatında 
kırtasi düşünceleri bir tarafa 

bırakarak, vakti çok az, alakaları 

çok sathi, çok cahil bir seyirci üze
rinde umumi bir intiba bırakmak 
gayesi takip edilmelidir. Daha derin 
ziyaretçilerde: muayyen saatlerde 
gösterilecek filmlerle, konferanslar
la, risalelerle alaka uyandırmıya ça
lışmak daha doğru olur. . 

Biz öyle bir milletiz ki hergünkü 
hayatımız noksanlarla, zaman israf
ıarıre atnuour. ~ a....... vır U.::Z• u• 

kendimizi göstermiye ve iyi bir iş 
başarmıya niyet edersek daima ala
sını yaparız. Ankaradaki kömür ser
gisi buna bir misaldir. 
Yabancı bir memlekette iyi tesir

ler uyandırmak maksadiyle birta
kım kararlar verirken, o memleket 
halkı ile danışmayı ihmal etmemek 
en başta gelmesi lazım gelen bir dü
şüncedir. 

Eğer münakaşayı hakiki mfımısın
da alırsak ve herkesten fikir sormak 
la beraber neticede mutlaka sabit 

telif standlardan mürekkep olacak ve bir fikri tatbik etmiye kalkışmaz
bu sakafın istinat ettiği sütunlarTürk sak, Nevyork Sergisindeki Türk te
mimari tarzında ve Türk mermerleri 
ni tt'msil eder şekilde yapılacaktır. 
Bu kısımda bilhassa krom, bakır, kö
mür gibi madenlerimiz, . üzüm, incir, 
fındık gibi ihraç mallarımız teşhir e

sisatı ve Türk programı, ytizümüzü 
ağartacak ve devamlı faydalar yara
tacak bir eser olabilir. 

Ahmet Emin Y Al.1M AN 

dilecektir. Ayrıca ucuz ve pahalı, fa- dir. Bir tarafında Felemenk, bir tara 
kat her ikisi de zarü kutular içinde fında Danimarkanın paviyonu var
ve sureti mahsusada hazırlanmış ku- dır. 

ru yemiş vesaire satılacaktır. Bu pavyonda Türk sanatinin, Türk 
Yine Türk sitesinde İnhisarın yap- cümhuriyetinin, ve Türk inkılfıhının 

tığı içkileri satmak üzere bir bar, bir muhtelif faaliyet ve safhaları gösteri 
de alaturka yemek veren zarif bir lo- leccktir. Bu paviyonun dekorasyonu
kanta bulunacaktır. Bu lokanta ayni na fevkalade ehemmiyet verilmekte
zamanda bir sinema göstermeye ve dir. Kapılar, tavan, ve duvarlar eski 
konferans vermeye müsait bir salon Türk stilinde tezyin edilecektir. İn
vazifesini görecektir. Lokantada ga.- kılabın muhtelif safhaları kabartma 
sonların başında iyi ingilizce bilen levhalarla gösterilecektir. Buraya hnt 
Türk kızları hizmet görecektir. Bu lo ta müzelerden bazı kıymetli eserler 
k~ntanın. üstünde. ~yircilerin oturup 1 götürülüp teşhir edilecektir. Bizim i
dınlenebıleceklerı hır salon yapılacnk çin asıl propaganda paviyonu bu ola
tır. Bu salonda Türkiye hakkında caktır. Ressam, heykeltraş ve artistle 
çıkmıŞ eserler, mecmua ve gazeteler, rimiz şimdiden bu levhalan haz1rla
Turkiyeyc ait toplanmış fotoğraflar makla meşguldürler. Yine bu pavyon 
teşhir edilecektir. Lokantada yemek da muhtelif cami, saray, çeşme, kale 
esnasında miışterilere Türkiyeye ait vesaire gibi tarihi eserlerimizin kü
kısa filmler gösterilecektir. çük mikynsta birer maketi bulunacak 

Yine Türk sitesinde bir de kahve- tır. 

hane yapıılması tasavvur edilmekte- ! Amerikalıların alakası 
dir. • ----------
Devlet pavyonu 

Amerika hükumeti sergide nal ~ek
linde büyük bir devlet pavyonu yap
tırmıştır. Bu pavyonun cepheye dü
şen kısımları Amerika hükumetine 
tahsis edilmiştir. Ortasında büyük 
bir havuz bulunan iki yanına da muh 
telif pavyonlar yaptırmış ve bunların 
her birini Avrupa devletlerinden bi
rine hediye etmiştir. Bu paviyoniar 
arasında Türkiyeye verilen paviyon 
41evlet mahallesinin en güzel yerinde 

Türkiyenin Nevyork sergisine işti 

raki Amerikada büyük bir alaka u
yandırmıştır. Şimdiden birçok gaze
teler, mecmualar, sinemalar, rady:> 
müesseseleri sergi komiserliğine mü
racaat ederek Türkiye hakkında ya
zılar, rakamlar, resimler, mahlmat !s 
temeye başlamışlardır. Sergi komiser 
liği büti.in bu taleplere cevaplar ver
mektedir. Bu vesile ile Türkiye hak
kında geniş mikyasta propaganda ya 
pılabilecektir. 

Amre.ika hükumeti Türk dÔnanmı-

(Başı 1 incide) 
ve Mısır sefiri ile sefaret erkanı ve 
Mısır kolonisi teşyi etmişlerdir. 

Amiral Mahmut Hamza Başa dün 
sabah kendisine yatında mülaki olan 
mihmandarı binbaşı Rüatle birlikte 
karaya çıkarak İstanbulun görüle
cek yerlerini gezmiş, müteakiben 
Mısır sefiri Cezairli Başanın verdiği 
öğle ziyafetinde bulunmak üzere Mı 
sır sefaretine gitmiştir. 

Ziyafetten sonra otomobille ve 
maiyeti erkanile birlikte Galatasa
ray yerli mallar sergisine giderek 
burasını gezmiştir. Sergide sanayi 
birliği umumi katibi ve sergi komi
seri Halit Güleryüz misafir kuman
danı ağırlamış sergi pavyonlarını bi
rer birer göstererek kendisine izahat 
vermiştir. Kumandan bilhassa Nuri 
Demirağın tayyarelerile yakından a
lakadar olmuş, ve serginin intizam 
ve mükemmeliyetinden dolayı Halit 
Güleryüzü tebrik etmiştir.• 

Mahmut Hamza Başa sergi hak -
kındaki ihtisaslarını şu suretle anlat
mıştır: 

"- Serginiz çok güzel olmuş, teb
rik ederim. Vaktimiz çok dar olma -
saydı burada daha saatlerce kalarak 
gezmek, görmek isterdim" 

Kumandan gelişinde olduğu gibi 
gitmek için otomobiline binerken de 
halk tarafından şiddetle alkışlanmıl'l 
ve kendisi bu alkışa mütebessim bir 
~ehre ile selam vere;ek teşekkür et -
m1ştir. 

Mahmut Hamza Başa müteakıben 
şehirde küçük bir cevelan yaptıktan 
sonra Tophane rıhtımına gelmiş ve 
burada hükumet erkanımız, sivil ve 
askeri zevat tnrafından selamlandık 
tan sonra motöre binerek doğruca 
yata gitmiştir. 

