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~-Yeni Müşteri Bulmak San·atı 
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Dr. Gasson diyor ki: 
"Her tacir bu kitaptaki usullerle kısa bir za. 
man içinde müşterilerini artırabilir. Ben bu 

;:!..~ kitabımda size bu sanatı öğretiyorum . ., TAN 
Matbaasında Fivah 50 kunıs. 'J 

Ordumuz, Bugün .Hataya Giriyor 
Muhtelif Sınıflara i Hatay Türk Askerini 

Mensup Kuvvetimiz istikbal için Büyük 
Hududu Geçecek . Hazırlık Yapıyor 

Antakya Anlaşması Bu 
, Sabah Sciaf Sekizde . . 

l~zalanmış Olacak 
Antakya 2 (Hususi surette giden arkadaşımız bildiri

yor) - B~rada kuvvetle dolaşan bir habere göre, muhtelif 
harp sınıflarına mensup 2,500 kişilik bir kuvvetimiz, yarın 
(bugün) öğleden sonra Payastan hududu geçerek Ha~y 
topraklarına girecektir. Dörtyol ve Payas, ordumuzu teşyıe, .' 
bütün Hatay istikbale hazırlanıyor. 

Hudut boyunda muazzam karşılama hazırlıklan başla· 
rnıştır. Yol boyunca bütün köylerde, kasabalarda taklar ku· 
ruluyor, şehirler baştan başa donanıyor, Her tarafta "Yaşa
sın, Atatürk", "Yaşasın, Türk Ordusu" levhaları göze çar-. 
pıyor. 

Halk, Türk askerini bağrına basmak için sonsuz bir he· 
yecan ve sabırsızlık içindedir. 

Heyetimiz, Bugün Dönüyor 
ı Antakyadaki cukeri heyetimizin 

reiai Orgeneral Aaım Gündüz Antakya, 2 (Hususi surette giden arkadaşımız bildiriyor) -
Erkanı Harbiyeler anlaşması, yarın sabah (bu sabah) saat 8 de Antakyada halkın sevinç tezahürlerini tesbit eden bir gece toplanlııından görünüı 
merasimle imzalanacaktır. Orgeneral Asım Gündüzün reisliğin· ,,...;. __ .___;: ___ ~-------'-"--------------~-----------

İnkılap 
Gazeteciliği 

Jlhmet Emin YALMAN 

-deki~urahha:s heyetimiz at 11 <le Antakyadan İskenderune 
hareket edecektir. Öğle yemeği saat 18 te İskenderun konsolos
luğumuzda yenecektir. Heyet, saat 15 te kalkacak hususi bir 
trenle Ankaraya doğru hareket edecektir. 

Türk heyetini teşyi için, Antakya dan İsken deruna kadar f ev
kalade bir program hazırlanmıştır. 

Orgenercil Hutzinger'in Başkanlığındaki Fransız murahhas 
heyeti de yarın (bugün) imza merasiminden sonra Beyruta dö-
necektir. Memleketimizde ya.nyana 

yaşıyan iki alem var: Bi
, rinc.iaine inkılabın sihirli eli do
kunmu,tur. Bu alemde hareket 
var, inkipf ve ileri teknik var. 
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Dostluk Paktı da imzalanıyor 
Diğer alem, dünden kalan ve inkı

' lap ölçülerine uyı;rııyan bir takım 
şartları temsil ediyor. Türk İnkılabı 
bu alemin içindeki şartlan kendine 
mal etmemiştir. Sadece bunlarla uğ. 
raşmıya henüz vakit ve fırsat bul
mamıştır. 

Vakit vakit eski durgun llem.e 

Son Anlaşmaların 
Başhca Esasları 

Yeniliğin eli uzanıyor. Derhal §U v;_ Paris, 2 (A.A.) - Havas Ajansı -
ya bu köşede modem bir ruh uyanı- nın bildirdiğine göre, imzalanmak 
:ror, harekete geçiyor, o sahayı da üzere bulunan Türk - Fransız erkanı 
ınkılap adına zaptediyor. harbiye anlaşmalan hakkında diplo 

İtiraf etmeliyiz ki Türk gazeteci- matik mahfelJerde tasrih edildiğine 
liği bugüne kadar hakiki bir inkıla göre, "Türk hiikümetinin, halen Sıın 
geçinnemiş, eski durgun ve harekef. cakta bulunan bir Fransız taburu ve 
siz iıleme mensup müesseseler ara- her ne vaziyet olursa olsun esasen 
sınsında kalmıştır. orada kalacak olan mahalli milis kı-

taları miktarının fazlası üzerinde Pa Hiç şüphe yok ki Türk gaz~tele- rite istiyebilece~i kararlaştırl.mıştır. 
rlnin matbaalarında modern Fransız kıtalarının mıktan, 

makineler işliyor, modem düşünen 2500 kitiyi geçmiyecektir ve 
ve n:ri gazetecilik tekniğinin icabı- bu miktar, Sancak.ta niza.mm 

~:ğfı;:. çalışan gazeteciler de eksik idameai hususuna Türk ittira

ki için teabit edilen i.zami mik 
Fakat kül halinde mütalea edilir- · 

S T .. k tardır. Türk kıtaamm buluna-
~ ur gazeteciliği, ıeri ve iptidai 
hır sahadır. Bugüne kadar bir mes- cağı mahalJer, ahalisi araım-
lek tesanüdü ve inzibatı kurama- da mühim miktarda Türk bu-
mıştır. Gazetecilik için çok canlı fa- lunan mıntakalarda tesbit edil 
aliyet ve inkişaf imkanları olan bu mittir. 
memlekette, hakiki yerini bulama- Geçen pazartesi günü imzafonnn 
mış, yurdun ihtiyaçlarına ve inkıla- umumi anlaşma, ihtimallerin her bi
bın müsbet ruhuna uyamamıştır. rinde kumanda meselesini halletme 

Kendimizi ne kadar müdafaaya yi 'iki hükUmete terkeylenıektedir. 
çalışırsak çalışalım, on sekiz milyon Halen müzakere edilmekte '>lan tat
Türk arasında satılan gazetelerin ye- blk protokolunda, Türk kıtası, Fran 
ktınunun yüz bini geçmemesi, Türk sız sisteminin içine ithal edllmemış 
gazeteciliğinin geriliği hakkında can- olmakla beraber, lru~a Fransı.z; 
lı bir delildir. Türkiye gibi inkılip makaml8.Tlllf ait bulunnı~tadır. 
eçıren bir mP.mlekette, Türk genç- Diğer t.;lraftaa Ankarada o~afe e-

n' müşahede etmekte ve bu menfa -
atlerin dünyanın bu mıntakasında 
politik statükonun ıdanıesini emret
tiğini teyit eylemektedir. 

Fransa ve Türkiye, bu suretle ta
rif edilen menfaatlerinin .nuhtemel 
bir vaziyetle mevzuu dava olduğu 
hallerde birlikte müşavere etmeyi 
taahhüt eylemektedir. 

B. Bone, /ngiliz Büyük 
Elfi•i ile görüftÜ 

Paris: 2 (A.A.) - Hariciye Nazın 
Bone bugün ö~leden sonra İngiliz 
büyük elçisini kabul etmiştir. 

Mülakat bilhassa Türk - Fransız 
anlaşmalarının akdi neticesinde ya
kin şarkta hasıl olan yeni vaziyet 
etrafında cereyan etmiştir. 

F ran•ız gazeteleri memnun 

Paris, 2 (A.A) - Havas Ajansı teb 
liğ ediyor: 

Gazeteler, Fransız - Türk itilafı
nın imzası dolayısiyle müttefikan 
memnuniyetlerini beyan etmektedir 
ler. 

Pöti Parizien gazetesinde Burg, di
yor ki: 

"Fransa ile Türkiyenin Şarki Ak
deniz havzasındaki müşterek menfa
atleri telü edilememeleri yüziind~ 
mutazamr olmakta idi. Şimdi bu 
menfaatlerin telif edilmesi her nok
tadan memnuniyeti muciptir. 

Türkiye, Atatiirkiin dehaslle as
rileştirllmiş büyük bir Müslüman 

ATATÜRKÜN 
Teşekkürleri 

lıtanbul, 2 (A.:A.) - COmhurbaı· 
kanlıOı Genel Sekreterlljllnden: 

RelılcU m hur AtatOrk, kabotaj hak 
kının TOrk bayrıjlına geçtljjl gUnOn 
yıldönUmOnde, yurdun her tarafın • 
dan vatandaıların eamlml duygu ve 
yOkıek aevlnçlerlnl bildiren birçok 
telgraflar almıılardır. Bundan Pek 
mOtehaaalı olan AtatOrk, memnun!· 
yet ve teıekkUrlerlnln lblljjına Ana· 
dolu Ajanaını memur etmlılerdlr. 

Basvekil 
' Geliyor 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -
Başvekil Celal Bayar, bu akşam saat 
19.50 de kalkan trene bağlanan hu
susi vagonla İstanbula hareket etti. 
Garda, vekiller, mebuslar, vali ve ve 
kaletler ileri gelenleri tarafından u· 

ğurlandı. 

Başvekil, bugün öğleden sonra zi. 
raat enstitülerini ziyaret ederek ya
rım saat kadar kaldı. Bu sırada ken 
disine ~iraat ve inhisar vekilleri ile 
ziraat müsteşarı refakat ediyorlardı. 

Celal Bayar, hıfzıssıhha enstitüsün 
de profesör Süreyyanın imtihanın -
da bulundu. Sonra tohum ıslah istas 
yonuna geçerek talebe ile görüştü. 

Gelişinde olduğu gibi ayrılırken de 
alkışlarla uğurlandı. 

Gazinoculuğun 
nçyüzü 
YAZAN: 

Naci Sadullah 
Size, hayret verici birçok 

hakikatler if ta edecek olan 
bu büyük röportaja birkaç 
güne kadar hatlıyonız. 

lerinin gazetecilik gibi hareketli bir dilecek o'ıan pakt ta, Fransa v~ Tür
mesleğe rağbet etmemeleri ve sene- kiye, dostluklarıni teyit e.>.iemektP, 
lerdenberi yeni gazeteci yetişmeme- menfaatlerinin prat~ lufi ~e şarki 

[Arkıısı: Sayfa ıo, sOtun ı del Akdeniz hdvzasına inhisar edi!i- devletidir. Nüfmm, bütün Vasati 1111-.111• .................................. z ........ -• ._. ....... -. ... ııııı-_ı.ıı·11111_ .. ·ııııı_ .. .-1111...,..., 

LArknsı: Sana ıo. s{ltun % de) 

Dahiliye Vekili, Dün 
Gazetecilerle Uzun 
Bir Hasbıhal Yaptı 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek Birkaç gün evvel Büyük Millet 
reteri Şükrü Ka~a, dün sabahki eks Meclisinde tasvip edilen Basın birli
prcsle Ankaradan şehrimize gelmış· ği kanununun hazırlanmasındaki e
tir. Dahiliye Vekilimiz istasyonda, meği ve Turk gazetecileri hakkında 
vali Muhiddin Üstündağ, Emniyet söylediği güzel sözler dolayısilc de
müdürü Salih Kılıç, Parti erkanı ve rin bir minnettarlık uyandırml§ o -
İstanbul gazetecileri tarafından kar lan parti Genel Sekreterini garda ga 
şılanmıştır. (Arkası: Sayfa 10, sütun 5 tc) 

Şiddetli Bir );'er Sarsıntısı Oldu 

Zelzele lstanbullulara 
Hayli Korku Geçirtti 
Şehirde Bazı Binaların Duvarları Çatladı, 

Birçok Evlerin Camları Kırlldı 
Dün öğleden sonra saat 14 ü 27 

dakika geçe şehrimizde çok şiddetli 
bir zelzele hissedilmiştir. O sırada 
sokakta bulunanların pek farkede -
medikleri bu zelzele, şehrin hemen ~ 
btitün binalarını adamakıllı sarsmış 
ve halkı hayli heyecana duşiırmuş • 
tür. Bir çokları, zelzelenin devam e
deceğinden endişeye dtişerek sokak
lara dökülmüşlerdir. llk snrsıntıdan 
sonra şehrimizde başka bir zctzclc 
kaydedilmemiştir. 

Hadise sırasında bnzı kagir bina -
larda çatlaklıklar olmuş, birçok ev
lerin pencere camları kırılmıştır. 