Misafirimiz hareketinden evvel Is 
tanbul ziyareti ve memleketimizde 
gördüğü dostluk ve kardeşlik hisle -
ri hakkında ezcümle şunları söyle -
miştir: 

"- Memleketinizde bulunduğum 
müddetçe kendimi öz vatanımda, Mı 
sırda hisS<!ttim. Esasen Türkiye ile 
Mısır arasındaki bağlar bu memle -
ket evlatlarını kuvvetli kardeşlik 

bağlarile biribirine kaynaştırmıştır. 
Buraya geldiğimdenberi en büyük 
..__.._ ı-•-.. --t-- •••+nn.u,. h::ıJ]r 

kütlesinin her ferdinde şahsıma kar 
şı gösterilmek istenilen bir teveccüh 
ve muhabbet izi sezdim.,, 

Mısır Kralı Majeste Faruk ve Kra 
liçe Majeste Feride ile ana Kraliçe 
Majeste Nazlının m~mleketimizi zi
yaret edecekleri hakkındaki haber -
ler teeyyüt etmiştir. 

Mısır hlikümdarlan ağustosun ylr 
misine doğru Istanbula gelerek Ata
türkün misafiri sıfatilc bir kaç gün 
knlalaklardır. 

Mıaır Ordu Mülettifi 
fehrimizde 

Mısır ordu müfettişi Aziz Aliyyül 
mısri Istanbula gelmiştir. 

Park Büyültülecek 
Giresun, (TAN) - Maarif Vekili 

Saffet Arıkan buradan geçerken gör
düğü Belediye parkını çok beğenmiş 
tir. Vekil, parkm büyültülmesi için 
civarındaki hazineye ait arsaların be 
lediyeye terki hususunda yapılacak 

müzakerelerde belediye lehinde çalı
~acağını vadeylemiştir. 

sından 1-2 cüzle, bir tayyare filosu
nun da sergi münasebetile Amerika
yı ziyaret etmesini istemişlerdir. Hü
kumet şimdiden bunun için hazırlan
maktadır. Tayyareciler arasında Sa
biha Gökçenin de gitmesi muhteme~
dir. 
Sergide TiiTk günü 

Sergiye iştrak eden bütün devletle 
re bir gün verilmesi kararlaşmıştır. 

Amcrikada Türk günü olarak Lozan 
muahedesinin imzası günü olan 24 
Temmuz kabul edilmiştir. O gün rad 
yolarda Türkiye namına konferans
lar verilecek, matbuatta Türkiye hak 
kında yazılar neşredilecek, hususi 
nüshalar çıkarılacak, sinemalarda 
filmler gösterilecektir. 

Sergi komiserliği o gün kuvvetli 
propaganda yapabilmek üzere Nev
york neşriyat bürolarından birkaçı i
le temasa gelmiş ve onlardan prog
ram ve plan istemiştir. Türk matbu
at ve münevverlerinden de yazı ne 
yardım beklemektedir. Amerikan 
matbuatında neşredilmek üzere Türk 
inkılabının muhtelif safhalan hakkın 
da gönderilecek yazılar bilhassa mem 
nuniyetle kabul olunacaktır. 

TAN 30 - 7 - 938 ==:::::::' 

Bir Adam Karısını Ve Yunanistanda 
isyan Çıktı .. -

Kaynanasını Oldürdü Atina 29 (Hususi) - Girit addi' 
da Hanyada bir ihtilal çıkmıştır. şr 
bir, Miçotakis, Mimtakis ve Haci"' 
geli'nin toplamış olduğu 400 kişicll' 
!azla müsellah kuvvet tarafından I" 
ce vakti işgal edilmiştir. Asilerin' 
lebaşılarından bulunan Haciarıgeli 
Venizelosun yeğeni ve eskiden :flsJI" 
ya kasabasının belediye reisi idi: : 
gal sırasında Girit umumi valisl 
dürülmüştür. 

(Bqı 1 incide) 

lim olduğum için öpün, sonra da ke
lepçeleyin! ... ,. 

Omürlerinde ihtimal bu derece 
soğukkanlı bir cani görmemiş olan 
polisler, kararsız bir şüpheyle biri
birlerine bakarlarken, uzun boylu 
esmer adam elini cebine sokmuş, ve 
çıkardığı kanlı bir kamayı yere ata
rak: 

- Eğer demiştir, inanmıyorsanız, 

i~te delili! 
Daha diyeceğiniz var mı?" 

* 
Kendi kendisini zorla tevkif etti

ren bu esrarengiz katil, cinayeti na
sıl, niçin işlediğini, bir hikaye, bir 
masal anlatır gibi ballandıra ballan 
dıra anlatmış. Tahkikat yapılmış. Ve 
karakoldaki şu benzeri görülmemiş 
itirafla biten bu cinayetin hakiki, 
kanlı ve korkunç romanı meydana 
çıkarılmıştır: 

Katilin adı, Ismail oğlu Isadır. Ni 
şantaşında, Meşrutiyet mahallesin -
de, Kevser sokağında, 9 numaralı ev
de oturan Şirvanlı Isa Tekşeref, li
man idaresinin deniz amelelerinden 
dir; ve otuz dört yaşındadır. Isa 
Tekşcref, altı senedir, Sadiye adın
da bir kadınla evlidir. Sadiye 20 ya
şında, genç, güzel bir kadındır. Ve 
kocası tarafından çılgınce sevilmek
te, kıskanılmaktadır. 

Fakat sevildikçe şımaran Sadiye, 
kocasının kıskançlığını da bir işken 
ce saymaktadır. Hem, eskiden ame
le başı olan kocasının işleri de bo
zulmuştur. Kazancının da azalması, 
Isayı, karısının gözünden büsbütün 
düşiirmiiştiir. 

Soğuduğu bir adamın gittikçe ar
tan kıskançlıklnrına, ve çektiği sefa
lete katlanamıyarak Sadiye iki ay 
evvel kocasını bırakıp, anasının ya
nına kaçmıştır. 

Sadiyenin anası, Beylerbeyinde, 
Burhaniye mahallesinde, Rasimağa 
soknğında uturmaktadır. 

yere yuvarlanan iki kadının üzerine 
oturuyor. Kanlı kamasını, ikisinin 
de son nefeslerini verdiklerine ina
nıncaya kadar saplayıp çıkarıyor: 

Ve, vazifesini tamamlamış bir in -
san keyfile karakola gidiyor; faciayı, 
aşağı yukarı yazdığımız şekilde an -
latıyor. 

* Ismail oğlu !sanın duruşmasma 
da, daha işlediği cinayetlerin kanla
rı kurumadan başlandı. Fakat dün ak 
şam, saat 18 de, yeni meşhut suçlar 
kanununn göre ağır cczn mahkeme -
sine gönderilen Jsa, hiç te müteessir 
veya pişman görünmüyordu. Tahki
katı yapan Usküdar müddeiumumi -
si, asılmasını istiyordu. Isa, bu tale
bi dinlerken, sivri bıyıklarını buru -
yordu. 

isyanın zuhurunu haber alan ~ 
vekil Metaksas derhal nazırları fe 
kaladc toplantıya çağırmış ve ka~ ~ 
nenin kararlaştırdığı tenkil tc~b~ 
rinin süratle tntbik edilmesi içırı 

1
,. 

ride askeri kuvvetler, harp genıı 
ri ve bir kaç filodan miiteşekltıl 11

' 
va kuvvetleri gonderilmiştir. 