Alemdarda Mchmetpaşa karakolu ci
varındaki Ktıtipsinan camiinin bir 
duvarı kısmen çökmüş, bir kısmı da 
çatlamıştır. insanca hiç bir zayjat ol· 
mamıştır. Bu camiin odalarında ba· 
rınanlar, dışan çıkarılmışlar ve ka· 
pıları mühürlenmiştir. 

m 
·1-r • Ü: 

, 
~ 

Dünkü zelzele, Tekirdağ, İzmit, 
Bursa, ve Gemlik havalisinde de şfd 
detlice hissedilmiştir. Tekirdağında, 

[Arknsı: Sayfn 10. sOtun 8 de] 

Katip Sinan camiinin 
zelzeleden yıkılan duvarı 
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Anadolu ile Telgraf 
Muhaberesi Kuruluyor 

-

Fiyatları 
Belediye 
T esbit Edecek 

ıy • ç 
1 

· . BELEDiYEDE: 
111 Y enı a ışma ı 

Şekli Her Yerde 1 Deniz Suyunu 
Tatbik Edilecek Kirletmek 

Devlet daireleri için kabul e
dilen yeni mesai saati, banka
larla diğer bazı resmi daireler
de henüz tatbik olunmamıştır. 

Denizbank ile buna bağlı mües
seselerde eski çalışma şekli tat· 
bik edilmektedir. İstanbul güm
rüklerinde de yeni karar henüz 
tatbik olunmamı_ştır. Şehrimizde 
bankaların, çalışma saatleri üze 
rinde, aralarında tek bir esas ka 
bul etmeleri için, banka mümes
silleri son iki gündür, Osmanlı 

Yasak Edildi 

Türk Neşriyat 
Sergisi için 
Hazırhklar 

(TAN Muhabirin-
den) - Bu senenin son aylannda 
Ankarada Türk Harf İnkılabının 
onuncu yılı münasebetiyle açıla
cak olan on yıllık Türk Neşriya& 
Sergisi için hazırlıklar ilerlemiş
tir. 

<ı 
ra 

ek 

O ğleden biraz sonra, Bekarlar 
tekkesinde tutuşturulmak 

istenilen fesat ocağının her tara
fı gizlice sarılmış ve bir menge
ne içine alınmıştı. Esat Beyin yar
dırn için verdiği dört sivil inzibat 
memuru başlarında kıymetli arka
daşlanmdan Zekai Bey olduğu hal
de işe başlamışlardı. Müştak ve 
Derviş Efendiler de Hullısinin pe
şine takılmışlardı. 

İşe başladığımızın üçüncü günü 
akşamı fesat ocağının külhancıla
n ve yardımcıları olduğu gibi gö
zümüzün önünde ve elimizin altın
da idi. Hullısi Efendinin iyi bir ni
yetle çalıştığını yaptığımız tecrü
beler bize anlatmıştı. Binbaşı Ze
kinin ocaktan aldığı haberleri giz
li hizmetler grupu kumancjınım 
yeni gözdesi Repingtona taşıdığı 

da anlaşılmıştı. M. A. Bey bu işte 
de bütün hüsnü niyetini gösteriyor, 
gelen haberleri günü gününe de
ğil, saati saatine bize bildiriyor
du. Esat Beyin verdiği memurlar
dan Kadri Çavuşu bir gazete satı
cısı ~ptım. Galatasaray mektebi 
önüne diktim. Bu yeni muhabere 
vasıtamızdan daha çabuk ve 
iyi istifade ediyorduk. 

Teşebbüsümüzün üçüncü gü. 
nü Hürriyet ve İtilafın 

kurduğu gizli ocakların üçünü de 
bütün başlan ve azalan ile bir
lilrte öğrenmiştik. Artık bu düş
manlara karşı tarruza geçmek za-. 

mam gelmişti 
Esat Bey: 
- Mim Sıfır, dedi. Bu rezille

rin ocaklannı söndürmek zamanı 
geldi. Dün bıraktığın raporun ili
şiği jurnalde telgrafçı Hüsnü ta
rafından verildiğiai bildirdiğin ha
ber çok mühimdir. M. A. Bey bn 
raporu İngilizlere vermemekle doğ 
rusu büyük bir hizmet yapmıştır. 
Kendisini takdir ederim. Göriilü
yor ki, bu hainler gemi azıya al
dılar. Bir hadise çıkarmalanndau, 
bir felakete sebep olmalarından 
~ok korkuyorum. Bunların fena • 
lıkların, karşılamıya uğraşaca

tı?nıza şiddetli bir hareket ile teş
kilatlannı bozmak çarelerini arı
yalım. Bir taraftan adamlarımı.zla 
İngilizler nezdinde teşebbüslere ge 
~elim. Diğer taraftan da bu hain
leri el altından tehdit ve tazyik 
edelim. 

Esat Beyin telaş etmekte ve şid-
det.~ hareket karan ver -
mekte hakkı vardı. Telgrafçı H. 
haini, hakikaten çok ehemmiyetli 
bir iz üzerinde yürüyordu. Anado
lu ile İstanbul arasındaki mfına
sebet ile beraber tabü olarak mu
harebe de kesildiği zaman, baslann 
da (Hilzin) isminde bir miralay 
bulunan kalabalık bir sansür he
yeti telgrafhanenin her kısmını 
kontrolü altına almıştı. Muhabere 
değil, memurlar makine başına bi
!e yaklaşamıyorlardı. Fakat Tür
kün yaratıcı ve başarıcı eli buna 
da bir çare bulmakta hiç te gecik
memişti. Büyük himmetleri var ol 
sun, o sırada İstanbul telgraf mer· 
kez müdürü olan İhsan ve muha
bere memurlarından Edip ve Milin 
t82 Beyler çok büyük ve tehlikeli 
bir işe girişmişlerdi. İngilizlerin 
anlıyamıyacaklan bir şekilde A
tıadolu ile muhabere için iyi ve e
min bir yol bulmuşlardı. Hizmete 
hazır bulunduklarını Yaver Bur
han Bey ile Esat Beye bildirmiş-

lerdi. Esat Bey bulunan muha
bere yol ve usulü hakkında İhsan 
Beyden icap eden malümatı alınıs 
'V'e muhaberenin tehlikesizce yapı-# 
lacağına kanaat edinmişti. Keyfi
yeti büyük erkanı harbiye rPisi 
Fevzi Paşaya bildirmişti. 

Bu iş' ardan bir hafta sonra, 
büyük erkanı harbiyeden 

verı1en bir emirle, akşamlar:. saat 
dörtten sonra Kandıra hattı hic 
meşgul edilmiyor ve daima İstan~ 
buldan haber bekliyordu. Teşebbü 
siln on birinci gecesi, İstanbul tel-

grafhanesinin bodrum katında is
mi geçen fedakarlarla yaver Bur -
han Bey tecrübe yapıyorlar ve A
nadoluyu arıyorlardı. Birdenbire 
gözler sevinç yaşlan ile dolmuş, 

yüzler gülmüştü. Sevgilisinden 
mahrum kalan dertli İstanbul ni
hayet Ankarasına kavuşmuştu. Mü 
teşebbisler sevinçlerinden kapla
rına sığamıyorlardı. Yaver Burhan 
Bey, Ankaradan alınan ilk haberı 
soluk soluğa koşmuş ve Esat Beye 
müjdelemişti. 

Tabii postahanenin bodrum ka
tında daima bulunmak ve çalış -
mak tehlikeli ve hatalı bir işti. Bu
lunan bu muhabere telini İhsan Be
yin Sü1eymaniyedeki evinde bu
lunan telefon teline bağlamışlar
dı. Her akşam saat beşte evdek~ 

telefon makinesi sökülüyor, yeri
ne telgraf makinesi konuyordu. 
İhsan Bey ve arkadaşları sabahla
ra kadar çalışarak Ankara ile İs
tanbul arasındaki bağlılığı muha
faza ve muhabereyi temin ediyor
lrdı. Harbiye Nezareti yaveri yüz
başı Kamil, Esat Beyin yaveri Bur
han ve yüzbaşı Rasim Beyler de 
nöbetle bu gizli muhabere evini 
bekliyorlar, yapılacak bir taarru
~a karşı canlarını siper ediyorlar
dı. Bunu müttefikler haber ala
mamışlardı. 

E. Ş. adında bir adam .İstan
bul ile Ankara arasında muhabe
re yapıldığını hissetmiş ve İngiliz
lere haber vermişti. İngilizler bu 
hattı bulmak için çok uğraşmışlar, 
Marmara ile Karadeniz arasında
ki sahaya dökülmüşler, bütün ara
ziyi aramışlar, taramışlar ve hiç 
bir şey bulamamışlardı. Bu defa 
da işte telgrafçı H. denilen ve in
kılap tar.ihinde ismi daima lanet
le yadedileceği şüphesiz bulunan 
bu soysuz, sırrımlZl öğrenmişti. Bu 
mayası bozuk herif öğrendiği bu 
sırn arkadaslanna söylememişti. 

(Devamı var) 

l AKSARA YDA: 

Orta Anadolu 
Yağmur 
Bekliyor 
Konya Aksa rayı (TAN) - Son ay 

larda yağmur yağmaması, burada 
ve çevremizdeki yazlık ekimleri teh
likeye düşürmüştür. Sık sık esmekte 
olan poyrazın kuraklığa karşı bir 
dereceye kadar faydah olduğu söyle 
niyorsa da, çütçi biraz endişe duyu
yor. 

Böceklerle Savaı 

Şehrimizdeki bütün sinema ve ti
yatroların mevki fiyatlarını 15 ıem -
muzdan itibaren beledie tesbit ede -
cektir. Bu gibi müesseseler, beledi
yenin yaptığı tarifeden yüksek fi -
yat istedikleri takdirde ilk defasın
da yüz lira para cezasına çarptırı -
lacaklar, ikincisinde muvakkaten ka 
pahlacaklardır. 

1 
Bankasında toplanarak görüş

meler yapmaktadırlar. Bu hu
susta yarın bir karar verilecek
tir. 

Umumi mecra olmıyan yerlerde, 
bilhassa dere ve deniz kenarlarında.
ki binalarda, lağımların bu gibi su
lara akıtılması yasak edilıriiştir. 

Bu suretle, hem deniz ve derele -
rin pislenmesine, koku yapmasına im 
kan verilmiyecek, hem deniz banyo
su yapmak istiyenlerin sıhhatleri ko 
runmuş olacaktır. 

Buralardaki binalarda birer kuyu 
yaptırılacak ve yeniden yapılan bi
naların da birer lağım kuyusu yap
maları mecburi kılınacaktır. Evlerin 
lağımları umumi lağım tesisatı ya -
pılıncaya kadar bu kuyulara verile-

15 temmuzdan itibaren, bugibi 
yerlerden alınan vergi resimleri de 
indirilmiş olacağı için yeni fiyatlar 
çok ucuz olacaktır, O tarihten sonra, 
bütün resimler ve vergiler maliyece 
ve bir elden tahsil ettirilecektir. Bi
letlere bütün bunların yekununu gös 
teren birer soğuk tamga vurulacak
tır. 

Diğer taraftan Akay ve Şirke .: cektir. 

15 temmuzdan sonra içeri biletsiz 
müşteri alan müesselerin sahipleri 
ile parasız girmesi icap edenlerden ı 
soğuk tamganın gösterdiği vergiyi 
ayrıca tahsil etmiyenler cezalandı - ı 
rılacaktır. 

Sümer Bankın müesseselerinde tat ı 

bike başlanılan ucuzluk ve kolaylık 
dolayısile yerli mallar pazarında sa
tılan her nevi eşyadan altı ay vade 
ile kredili satış yapılmasına baş -
lanmıştır. 

Bu hafta sonunda tarife komisyo
nu toplanacak, hava gazının yeni üç 
aylık tarifesini tesbit edecektir. 

Komisyon, tramvay tarifesini ya -
pabilmek için, elektriğin temmuz bi
re kadarki fiyat vaziyetini tetkik e
decektir. 

Sahte Çoraplar 
Kadın çoraplannın standardı için 

tatbik edilmekte olan nizamnameye 
göre kontrol işleri devam etmekte
dir. Uç dört giindenberi yapılmakta 
olan sıkı arashrmalar neticesinde, 
bir kaç müessesenin nizamnameye 
aykırı hareketleri görülmüştür. Bu 

müesseselerin nizamname hükümle
rine göre, üçüncü kalite malları bi
rinci kalite diye göstermek suretile 
kanunsuz har~ket ettikleri tesbit e
dilerek haklarında zabıt varakası tu-

. tulmuştur. Diğer bir iki müessese -
nin de ipekli kadın çoraplarının ka 
nuni müddet içinde damgalandml -
mamış olduğu görülmüş, zabıt tutul 
muştur. 

ti Hayriye de tarifelerinde, ye-

l 
ni şekle göre lazım gelen tadila· 
tı yapmak için, yeni şeklin han
gi dairelerde tatbik olunup, 

1 hangilerinde tatbik olunmıya. 

' cağını anlamak üzere, neticeyi 
beklemektedirler. 

Karar bütün dairelerde tatbik 
olunursa, her iki idare sabah 
postalarmda memurlara mahsus 
olan seferleri yarıınşar saat ge-
riye alacaklardır. 