Başvekil maktul düşen vnli ye~ 
ne Markelos'u muvakkaten uı:n , 
vali vekili tayin etmiş ve muva!c1',J 
ten vilayet mrkezinin İrakliyona ıı 

Reis sorunca, cinayetini, karakol -
da olduğu gibi kendisini mazur gös- !edilmesini emretmiştir. 1_, 

1 

k"l d" • ft G" "t b9 
terccek bir şekle sokarak anlatan ka Başve ı ıger tnra an ırı 
til: . na hitaben birbeyanname ncşrcd 

.. o 1 d d" ··1·· .. t h . 1 hükumet kuvvetlerine yardım et - n ar, e ı, o ume mus a a.r: 
tılar .... ,, lerini istemiş halkın sükün v~ tı 

yişi muhafaza cdcceginden eının .... 
"- Demek itiraf ediyorsun?" d rılı:r 

lunduğunu bildirmiştir. Gön c 
"- Evet... ikisini de ben temizle- ı 

askeri kuvvetler geç vnkit isyan 
dim." 

Fakat bu itirafa rağmen, müddei
umumi, suçlu hakkında, umumi hü
kümlere göre muamele yapılmasını 

istedi: Çünkü, tahkikat evrakında şu 
altı kusur vardı: 

1 - Suçlunun dosyada nüfus ka
ğıdı, veya sureti yoktur. 

mamile bnstırmışlar ve asayiş t9 

mile iade edilmiştir. J<;sascn ~ 
takarrüp eden hava kuvvetlerini 
ren asiler kısmen kaçmışlardır. 
çamıyanlar yakalnnmışlardır. 

Şimdilik ihtiy~t . ~cdbirl.e:i 0e0Jl 
üzere Hanyada orf.ı ıda~:. ılan )ı' 
miştir. Isyanın takıp ettıgı gaye Gi 

2 - Suçlunun sabıkası sorulma - nüz tamamile anlaşılamamıştır . .Jİ 

mıştır. rit te dahil olmak üz.cr.e b~~ün ~ 
3 - Olen Sadiyenin, suçlunun zev nistan isyan harcketını tel ın et 

cesi olduğu belli değildir. te ve müsebbiplerin şiddetle cc ti 

4 - Suçlu, karısının kendisine ha~ 
talık aşıladığını söylemektedir. Tıl• 
bı Adli, bu hususta raporunu verme 
miştir. 

5 - Suç aleti olarak kullanılım 

kamanın üzerindeki lekelerin insan 
kanı lekeleri olup olmadıklnrı meç -
huldür. 

dırılmasını hükümcttcn i!itcrne!c 

dirler. ·rıJ 
Başvekil krnla ve ecnebi scfı 

ne isyan hakkında :"altın:ınt. veif 
ve isyanın bastırıldıgını bıldırı:ll 
İsyan tam 24 snat sürmüştür. 

Y unanistanclan gelen ıotl 
haberler Isa, karısını buradan evine dön -

dürmek için, başvurmadık çare, va- 6 - Suçlunun ifadesine göre, suç. 
sıta bırakmıyor. Ve nihayet Sadiye, kasaba haricinde işlenmiştir. O ma
peşini ısrarla takip eden, kendisini hal, belediye sınırları içinde midir, 

,-ip(ill 'n'\;M\,,..? lln nnl.,+n ~ .... -nh ... ~ ~A-

Atina, 29 (A.AJ - Atina !J 
bildiriyor: ,;i 

Bütün gazetelet. bastırılnn~ ,, 
V•'-llaaa ------ ••-••-•-• •·---•••••• 

yanına dönmek mecburiyetinde kalı 
yor. Fakat geÇ€n salı gecesi, evine 
dönen Isa, karısını yine evde bula -
mıyor. Hırs, ve şüphe içinde bir hay
li bekliyor. Geç vakit, sarhoş bir hal 
de eve dönen Sadiye, kocasının sua
line şu cevabı veriyor: 

- Bıktım artık senin bu hallerin
den .. Nerede olacağım. Beylerbeyin
de, anamın evindeydim! 

Isa, bu sözlere inanmış görünüyor. 
Fakat, zevcesinin Hakkı adında bir 
adamla düşüp kalktığının farkında
dır. Bunu, sözlerine inandığı dostla
rından öğrenmiştir. 

Onları bir arada yakalıyacağı gü
nü kollayarak susuyor. Yüreğini ke 
miren şüpheleri hazmetmeye çaba
lıyor. 

Evvelki gün, amele başından izin 
alarak, iş saatinde evine dönüyor. 

lsa, kaynanasını görür görmez: 
"- Bana bak ... diyor ... Doğru söy 

le: Salı günü karım buraya geldi 
mi?" 

Kadıncağız, bu ummadığı suale ne 
cevap vereceğini şaşırıyor. Fakat o 
sırada, gözleri, kendisine elleri işa

retler veren kızına ilişiyor. Kızının 
sabıkalarını bildiği için, vaziyeti der 
hal kavrıyor, damadına da: 
"- Evet! diyor ... O gün buraday

dı ... Geç vakte kadar oturdu!" 
Nihayet, sakin görünmeye çalışan 

Isa: 
"-Haydi... diyor ... çıkıp biraz ha 

va alalım bari!" 
Birlikte çıkıyorlar. Beylerbeyi te

pelerinde Omerbey bağına gidiliyor. 
Biribirlerile hiç konuşmadan bir saat 
oturuyorlar. Hava kararınca, kalkı
yorlar. Fakat dönerlerken, yolun en 
tenha bir yerinde, ana kız neye uğra 
dıklarını şaşırıyorlar. Çünkü, içinde 
bulundukları mahalli, verdiği kara
rın tatbikine çok müsait gören Isa, 
sureti mahsusada bilettiği iki yüzhi 
keskin kamasını çekmiştir. Karıs:.

na: 
"- tnan, sizin gibi kahpelerin ka

nı heUldir!" diyor. 
Evvela onun kalbini parçalıyor, 

sonra, feryadı basan kaynanasının 

üzerine yürüyor: . 
"- Senin, diyor, kopasıca çeneni 

bundan başka bir şey susturamaz!" 
Kaynanasının çenesini de, kamasi

le parçalıyor. Sonra kanlar içinde 

ğildir. Halbuki, cürmü meşhut kanu-
nu, yalnız belediye sınırlan içinde 
işlenen suçlara şamildir! 

Bu nltı kusur önünde adalet dur
du: Suçlu tevkif edildi. Dosyasile bir 
likte müddeiumumiliğe gönderildi. 
Tahkikatın umumi hükümlere göre 
devamı kararlaştırıldı. 

Seyirci 

Halkevleri Teıkilatı 

Kuvvetlendiriliyor 
(BaJı 1 incide) 

P artinin tertibile geçen sene Üni
versite profesör ve doçen tlerinin An
kara ve İstanbulda verdiği konferans 
ların b u sene Adana, İzmir ve Konya 
vilayetlerinde temsil edilmesi karar
laştırılmıştır. Bundan başka köy oda
larında köylüye yarar bir şekilde ki
taplarla mücehhez birer ktiçilk kii
tüphane tesisi ve bu mevzularda ki
blplar yazdırılarak bu kiltüphanelf~re 
gi;nderihnesi kararlar araıımdadır. 

Bu mevzular arasında milli cemiyet
lerin partiye bağlılık dileklerini ha
vi müracaattan gözden geçirilmiş, 

bunlann da partiye bağlanmalan hu
susu tetkike başlanmı§tır. 

( Hikayeden Mabaat) 

Vicdanın 
Tahakkümü 

(&Jı 6 tıeıda) 

Genç adam kendisi üzerinde 
artık bir hakkı kalmadığını söyle
mişti. Amma kız, icap ederse bu 
nişanlıdan ayrılabileceğini söyle
mişti. Halbuki herşey boşuna idi, 
Çünkü gt'nç şair ynkında Anado
luya gidecekti. Tarihçi derin bir gö 
ğüs geçirdi. Sonra: 

- Dostum, dedi. Bu adam şai
rin kendisi değildi. Kızın ağabeyi
si yanlış tanımıştı. Ve o, bendim. 

Kimyager ayağa kalkmıştı. Büyük 
bir davayı ispat eden insanlann 
manidar gözüyle bana bakan ta
rihçiye: 

- Yalnız, dedi, aklınıza getire
mezsiniz ki, Nerimanın kocası bir 
kimyagerdi. 

ruuıya lldtc:n.-.••·ı· r----- --·· ~ 
mekte ve bütün YunanistanJfl 
birlik olarak heyecanla 4 >- drl' 
1936 tarihi güniinün ikinci yıl 
münü kutlulamağa hazırtarı1 

bütün memleket tam ?i: ka ~ 
halinde ilerlerken ve Gırıd bB tP 
dahil olduğu halde bütün Elen 
tinin içten tezahürlerle milli lı 
mete bağlılığını gösterirken Y\ 
bu hareketin yalnız delice del~ 
kat ayni zamanda caniyane ol 
nu tebarüz ettirmektedir. 

Son haberler şu tarzdadır.=.t11' 
"Bu dadikada Hanya ve bll 

rid halkı, ~a~imi .. v~ heyecan~, 
hürlerle mılli hukumete bağ 
ifade etmektedir.,, 

General Metak""'" 
beyannamni . tJ11 

Başvekil, Girit halkına bıt• 
1 şağıdaki beyannameyi neşre1 

tir: 
"Milli kalkınma eserine fs ,ı 

devam olunduğu bir zamanda, ,,t 
asiler, Hanyaya girmişler ve ;t 
gal etmişlerdir Meşru nizamın t 
çalması ve Girit halkının buııJ 
kıinunun temin olunması içit'-' 
vasıtalarla asileri yok etmeye 
rette azmeylemiş bulunuyorıJtll' 
rit halkının vatanperver biti t 
ve bana karşı gösterdiği it~t 
nelerine güvenerek, bütün G ,P 
kını, asileri her türlü yardıınd ıtl. 
rum bırakmaya ve Elen mille~ 
ridin mütesanit bir surette et 
heyeti umumiyesi yanında Y ,c 
bulunduğunu göstenniye dB~ 
rim. Bütün Yunanistanda ınıJ 
nizam ve sükun hüküm sürrt1 
bütün millet hükumetin ya 

1 k d .. 
yer almış bu unma ta ır. 

A tinacla ke,leclile11 

komünist tefkilôtı 
Atina, 29 (A.A.) - Atitı9 

bildiriyor: ~ 

Temizleme hareketine de ~ 
polis Troçkist enternasyorı 
komünist teşkilatı keşfetın1~f 
kadar elebaşıyı tevkif eyler"f' 
him miktarda vesaik bulı:nıJ t' 

Gazeteler, metodik bir ı:~~ 
pılan ve sükun ve niza.mı 
den temizleme eserini ıneııı" 
le tebarüz ettirmektedir. 



TAN 30 - 7 - 938 ................................................... ~ .......................................... ~ 
Tornacı ve Kaynakçı Aranıyor 
1 - Zonguldak için modem torna tezgihlarmda her nevi 

~adeni itleri yapacak kabiliyette mesleiin icap .ettirdiği ma
lumata ıahip, sınai, resim ve torna heıaplannı li.yıkile bilen 
\'e muhtelif torna tezgahlarında on kadar tornacıyı nezareti 
altında çalıttırabilecek birinci sınıf bir tornacı uatuı ile, 

2 - Madeni i,ler için dört tornacı, 
3 - Oksijen ve mütemadi ve mütenavip cereyanlı elektrik 

kaYnaldannı iyi bilen bir kaynakçı alınacaktır. 
İsteklilerin 3 Ağustos 1938 tarihine kadar Tophane posta 

kutusu No. 8 adresine mektupla müracaat etmeleri. 
................................... 

ranaız Stüdyoların Şark Film Yıldızı Tunuslu 

FiLFİLA SAMİYE 
ve bü)riik muganniye 

FATHİYE KAHiREYİ 
Kendi saz heyetile 

Müeaaeaemiz pek büyük fedakarlıklarla latanbula 
getirmeğe muvaffak olmuftur. 
PEK YAKINDA 

TAKSIM BELEDİYE 
• Bahçesinde Alaturka kısmında. Tel. 43776•---

r 4rmutlu K;;i;~~-;; .. d• Yeniden Açıldı 
lladyo - Aktlvitesi en çok olan kaplıcadır. Romatizmalara, NikriH, 
~~ . 

• 1 hastalıklara, Tenasül soğukluğuna ilah .. çok ityi gelir; daha et· 
"•nı b'ı . 1 gıler edinmek isteyenler, Dr. Mustafa Hakkının 

( kaphcalar Hakkında Genel Bilgiler ve Armudlu 
kaphcası Hakkında llmt Tetkikler) isimli kitahcığını 
(İkbal) kitabevinden tedarik edebilirler. 44 sahife 10 kuruş. 
1 

leaphcada yatak ücreti yevmiye 2 liradır. Bir haftadan fada kalan· 

'"• % 15, aile ne olursa % 20 tenzilat. istiyenlere tabldot yemek de 
Verili B' r. ır banyo 50 kuruş. 10 banyoluk karnede % 20 tenzilat. Trak 

~ap"'1l ile İstanhuldan 2 saatte gidilir. İskelede otobüs servisi ,·ardır. 

::!!::::::: '·--------.. Dı~:let Demiryolları lıletme Umum Müdürlüğünden: 
Cağ / 938 tarihinden itibaren yeni mesai saatlerinin tatbikine başlana
saa~ndan evvelce hareket saatleri değiştirilmiş olan ve Haydarpaşadan 
tah .14140 da tahrik edilen 1032 No. lu katarla Pendikten saat 6/ 15 de 
\'e ~ık edilen 1017 No. lu katar 1/81938 tarihinden itibaren lağvedilmiş 
32 'N u katarların yerine eskiı;i gibi Haydarpaşadan 14/ 15 de hareket eden 
E!Qi} 

0
: lu ve Pcndikten 6/35 de hareket eden 17 No. lu katarlar ikame 

tnıştir. -

l'\.ı~? 't;~~: lu katar da Haydarpaşadan saat 17 /10 yerine 16/55 de hareket 
" ~liUltc,. ~cıa~ .L l/\IV ue HUtCCIAt.H ~ 
~en· 0 

• 

hınan ~:ep tarifesi _bastınl~~ı!acağı~~an sayı~ yolcuların ellerinde bu-
p defterlerıni bu tadılat dahılınde tashih etmeleri rica olunur. 