* Pazartesi güniinden it.ibaren · 
İş Bankasının İstanbul, Beyoğlu, l 1 

Galata şubelerile, Beyazıt, Ka- 1 

J dıköy ve Üsküdar Ajanslarının 
1 gişeleri adi günlerde saat 8,30 11 

1 n 12,30 a kadar, Cumartesi 

j ~~~leri de saat 8,30 dan 11,30 a ' il 

~ar açık bulunacaktır. 

AKADEMİDE: 

Ressamlardan 
8 Bin Liralık 
T ab~o Alındı 

Ankarada açılan resim sergisi ka
panmıştır. Sergide Başvekalet, muh
telif Vekaletler ve milli müesseseler 
bir çok tablolar satın almışlardır. 

Yalnız Kültür Bakanlığı Güzel Sa 
natlar Birliğine, D grupuna, Müsta -
kil ressamlar birliğine mensup res
samlardan 13 kişinin eserlerini 1565 
lira mukabilinde satın almıştır. Bu 

Fabrika Geniıliyor suretle Kültür Bakanlığına eser sat-
Paşabahçedeki rakı ve ispirto fab mış olan sanatkarlar lbrahim Çallı, 

rikasının genişletilmesi için yapılan Arif Bedii, Fikret Mualla, Edip Hak
çalışmalar bitirilmiştir. Fabrikaya kı, Ahmet Hakkı, Ragıp, Şefik Bur
ilave olunan yeni daireler işlemeğe salı, Cemal Tollu, Bedri, Rahmi, E -
başlamıştır. Şimdi, fabrikanın bulun ren Eyüboğlu, Nurettin, Refik, Nu -
duğu ı:ıahanın tanzimi işile uğraşıl - rullah Berk, Malik Aksel ve hey!tel
maktadır. traş Zühtü ile Hadidir. Sergiden * İktısat Vekili Bay Şakir Kese- Cümhuriyet Halk Partisi muhtelif 
bir dün şehrimize gelmiştir. Bay Şa sanatkarlara ait olmık üzere 1000 li 

ralık eser almaktadır. kir dün doğruca köşküne giderek is-
tlrahat etmiştir. Muhtelif teşekküllerin ressamları

mızdan ve heykeltraşlarımızdan yap 

Boyah Şerbetler 
Seyyar köftecilik yapan Ahmet 

oğlu Hüseyinle, Salim oğlu Ali ve 
boyalı şerbet satan Rıdvan oğlu Ze
ki yakalanmış, Fatih kaymakamlığı 

tarafından haklarında takibat yapıl
mağa başlanmıştır. 

Diğer taraftan, fazla sıcaklar dola
yısile, dün Eminönü kaymakamlığı, 
mıntakasındaki lokanta, kebapçı ve 
kasap dükkanlarını teftiş etmiş, bo
zulmuş, kokmuş, et ve yemek bulu
nup bulunmadığını muayene etmiş.. 
tir. 

lstimlôk Lazım 
Tünel şirketinin Galatada yaptı -

racağı hanın inşası geri bıraktın.! -

mıştı. Bu hanın yaptırılması için Ka 

raköyde esaslı istimlakler yapılma -

sı lazım gelmektedir Bunun da şe

hir plamna aykırı olmaması için, der 

hal yapılması doğru görülmemiştir. 
Yeni hanın kıymeti, Tünel hanı -

nın satın alma muamelesinde malı -
sup edilecektir. 

lelediy.• YıkacalC 
Büt~n binaların enkazını almaya 

talip bulunmadığından, belediyeı is

timlak işlerinin geri kalmaması için, 

binaların yıktırılması işinde yeni bir 

formül bulmaya karar vermiştir. Bu 
formül ya belediyenin müteahhide 

masraf vermesi veyahut kendi ve -

saitile bu işi yapması şeklinde ola-
caktır. ' 

Diğer taraftan, şehrin imar pla -

nının tamamı tatbik edilinceye ka -

dar, Eminönü meydanında, istimlak 

neticesinde meydana çıkacak kısım

ların çirkin manzarasını örtmek üze 
re, belediye imar bürosu muvakkat 
bir proje hazırlamaktadır. Bu pro -
je istimlak işiyle müvazi olarak tat
bik edilecektir. * Bir Alman otobüs firması mü -

messili dün belediyeye müracaat e

derek, otobüs satmak için bazı tek
liflerde bulunmuştur. 

Sabiha Gökçen Dün 

Ankaraya Gitti 

tıklan mübayaat yekunu 8000 lira- line başlıyacak olan lise mezunlan 
ya yaklaşmaktadır. da müptedilere mahsus olan kısma 

Şehrimizde bulunan kadin tayyare 
cimiz Sabiha Gökçen, dün sabah sa 
at 11 de tayyare ile Ankaraya hare
ket etmiştir. 

Mimari Kurs devam edeb'le<'eklerdir. Bu kurslar 
için kayıt müddeti sekiz temmuzda 

Güzel Sanatlar Akademisinde 15 bitecektir. 
temmuzdan 15 eylüle kadar iki ay 
devam etmek üzere b;r mim!irl kursu Afiı Sergisi Açıldı 
açılacaktır. Kurs, biri ilerlemişler, Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi 
diğeri müptediler için olmak üzere neşriyat dersinin afiş sergisi dün sa

Bu münasebetle Başvekalet neş 
riyat müdürünün reisliği altında 

vekalet neşriyat müdürlerinin işti
rakiyle bir komisyon toplanmıştır. 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere 
gönderdiği bir tamimde vilayetler
de basılan eserlerin tenevvü ve 
cinslerinin tesbitini ve birer nüs
halarının gönderilmesini bildir
miştir. 

Hendese Kitabı için 
Açılan Müsabaka 

Ankara, 2 (TAN Muhabirinden)
Maarü Vekaletinin, ilk mekteplerde 
okutulacak' olan tek hendese kitabı 
hakkında açtığı müsabakaya 64 kişi 
iştirak etmiştir. Bu münasebetle, İs
tanbul Lisesi riyaziye öğretmenle

rinden Lı.itfinin riyasetinde ilk tedri
sat şube müdürü Hıfzırrahman, Ga
latasaray ilk kısım öğretmenlerinden 
Hidayet, Konya ilkokul öğretmenle
rinden Suphi, Yalova maarif müdü
rü Tevfik, İstanbul ilkokul öğretmen 
1,erinden Hilmiden mürekkep bir ko
misyon eserleri tetkike başlamıştır. 
Bu iş, bir buçuk ay kadar sürecektir. 