~ "4919., 
lstanbk':"ı-::---------------------

lôrıukün u Ernniyet Sandığı Direk - Istanbul 4 üncü icra memurluğun-
~hrıcta del'\.,Katerinanın şartla fera- dan: Edirnede Belediye doktoru iken 
tıul> s:~ı~isto tasarrufunda bulu - halen ikametgahı meçhul doktor Ve-
~oğlu •gırnıza ipotek olunan Be -
ı._ nda Fe .k.. . . die. 'llllles· . rı oy bırınci kısım ma-
leıı ~ 1nın eski Fransız mezarlığı ha- Dairemizin 937/2603 sayılı dosya-
cadd l'genekon cadesinde (Tramvay sında Evliya zade Zekiye olan bor -
Sa, 6e0

si Ve) Bilezikçi soka~ında eski cunuzdan dolayı mahcuz Beyazıtta 
..: Yen· 5 ~ ' 1ft\etık l" ı ~· 57, 59, 3.5 No. lu gay- Camcı Ali mahallesimie eski 188 ye-
da 937 ~un uçte iki hissesi hakkın- ni 9 sayılı bir bap dükkanınıza gıya
ltı~iıı 1:!._ dosya numarasile gazete- bınızda 29-6-938 tarihinde yapılan 
la cu &ah' 7-938 tarihli nüshasının vaziyet ve takdiri kıymet muamele-
'çllt ıfe Ve 4 cü sütununda çıkan sinde 1564 lira kıymet takdir edil -ı 
ıu trtırın ·1 • 

t\ esltt a ı anında gayrimcnku - miş ve ikametgihmızın meçhul ol -
~e sehv :numarası 58, 60 olduğu ha],. 
tıt, ts)tj en 28, 60 olarak ilan edilmiş- masandan dolayı gıyabınızda yapı -
dı.ığu d~ numaralardan birinin 58 ol- lan takdiri kıymetin icra ve iflas ka- l 
~tilerek ilan olunur. nununun 103 üncü madesine tevfi -

ı ~---------- kan merd kararı mucibince bir ay .ı_ stanb 
~tı: 93~1 4 cü icra.memurluğun- müddetle ilanın tebliği suretile teb-
,.;fra ~ /3707 numaralı dosya ile Jigatın yapılmasına karar verilmek
~ar,~~ delinden dolayı hapsedilmiş, le bir diyeceğiniz olduğu takdirde i
ttılllıteıJe"?'nrnesine karar verilen 18n tarihinden itibaren bir ay zarfın 
'ılretile cıns ev eşyası açık artırma da bildirmeniz lüzumu 103 üncü mad 't 9 ~ 4-s-938 Perşembe günü de davetiyesi makamına kaim ol -
aı.._. "arı ıı mak üzere ilanen tebliğ olunur. 
~'11\illltı ,30 ve takdir edilen kıy (

9276
, 

t....~llcf % 75 ini bulmadığı takdir
~ lİirı ~ artırına 6-8-938 cumar -
~ t-ı u ayni saatte Taksimde Ayas 
~?ta. 1:ıe sokak Asri apartımanm 
lb. Olıı_tıl dairesinde satılacaktır. Ta
~ b~rın rnezkUr gün ve saatte 

1't Uiıı U?ıacak memura müracaat-
~nur. (9279) • 

~~--------------~~-8\ı l h 3 üncü hukuk hiı.kim-
~' ~ 93

8/853 halen Bakırköy 
{)il ~"i liye Ye asabtye hastanesin

\ il ~~ •ltında bulunan Müddesir 

~'i~ tllettin Tokdilin bacriyle 

lllt ~- •i li Cerrah paşa Ahmet Ketkü

~ '~ ltlrıa af ıı Galip so. 14 sayıda o
"-.·l\ıtı~rı _ı Nesibenin 25-7-938 

"· ıtibaren vasi tayini ilin o-

-
Istanbul 3. üncü icra meurluğun -

dan: Saime Çekmece. Beyoğlu Tepe
başı Meşrutiyet cadesi 147 No: lu a
partımanın 1. No. lu dairesinde. 

Sara Haim ve Klara Amarın 21-
9-937 tarihli kira mukavelenamesi 
mucibince alacağı olduğunu beyan 
ettikleri 216 liranın tahsili için dai
remizin 938/2653 No. lu dosyasile ve 
rehnin paraya çevrilmesi yolu ile 
gönderilen ödeme emirlerinin ika -
metgtıhınızın meşhuliyeti hasebile 
bila tebliğ iade edilmiş olduğu mü
başirin meşruhatı ile anlaşılmış ol -
duğundan icra hakimliğince ilanen 
tebliğat ifasına karar verilmiştir. Bi
niaenaleyh işbu ilan tarihinden iti -
baren ( ı) bir ay zarfmda bir itira -
zuıız varsa bildirmeniz ve itirazınız 
olmadığı takdirde ayni müddet zar
fında borcunuzu tediye etmeniz ve 

bu müddet zarfında itira:ı ve borcu
nuzu tediye etmediğiniz takdirde hap 
sedilen mecur dahilindeki eşyanın 
paraya çevrileceği tebliğ makamına 

kalın olmak ben OM olunur. 92'18 

lstanbul Şubesi Müdürlüğünden : 

Hurda Demir ve Saç Satışı 
İstinye doklan dahilinde gemi tamiratından çıkmış takriben 200 ton 
kadar hurda demir, saç köşebend 5 Ağustos 938 günü saat onda pazar
lık suretiyle satılacaktır. İstekliler şeraiti öğrenmek üzere bankamız 

••••lliııı• materyel dairesine müracaat etmelidirler. 

Mekteplere Maaşh 
Aranıyor 

Askeri 
•• v 

09retmen 
1 - Kınkkale askeri sanat lisesine riyaziye, Erzincan askert orta 

okuluna riyazıye, tabii ilimler, Konya askeri orta okulu ile Ankara Ge
dikli erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden; kültür öğretmeni olanlann veya öğretmenliğe 
kanunt ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep haklan gözö· 
nüne alınmak şartile 30:40 lira asli maaş. 

Yüksek oku) mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete girecekle
re de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şartl~şunlardır: 
A) Öğretmenlik kanunt vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani Oise için. 

üniversite riyaziye şubesinden. yüksek mühendis mektebinden veya yük 
sek öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepl<'.r için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan veya orta öt· 
retmen okulundan mezun b~lunmak ve yahut üniversitede imtihan ve
rerek ehliyetname almış olmak.) 

B) Yaşı 45 ten yukan olmamak ve emekll bulunmamak. 
C) Askeri okullarda en az üç sene hizmeti şartsız olarak kabul e~ 

miş olmak. 

4 - Yukarda yazılı şartlan tamamen taşıyanlardan istekli olanların 
dilekçelerile birlikte hal tercümesi. hüsnühal varakası, nüfus tezkeresi 

sureti ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini 
Ankarada Askeri liseler miifettişliğine göndereceklerdir. 

5 - tlçüncii · maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza
ran öğretmenli.ği uygun görülenlerden liizumlu diğer evrak sonradaJ> 
istenecektir. <879) (3082) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Tipot makinesile basılacak 68 X 100 1/ 16 kıtasında biri 11 diğeri 10 

formalık iki okul kitabının biri 130.000 sayı, diğeri 90.000 sayı üzerin
den basım ve cilt işi her kitap ayrı bir iş olarak pazarlıkla açık eksilt
meye konulmuştur. Kitabın kağıt ve cilt malzemesi basımevimizce te
min olunacaktır. Eksiltme ve ihale 1-8-1938 Pazartesi günü saat 10 da 
Devl~t Basımevi Direktörlüğünde biribirini müteakıp yapılacaktır. Mu
hammen bedelleri birinin 5600 lira ve diğerinin (3600) lira ve muvakkat 
teminat mikdarları da bu bedellerin yü7.de 7,5 olup usulü dairesinde 
isteklilerin eksiltme zamanından bir saat evvel bu teminatları Devlet 
Basımevi veznesine yatırmış olmalan lazımdır. Eksiltmeye iştirak ede
ceklerin 2259 sayılı kanunun 2 inci maddesi gereğince lazımgelen teknik 
ehliyeti haiz bulunduklarına dair mahalli Ticaret odasından alınmış bir 
mektup getirmeleri ve eksiltmeye konulan kitap nevinden bir okul kita
bını muvaffakıyetle basmış olduklannı isbat eden belge ve işleri de gös-
~l:Ullc::lCl l ltı.~ıuı\lu. 

Genel şartname Devlet Basımevi Direktörlüğünden parasız olarak alı
nabilir. (4918). 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 
Gayri menkul Açık Arttırma İlanı: 

Kapı No. Parsel No. Muhammen Nev'i ve c:trısi 
kıymet 

1 44 900 Lira Kagir üst katta bir odanın tamamı 
9 52 750 ,. Kagir üst katta bir odanın tamamı 

10 53 750 .. Kagir üst katta bir odanın tamamı 
11 
1 

54 
13 

750 ,, ,, ,. ,, ,. nısıf hissesi 
1050 ,, Kagir zemin alt katta bir odanın ta-

mamı 

2 14 1036,50,, " " 
,. " " 

3 15 1036,50,, .. ,, ,, " " 
4 16 1687,50,, .. " " " 

,, 
6 20 950 " .. " .. ,, ., 
7 21 1000 " .. " " " " 
8 22 1000 " " " " " 

,, 
14 27 1000 " " " " " ,, 
14 41 1100 ,. Kagir orta katta bir odanın tamamı 

Karabet Sıvacıyanın uhdei tasarrufunda olup Fatma Bedriyeye ipotekli 
borcundan dolayı paraya çevrilmelerine karar verilen Mahmutpaşada 
Hobyar mahallesinde Yeşildirekte, Yeşildirek karakolu karşısında Hoca
hına namile maruf handa mevcut odalar meyanında yukarıda kapı ve par 
sel numaraları ve muhammen kıymetleri gösterilen odalarla oda hissesi 
ayrı ayrı tasarruf senetlerine bağlı oldukları cihetle ayrı ayrı şartname
lerle açık artırmaya konmuş olup 1/ 8/ 938 tarihinden itibaren şartname
leri dairenizde herkesin görebileceği mahalle talik edilerek 31 Ağustos 
938 tarihine müsndif Çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
birinci açık &trtırma ile satılacaklar ve en çok artıranlarının üzerinde bı
rakılacaklardır. Şu kadar ki: Bu yapılacak olan birinci açık artırmaların
da verilen bedeller muhammen kıymetlerinin % 75 tini bulmadığı tak
dirde en çok ve en son artıranlannın taahhütleri baki kalmak şartile ar
tırmalar on beş gün daha temdit edilerek tam on beşinci güne rastlayan 
15 Eyllıl 938 tarihine müsadif Perşembe günü yine saat 14 ten 16 ya ka
dar dairemizde ikinci açık artırma ile satılacaklar ve en çok artıranları
nın üzerilerinde bırakılacaklartır. Artırmalara iştirak için muhammen 
kıymetlerinin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçesi veya bu miktarlar Üzer
lerinden milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Ar
tırmalar peşin para ile icra edilecek olduğundan ihale gününde müşterl
lerlıt müzayedeye iştirak etmeleri için verecekleri % 7 buçuk teminat ak
çesinden bakiye satış bedellerini ayni günde teslimi vezne etmeleri etme
dikleri takdirde hemen haklarında 133 üncü madde ahkamının tatbik olu 
nacağı gibi ihale gQnüne kadar birikmiş müterakim bilumum vergilerle 
belediye resimleri v~kıf icareleri ve tellaliye resimleri borçlusuna ait ol
mak üzere satış bedellerinden tenzil edileceği ve yalnız 20 senelik vakıf 
tavizi bedelleri ile ihale pullannm müşterilerine ait bulunduğu: 

2004 numaralı icra ve iflls kanununun 126 1I1C1 maddesine tevfikan ipo 
tek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklannı ve hususile faiz ve mesarlfe dair olan iddialarım 20 gün 
içinde evrakı müspitelerile bildirmeleri aksi halde haklan tapu sicilleri 
ile sabit olmadıkça satış bedellerinin paylaşmasından hariç kalacakları 
cihetle alakadarlarının işbu maddei kanuniye ahkamına riayet etmeleri 
ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/2971 dosya numarasile me
muriyetimize müracaat ederek satış gününden evvel istedikleri maliımatı 
almış bulunmalan lAzım geleceği illn olunur. (9282) 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi il.anfari' 
Diplomah Mimar Ahnacak 

1 - Devlet Demiryolları yol dairesinde çalışmak üzere 7 inci dere
ceden 208 lira ücretle bir diplomalı mimar alınacaktır. 

2 - Ankarada istihdam edileceğinden 15 lira mesken tahsisat1 ve 
harice yapıJacak vazife seyahatleri için de ayrıca harcirah verilir. 

3 - Yüksek mimar diplomasını haiz olması şarttır. 
4 - Taliplerin evrakı müsbitelerile şahsan veya yazı ile yol dairesi-

ne müracaatlan iliı.n olunur. "2595,, "4739,. 

* * * Diplomah Orman Mühendisi Ahnacali 
1 - Devlet Demiryollan yol dairesinde çalışmak üzere 7 inci dere

ceden 208 lira ücretle bir diplomalı orman mühendisi -alınacaktır. 
2 - Ankarada istihdam edileceğinden 15 lira mesken tahsisatı ve 

harice yapılacak vazife seyahatleri için de aynca harcirah verilir. 
3 - Yüksek orman mühendis diplomasını haiz olması şarttır. 
4 - Travers işlerinde bulunmuş olanlar tercih olunur. 
5 - Taliplerin evrakı müsbitelerile şahsan veya yazı ile yol dairesine 

müracaatları ilan olunur. "2594,, "4738, 

* * * Muhammen bedeli 3410 lira olan 1000 kilo 23 X 63 mim lik lama demi-
ri, 15000 kilo 10 m/m ve 15000 klio da 14 m / m lik yuvarlak demir 11-8-
938 perşembe günü saat 10.30da Haydarpaşada gar binası içindeki satın
alma komisyonu tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler~n kanunun tayin ettiği vesaik ve 255 lira 75 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar ko 
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tara-
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4802) 

* * * Eskişchirde inşa edilecek leyli çırak mektebi ile tüccari eşya amban ka-
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli cem'an 260,000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demlryollannın 