Mektep Kitaplan 
Vaktinde Tevzi Edileceli 
Ankara, 2 (TAN Muhabirinden)

Maarif Vekaleti neşriyat müdürü Fa 
ik Reşit, mektep kitaplarının Cenup 
ve Şark vilayetlerine vaktinde dağı
tılmasını temin için Diyarbakırda 

bir Devlet Mat'baası neşriyat depo
su tesisi için bugünlerde Diyarbakı-
ra gidecektir. • 

lıkenderuna Uğrıyacal< 
Gemilerimiz l41in Bir Karar 

Ankara, 2 (TAN Muhabirinden)
Gümrükler Umum müdürlüğü Ro
dos ve İskenderuna uğnyan milli ge 
n{nerle yapılacak nakliyat hakkında 
yeni kararlar almıştır. Bu kararlara 
göre Rodos ve İskenderundan binen 
yolcular ile gezmek için bu limanla
ra çıkarak vapura dönen yolculat 
vapurda muayene edileceklerdir. Mu 
ayene neticesinde gümrük resmine 
ve diğer resimlere tabi eşya görül
düğü takdirde derhal vergi ve resim 
leri tahakkuk ettirilerek tahsil edil
dikten sonra eşya serbest bırakıla· 
caktır. 

Bu iki limana indirilecek eşya ile 

' :a 
u 

, 

bu iki limandan alınacak eşya ayri 
anbarlara konulacaktır. Ayn anbal' 
bulunmadığı takdirde bu eşyalar di- , 
ğer eşyalarla karıştırılmıyarak anha· , 
rın ayn bir köşesine istif edilecektir. a 
Yolculardan Rodos ve İskenderuna ıe 
inecek olanlar muvakkaten diğer li
manlara çıkmak istedikleri takdirde ı 

üzerlerinde ve eşyaları arasında ih- ıa 

racı memnu veya müsaadesi alınma.; a 
mış eşya ve döviz bulunursa bunlar 3 
makbuz mukabilinde alıkonularak 

gümrük memurunun mensup olduğu 
iskelenin gümrük idaresine teslim e
dilecektir. 

Konya Aksarayı (TAN) - ~aza

mız mahsulatına zarar verdiğinden 

şikayet olunan sürme haşeresile mii 

cadele için tedbirler ittihaz edilmiş 

tir. Ziraat Vekaleti, tohumları ilaç 
!ayıp temizlemek için iki ~elektör 

makinesi göndermiştir. Bunbr Yeşi
lova belediyesile Ortaköy nahiye 
merkezinde çalışacaklardır. 

Büyük faydalar beklenilen bu ma 
kinelerden hakkilc istifade edilebil
mesi için, Aksaray gibi orta Anadolu 
nun zahire ambarı denilmiye layik 
bir merkezde hiç olmazsa beş adet 
selektöre ihtiyaç vardır. 

Bayan Gökçen, Eskişehirde yere 
indikten sonra tekrar uçuşuna de -
vam etmiş ve Ankaraya gitmiştir. 

ikiye ayrılmıştır. Arzu eden mimar- bah saat onda Eminönü Halkevinde 1 1 
larla mimar namzetleri i1erlemişlere 1 açılmıştır. Sergi 15 Temmuza kadar i AKVIM ve HAVA_ 
mahsus olan kısıma, mimari tahsi - açık bulunacaktır. _ 

. ._. ______________ _.. ________ ___ 

AYANCIKTA: 

4 fv Yandı 
Ayancık (TAN) - Kızılcakaya kö 

yünde, kırk beş nüfuslu yedi ailenin 
barındığı dört ev bütün eşyasile ve 
ahırlarındaki 24 koyun ve keçi ile be 
raber yanmıştır. 
Ayancık Kızılay şubesi bu felaket ı 

zedelere bir ton mısır, bir çuval tuz. 
nüfus başına da - çocuklar hariç - i
kişer lira verilmek üzere seksen li
ra göndermiştir. 

Zingal şirketi, Halk partisi ve E
vinin yardımlarile, kış gelmeden ev -
vel harikzedelcre yeni meskenler in
şası için çalışılmaktadır. 

'ANKARADAN iNTiBALAR: 

Başvekil Celal Bayar, geçen gün, Siyual Bilgiler Okulunu ziyaret etmişti. Yukarıdaki resimde talebe ara
sında görülüyor. Diğer resim de, Maaril Vekili Saffet Arıkanın Ankaradan Vana hareketini tesbit ediyor, 

3 Temmuz 1938 
PAZAR ____ _.._,.,Jlll•Jllrı 

7 inci ay 
Arebt: 1357 

Giln: 31 

Cemezlyelevvel: 4 
Güneş: 4.33 - Öğle: 
İkindi: 16.18 - Akşam: 
Yatsı : 21.47 İmsak: 

-, 
Hızır: 59 

Rum! ı ::1~4 

Haziran: 20 
12.17 

YURTTA HAVA V AZlYETI 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan maJıimata gore hava yurdun Orta A· 
nadolu ile, cenubun doğu kısmında ı;ok bu 
lutlu ve mevzii yağışlı, Egede az bulutlu. 
diğer bölgelerde bulutlu geçmiş, ruzgar- t 
lar Egede garbi, cenubi Ana.doluda cenubi. 
eliler yerlerde şimali istikametten orta 
kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava 'az bulutlu geç -
r miş, rüzgAr cenubu garbiden saruyede 2 
iJA 4 metre hızla esmiı;tir. Sant 14 te baro 
metre 755,5 milimetre idi. Hararet en r<'~' 
güneşte 61,5, gölgede 27,9 vcı en az l!J.5 san 
tiırrat olarak kaydedilrnistlr 
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Otobüste Şoföre Ta- DÖVÜŞME: 