Ankara, Eskişehir ve Sirkeci veznelerinden 13 lira mukabilinde alabilir-
ler. · 

3 - Eksiltme 15/VIIl/1938 tarihinde Pazartesi günü saat 12 de Ankara
da Devlet Demiryolları Yol Dairesinde merkez birinci komisyonunca ya 
pılacaktır. • 
1 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlikte a
şağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 11 e kadar Kom!syon Reisli
ğine tevdi etmiş olmalan lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 14150 liralık muvakkat teminat, 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar 
C - Bu gibi inşaat işlerinden en az 50,000 lira kıymetinde bir inşaat yap 

mış olduğuna dair Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. (2586) 
(4706) 

* * * Devlet Demiryolları 3 üncü İşletme l\tüdiirlii~iinden: 
Muhammen bede1leri ile bulundukları yer, miktar ve vasıfları aşağıda 

yazılı ihzar edilecek balastlar 18 8/ 938 perşembe günü hizalannda yazılı 
saatlerde Soğucak civarındaki 4000 metre mikabı açık eksiltme ve Yeni-
köy civarındaki 6000 metre mikabı kapalı zarf usulile Bahkcsirde 3 üncü 
İşletme binasında eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin yine hizalarında miktarları yazılı muvakkat 
teminat vermeleri ve: 

1 - Kapalı zarf isteklilerinin 2490 No. lu kanunun tayin ettiği vesika
ları ve Resmi Gazetenin 1/7/1937 tarih ve 3645 o. 1ıı nüc;hasında inti
şar eden talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif mektuplannı 
muhtevi zarflannı saat 14 e kadar ,Komisyon Reisliğine vermeleri. 

2 - Açık eksiltme isteklilerinin kanunun tayin ettiği vesika ve beyan
nameleriyle saat 16 ya kadar Komisyon9leisliğine müracaatları 18,zımdır. 
Bu işe ait şartnameler Balıkesride 3 üncü İşletme Müdürlüğünde Yeni-
köy ve Soğucak istasyonlarında parasız dağıtılmaktadır. "4890,, 

Balastm bu- Kilo- Cinsi Miktarı l\luham- Mu\'Bk· İhale 
lunduğu yer metresi metre men be- kat temi- saati 

l\llkiı.bı deli nat 
Lira İira 

Yeniköy civarı 258-268 Yarma ve o- 6000 6000 450 15 
caklardan 
küskü ile 

Soğucak civarı 204-215 Yarma ve o- 4000 4000 300 16 
caklardan 
küskü ile 

Liseler Allm Satım Komiyonundan : 
Cinsi Miktarı T. Fiatı İlk Teminatı Şartname bedeli 

Kr. Lira Kuruı1 Kr. 

Kok 1356 Ton 1950 1983. 15 133 

Mangal kömürü 25400 Kilo 5 95. 25 

Odun gürgen 664 çfki 330 
240. 

Odun_ meşe 304 çeki 330 00 

1 Kriple 25t ton 1500 
330. 

Tüvanen 58 ton 1300 00 

Süt 3500 Kilo 12 31. 50 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin kok kömürlerile gündüzlü lise ve 
orta okulların yakacağı ve Kandilli Lisesinin sütü kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. Bu hususa ait gerekli durum yukarıya çıkarılmış

tır. Eksiltme 15/8/938 Pazartesi günü saat 11,30 da İstanbul Kültür Di
rektörlüğü binası içinde toplanan liseler alım satım komisyonunda yapı
lacaktır. 

İsteklileri 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuzlarile 
birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını belli saatten bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. Teminatlar Liseler muhasebeciliği veznesine ya
tırılacaktır. Ve şartnameleri görmek ve bedelleri mukabilinde almak için 
sözü geçen komisyonun sekreterliğine başvurmaları. "4934,, 

SAÇ EKSIRI KOMOJEN 
Saçlan besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini 

önler, kepekleri eiderir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - İstanbul 
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Bobrcklcrdcu idrar torbasına kadar yollnrdnki hnstn;1klnrın mikroplarını kökünden tcmi:dcmck için 
(HJ~Ll\IOBLÖ) kullanınız. 

6ôbrcı1dcrin çalışmak kudretini ıırthnr, karlın erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni helsolYukluğunu, 

mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, \'e hozarkcn yanmak hallerini &iderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat Vckalctimizin resmi ruhsatını hniz hulunan (ffEL:\tOBLÖ) her eczanede bulunur. 

DlKKAT: CHELMOBLÖ, idrarınızı temi7:1iyerek mavile!Stirir. 
t ... .., 1 • • ı..lı. 

KOD AK 
ERİ KROM 

FiLMİ İL 
Daha iyi Çekilir. 

I 
I I 
/ 

> 

., 

TAN 

içimıtz 

ir Sur tt 
Şl§manhyor unuz 
Çünkü vi.ıcudunuzda lü
zumsuz yağ toplanıyor. 
Ve rahatsız oluyorsu
nu:r.. Muntazaman tesiri 
kolay ve tabii olan MA
ZON alınız. Ayni za-

manda varsa 

Kabııhğı lıal 
rocr. MİDE ve bağırsakları 

ruz: karaclğcrlcrinh: daha 
muntazam işliyccektir. HA
ZI.MSIZI.JK ve EKŞİLİGİ 
gidererek vücudunuzda fe
rahlık hissedecek; iştihanız 
ve sıhhatiniz dilzclccck ve 

daima neşeli ve zinde 
olacaksınız. 

30 - 7 - fl38 -
ADYOLİN 

Bütün hayat imtidadınca dişlerill 
güzelliğini ve sağlamlığını 

temin eder. 

ANCAK: Bu garantiyi elde edebil• 

mck idn disleri "RADYOLIN" ile '\ ~ ~ 
scıhah. oğle ve akşam her yemekten 

ta: 

sonra munt.aznmRn fırçalamak 
lazımdır. 

''V erikrom .. 
Çift Emülsiyonlu 

Filimdir. 

Yeme,kleri müteakip her gece ya
tarken temizlenmiyen dişler mikrop
lara ve onlar derece.sinde muzır olan 
yemek kırıntılarına muzır tesirleri
ne maruz bırakılmıştır, demektir. 
Geceleri ağız dahilinde 35 dereceye dişleri sabahleyin temizlemeğe ıc~l· 
varan hararetle bu miktorlar ve sal- kışmak, kırılan bir vazoyu cilalaıt19' 
ya ifrazatı büyük tahribat yaparlar. ğa uğraşmaktan farksızdır. Bull~ 
Geceleyin fırçalanması ihmal edilen için: 

Biri : 

Renklere hassas 
Öteki: 

Det ayları ahr. 
...... ~"<'!":-

... ...... ~~;.,~ t 

!Tf ~,P. fJ ~ 
' J. UJ, • } -o;•· 
1\ ......... 

Istanbul 3 üncü icra memurluğun
dan: Satılmasına karar verilen muh-

telif cins ve otuz adet saksı çiçek 6 
-8-938 tarihine müsadif cumarte
si günü saat 12 den itibaren 13 çe 

kadar Beyoğlu Kalyoncu kulluğu ba 
lıkçı sokak 14 No. evin önünde satı
lacağından talip olanların yevmi 

mezkıirda gösterilen hazır bulunma -
lan ilan olunur. 