Uçüncü Kuşbaz 
banca Çeken Delikanlı Hasan da Dün 

Nişanlısı İle Beraber lstanbula Dü- Yakalandı 
Bir ay kadar evvel Murat, Şemsi 

gv ün Hazırlığı Görmeğe Geliyormuş ve Hasan isminde üç kuş merakhsı f 

arkadas kafayı çekmişler, Aksaray - ı 
1 M~hut Suçlar Müddeiummniliği dün bir tabanca ile tehdit id- da sok;ğın ortasına bir kuş kafesi 
~liaamı tetkik etti. Hadise otobüs içinde ve Aksa.rayda olmuştur. koymuşlar ve orada: ı 
Davacı, Tekirdağ Belediyesine kayrth 15 numaralı otobüsü idare - Senin kanarya daha çok dem 
eden Mehmet oğlu Abdülkadirdir. çetki. Benimki daha kuvvetli öttü, ı 

derken ağız dalaşmasına başlamış -
Esat isminde Izrnirli bi~ genç, dün 1 Şoför Abdülkadir durmağa mec. - lardır. Komiser muavini Burhanet _ 

sabah Çorludan yanına ruşanlısını a- bur olmuş, fakat arabadan inince, tin bu gürültüye müdahale etmiş, 1 
:ıarak Istanbula hareket eden bir oto- derhal polise müracaat ederek, vazi- kuşbazları sokaktan uzaklaştırmak I 
büse binmiştir. Esat, nişanlısı ile bir yeti anlatmıştır. istemiştir. Uç arkadaş komiserin ilk 
likte düğün hazırlığı için İstanbul- Müddeiumumi, şikayetçiyi ve suç- ihtarını yumrukla karşılamışlar, Bur 
dan öteberi alacaklarmış .. Yolda, o- luyu dinledikten sonra iddianamesi- hanettini dövmüşlerdir. 

Kadın Köşesi 

Ta'ffta 
BDr lEDlb>D~e 

C1rnegö 
• Bulut gibi gözüken fantezi 

tafta bir elbi•e. Bu zarif elbi. 
ıe, talta üzerine dantelle ıüs
lenmktedir. Geniş kloş etekli 
taltamn üzerine beyaz dantel 
geçirilmiştir. Kolsuz ince askı
lı bluzun önü zarif bir şekilde 
kurulmuştur. Belde geniş uzun 
bir tafta kuşak vardır. 

Bu elbise ile zarif bir jaket 
giyilirse gece dans/art için çok 
uygun olur. 

Acı Bir Kayıp tobüsün tekerlekleri patlamış ve ta- ni yaparak Sultanahmet sulh üçüncü Bunlardan Muratla Şemsi yakala -
mirine başlanmıştır. Fakat, tam.iri 1L- ceza mahkemesine gönderdi. Suçlu narak müddeiumumiliğe verilmişler 
2un sürmüştür. Bu sırada Tekirda - kendisini müdafaa ederken: ve asliye dördüncü ceza mahkeme -
tğından gelen otobüsün şoförü Ab - _ Ben elimi tabancama atmadım. since de kırkar gün hapis cezası ala-
dülkadir, iki gencin dağ başında ya- Jçerideki kadınlardan birisi benzin rak tevkif edilmişlerdir. Şimdi iki -
yakaldıklarına acımış, bunları oto - kokusundan fena olmuştu. Bayıla - si de hapisanede cezalarını çekiyor-
'büsüne almış ve 1stanbula getirmiş- B ı F k t k d 1 H k caktı. en: ar. a a , ar a aş arı asan aç -
tir. Otobüsü Aksaraya geldiği za- d 1 d mıştır. Polis dün Hasanı da yakalı-- Şoför ur, fena o uyorum, e-
anan, Esat şoför Abdülkadire: d yarak müddeiumumilig-e vermiştir. dim. Yoksa, tehdit etmedim, iyor· , 

- Burada dur, ineceğiz, demiştir. Sultanahmet sulh üçüncü ceza ha -

Şoför: du~akim Kamil dosyayaı tetkik et - kimi sorgusunu yaptı ve tevkif ~tti. 
- Belediye burada durmamızı me Muhakemes:ne yakında başlanacak 

netmiştir. Ancak Sirkecide durabili- tikten sonra, bu davayı asliye ceza tır. 

Kürsü şeyhlerinden ve emekli öğret
menlerden, bundan beş sene evvel 

fen kurbanı olarak kaybettiğimiz de
ğerli Doktor Operatör Abdüsselam 
Mehmed'in pederi Dağıstanlı Hafız 

Mehmet Ergener bir otobüs kazas~ 
neticesi vefat etmiştir. Yarınki Pa

zartesi günü ikindi namazı Laleli ca 
miinde kılındıktan sonra Edirneka

pıdaki aile kabristanına defnedile
cektir. 

rim, cevabını verince, Esat tabanca- mahkemelerinin salahiyeti dahilin -
sına el atarak bağırmış: de gördü. Suçlu ile beraber dosyayı 
' - Fena olur, dur.. müddeiumumiliğe iade etti. 
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'.AGIRCEZADA: 

Bir Kadın için 
Kapı önünde 
lş!enen Cinayet 

HIRSIZLIK: 

Sanatoryom 1a 
Çalınan 27 
Lirayı Kim Aldı?. 

Dün ağır ceza mahkemesinde, es- Sultanahmet sulh üçüncü ceza mah 
ki komiserlerden Ismaili öldüren kemesi, dün, Burgazda Medeninin 
Remzi ile Ismailin muhak~melerine verem sanatoryomunda geçen bir hır 
devam edildi. Hadise şöyle olmuştu: sızlık iddisını tetkik etti. 
Eski komiser Ismail Feriköyünde Suçlu hastanenin hademes~nden 
bir kadınla münasebet tesis etmiş, Erzincanlı Seyfi idi. Iddiaya göre, 
ve metres hayatı yaşamıya başlam1ş Seyfi Sanatoryomun aşçı yamağı 
tır. Seyyar satıcı İsmail de bu ka- Hüseyinin 27 lirasını çalmıştır. Şi
dına gönlünü kaptırmış, gölge gibi kayetçi Hüseyin davasını izah eder-
onu takip e~meye başlamıştır. ken diyordu ki: 

Bir gün kadının kapısını çalmış, _ Bay hakim, biz aşçıbaşı, ben, 
içeriden adaşı komiser Ismail çık - Erzincanlı Seyfi ve diğer arkadaşı -
mıştır. Eski komiser Ismail, satıcı Is- mız hastanede bir odada yatarız. Be
maile sert bazı şeyler söylemiş, sa- nim çeketimin iç cebinde bir cüzdan 
tıcı lsmail de bundan müteessir ol- içinde 27 liram vardı. Gece uyur -
muştur. Ve o civarda oturan ta- ken Seyfi cebimi kesmiş, paramı a
nıdıklanndan Deli Remzinin e-j şırmış. Ben unanınca, deliye dön -
line bir sustalı çakı vermiş şun- düm. Ağlamaya başladım. Sonra po
ları söylemiştir: lise koştum. Polis Seyfiyi yakaladı. 