11 VELO X " kağıdına basllan kopyalarda bütiin detaylar 

Istanbul 4. ncü lcra memurluğun

dan: Bir alacağın istifası için Beyoğ

lunda Elhamra pasajında mahcuz ve 

1 paraya çevrilmesi mukarrer dikiş ma 
kinesi ve saire 5-8-938 cuma ve 

1 8-8-938 pazarte:;i saat 15 ten 16 
mezkur mahalde satılacağından is

tiyenlerin oradaki memura müraca -
........... O:tnın'""'nan°'Un.1nur. ~~ı: J 

çıkar. Resimler uzun müddet sararmadan saklanır. 
KODAK satıcılarından veya şu adrese 

lstanbuJ 

#•------• 13 üncü Yıldönümü ·-----... 
Bu 

Akşam BÜYÜKDERE BEY AZ PARK 
Yüzme 

Havuzunda 

Münir Nureddin Konseri 
BEYAZ PARKIN 13 \lndl YILDÖN'ÜMtJ' münascbcUlc sııreU mahsusııda ha
zırloruın konseri sabaha kadar eğlence ve numaralarla rlolu muhteşem bu· 

KIR BALOSU t•kip edecektir. 
OUhullye ııerbeıttlr. ,, __________________________ __ 

iSMET SANTO iN B ÜVITI 
Barsaklarda yaşıyan solucanları düşürür, bu suretle çocukların 

büyümesine, iştihasına, yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım eder. 

Eczanelerde kutusu 20 kuruıtur • .......................................... ..... --...... -............................ . 
BASUR MEMELERiNi 

E K T A t~d~J ldi~!~ 
İç ve dış lbasur memelerhıde, basur memelerinin her türlü iltihabla
rmda, cerahatlenmiş fistüllerdc; kanayan basur memelerinin tedavi

sinde dalına muvaffakıyetle şüayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, lstanbul 

HAZIMSIZLIK 
Dayatm zevkinden lnsa nı mahrum eder. 

Pertev Karbonat Ko rimeleri 
Çok temfz hl • Karbonattan ve foz knrbonnt ıılm akl müşkülat göz 

önünde tutuJarn.k yapılmıştır. 

~ıı••••••••• Her eczanede satılır. •••••••••il 
AD EMi İKTİDAR 

ve BEL GEVŞEKLIGINE ltARŞI 

o 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, fstanbul 

inhisar Sofra T S ~an a a 
inhisarlar lstanbul Başmüdiirlüğünden : 
Şimdiye kadar beher kilosu toptan "9,50,, ve perakende olarak "12,, 

kuruşa satılmakta olan sofra tuzları fiatından 15/ 8/ 938 tarihinden itiba
ren birer kuruş indirilmiştir. Ellerinde sofra tuzu bulunan ı;atıcılarm mev 
cutlarını 12 Ağustos 938 akşamına kadar hir beyanname ile en yakın sa
tış deposuna bildirmeleri ilan olunur. "4951,, 

DENIZYOLLARI iŞLETMESi 

IZMIR f UARINA TENZILATLI BiLET 
- İzmir Fuarını ziyaret edecek yolculara mahsus olmak üzere 

bütün iskelelerden İzmir için yüzde 50 tenzilatlı gidiş - dö
nüş biletleri verilecektir. 

2 - Bu biletlerin satışına 1 O Ağustos 938 tarihinden itibaren baş
lanacak ve 9 Eylül akşamı nihayet verilecektir. 

3 - Bu biletleri hamil olan yolcuların tftbi olduklan şartlar bi
letlerin arkalarında yazılı olduğundan bunların kemali itina 
ile okunması rica olunur. 
İzahat almak için acentalarımıza müracaat edilmelidir. (725l 

. ., t j. • !· •. ~ ' :- '~ . ·?' · .. 1 1 '"; • • '. • 

Bu akıam: Sarıyerde meıhur 

C A . L 1 
gazınosunda harı alar yaratan LA AN " MACAR 

ORKESTRASININ refakatile BÜYÜK GAJ.,A SUVARESI 
sabaha kadar devam edecek bu auvare içın lıuauai ve 

fevkalade bir program hazırlanmıftır. 

Macar Müziği • Macar Dansları • Macar Yemekleri 
Masalarınızı evvelden peyleyiniz. Tel: 32 •• 90 

Diiniiş i'çin otohüc• ı>ervisi temin edilmiştir. 

İKTiSAT VEKALETİ iÇ TİCARET UMUM l\lÜDÜRLÜ(iÜ~DEN: 
30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Turkiyedc 

iş yapmağn izinli bulunan ecnebi şirketlerinden Loyd Tricslino (Flottc 
Teunite Lloyd Triestino - Marittima İtalyana c Sitmar) Şirketi unvanını 
tebdil ile hali tasfiyede "Oriente,. Seyrüsefain Şirketi namı altında tasfi
yeye girmiş bulunan mezkur şirketin tasfiye memuru Arturu Boneta'nın 
yerine şirket merkezince verilen vekaletname mucibince Galata'da Mum 
hanede Loit hanında mukim Merçcllo Kampaner tayin edildiği ilan 
olunur. 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden Ahmet Emin YAL~fAN. Gaze

tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Mathaası. 

Sabah-Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

DAiMA RADYOLIN 
G R 

ES'UD 
N 

DER1 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 

PARASIZ~ 
PUDRA KULLANIR. Bu sihramiz yeni 
Fena renkte bir pudra, yiızii- " Cild renkleri " 

nüze korkunç bir makyaj man- tecrübe edilebilir. _..,./ 
zarasını verir \'e sizi olduğu- ~(. 
nuzdan daha fazla yaşlı göste- ranın saatlerce sabıt kall11 ·,,ı· 
rir. Teninize uygun renkte bir temin ettiği gibi pudranırı 11c· 

pudra intihap etmenin yegane din yağlı tabii ifrazatıııı ~el'~ 
raresi. yı.Jziinüzun ::ıir tarafında sctmesinc ve bu suretle cı ,, ') ·rıC 
bir renk ve diğer tarafında baş- kurumasmo ve scrtlcşmes1 tt'' 
ka renk pudra tecrübe etmek- binncticc buruşukluklarıtı l''ı 

.,,ıı 

tir. Bu tecrübeyi hemen bugün huruna da mimı olur Her ıt11'' 
size, parasız olarak verilecek krema kôpiıgıle karıştır' ıtıl" 
yeni ve cnzip renklerdeki To- rneşhur Tokalon pudrasııııfıfld 
kalon pudrasile yapınız. Bu ye- lunınız ve hirknç gün zM iter' 
ni "Cild renkleri" (Kromoskop) t~ninizde ·apacagı cazip ıe 19,ıl1 
tabir edilen en son ve modern mülü görünüz daima ktıtı.1 0 ı: 
bir makine vasıtasile knrıştırıl- üzerindeki Tokalon isnııne re ~ 
mıştır. Sihramiz bir gc>z. tam ve kat ediniz Teninize uygu~lflrıı"' 
kusursuz bir incelikle renkleri intihabında tereddüt c:~; ~o-
intihap eder. de lutfen Istanbulda b., 1'"~ 

Tene gayet uygun bu yeni posta kutusu adresine 
1 \-~~ 

pudra sayesinde artık makyajlı lon pudrası 81 rumuzilC 1,·' 

bir yüz görünmiyecektir. Toka- olacak tnlebde size menırı0~ıııı' 
'iw 

lon pudrası, imtiyazlı bir usul le, muhtelif renklerde rıt f~ 
dairesinde "Krema Jtöpijğü" ile lik altı ufak paket p~dr9 

karıştırılmıştır. Bıi ~ı?ycde pud- dcrcceJ!iz. 

.. ................................. 1111! .... B:l .. iE'--.... ~. 