- Arkadaş beraber bir yere gide- o da çald1ğ1 cüzdanımı otların ara
ceğiz. Sen kapıyı çalacaksın, sana is sına saklamış, çıkardı, verdi. 
mini söyliyeceğim kadını çağıracak Suçlu da kendisini şöyle müdafaa 
sın. Eğer başka bir erkek çıkarsa o- etti: 
nu bu bıçakla şişliyeceksin, demiş - _ Ben cebinden çalmadım. Ge -
tir. ce bahçede çimenlerin üstünde bul-

Böylece iki arkadaş tekrar eve dum. Bir köşeye sakladım. 
gelmişler, kapıyı çalmışlar, yine ko- Hakim geçen celsede müessese sa 
miser İsmail çıkmış ve ikisine de çı- hibi doktor Medeninin hadise hak -
.kışmıştır Bu sırada Deli Remzi e - kındaki kanaatini sormaya karar ver 
lindeki bıçağı komiser Ismailin kar- mitşi. Dün şahit olarak dinledi. Dok
nına daldırmış ve onu cansız yere tor kısaca: 
serdikten sonra kaçmıştır. - Aşçı çırağı Hüseyin safça bir a-

Işte dün bu iki arkadaşın muha - damdır. Seyfiyi hastaneye 20 gün ev 
kemelerine devam edildi. Şahitler vel almıştım. Cüzdanını çaldı mı, 
dinlenmiş ve tahkikatın genişletil - yoksa Hüseyin düşürdü mü, bu hu -
mesi için de bir şey kalmamıştır. susta kati bir kanaatim yoktur, de
Müddeiumumi Ahmet Remzi dosya - di. Hakim celseyi tatil etti. Sonra ha 
yı tetkik ettikten sonra mütaleasını zırladığı kararını suçluya tefhim et
söyliyeceğini ileri sürdü ve dosya - ti. Suçlu bir ay hapse mahkfım ol -
yı aldı. Muhakeme başka bir güne muştu. 

bırakıldı. İHTİLAS: 

Bir Küfe Do!usu 32 LiraJI Zimmetine 
Zeytini Alıp Geçirmiş 
Götürmüşler 

Sultanahmet sulh ikinci ceza ha -
kimi, dün, Yusuf isminde bir deli
kanhyı tevkif etti. Suçu hırsızhk -
tır. Yusuf dün sabah Balıkpazarına 
çıkmış, bakkal Koçonun dükkanının 
önünde gördüğü zeytin küfelerinden 
birisini aşırmayı kafasına koymuş -
tur. Oradan geçen hamal Mustafayı 
çağırarak sırtına bir küfe yüklemiş, 
ve oradan sıvışmıştır. Biraz sonra Ko 
ço küfenin yerinde yeller estiğini gö 
rünce, polise koşmuştur. Biraz son
ra da, polis hırsızı yakalamış ve 
meşhut suçlar müddeiumumiliğine 

vermiştir. Hakim SaHi.hattin bunla
rın sorgularını yapmıştır. Yusuf 
kendisini şöyle müdafaa etti: 

- Bay hakim, davacı yalan söy
lüyor. Ben bu küfeyi çalmadım. So
kakta buldum. Içinde zeytin 3olu i
di. Ben, zeytin çürüdüğü için atmıt-

Dün, ağırceza mahkemesinde bir 
ihtilas davasına devam edildi. Suç -
lu Kurnkapı belediye tahsildarların
dan Remzi idi. 32 lira ihtilas ettiği 
için 2,5 sene evvel tevkif edilmiş ve 
muhakemesine başlanmıştır. Dün, 
mahkemede Kumkapı tahakkuk me 
murlarından Ali ile Hakkı şahit ola
rak dinlendiler. Muhakeme müddei
umuminin mütaleasını söylemesi i -
çin başka bir güne blrakıldı. 

lar, sandım. Mustafayı buldum. Sır
tına yükleyerek eve getirdim, faki· 
rim. Çoluk çocuğa yedirecektim, na
sip değilmiş, yakalandım. 

Mustafa da şunları söyledi: 
- Benim hiç bir şeyden haberim 

yok. Ben küfenin hırsızlık olduğu -
nu bilmezdim. 

Hakim Yusufu tevkif etti. Musta-

fayı da serbest bıraktL 

DÜN Y AKAL:ANAN ESRAR VE EROiNCiLER: 

~lahkemeye verilen suçlulardan Ihsan ve Vecihe 

Emniyet İkinci Şube kaçakçılık ı-
memurları, dün Tahtakalede mahi- 1 BALIKESIRDE : 
yeti meçhul madde sattıkları görü
len bir karıkocayı yakalamışlardır. 

İhsan ve Vecihe isimlerindeki bu 
suçlular, derhal adliyeye verilmiş

lerdir. 
Karaköyde şüpheli vaziyette do

laştığı görülen Fikret isminde birisi 
de emniyet müdürlüğüne müracaat 
ederek eroin kullandığını bildirerek 
tedavi altına alınmasını istemiştir. 

Fikret, Asliye 5 inci ceza mahkeme
si müddeiumumiliğine verilmiştir. 
Mahmutpaşada oturan Abdullah 

isminde bir sabıkalının üzerinde ya
pılan araştırmada bir miktar esrar 
bulunmuş, yakalanarak mahkemeye 
verilmiştir. 

~~! 
Şubeye Davet 

Beşiktaş askerlik &ubesinden: 
Gayri İslAmlardan şimdiye kadar hiç as 

kere çağırılmamış olan 330, 331, 332, 333 
doğumlu tahsil ve sıhh1 sebeplerle geriye 
bırakılmak suretile bu doğumlularla mua
mele görmekte olan diğer doğumlu ve em 
sali askere çağırıldığı halde herhangi ka- ' 
nunt sebeplerle geri bırakılarak henüz 1 

sevkedilmemi§ veya bakayada kalmış 316

1 
doğumundan 329 (dahil) doğumuna ka
dar sağlam ve sanatkar Erat askere alına 
caktır. 

Sanatk1'r erotın 6 temmuz 938 çarşam
ba günü behemehal şubeye müracaat etme 
leri ve bu gilnden sonra geleceklerin ceza ı 
landırılac:ığı ve bedel vermek istiyenlerin 
5 temmuz 938 günü akşamına kadar bedel 1 

lerini vermeleri, 

* Beyoğlu .yerli askerlik şubesinden: 
Henüz ı;evkedilmemiş olan aşağı

da doğumları yazılı erat 6-7-938 
çarşamba günü sevkedileceklerinden 
o gün saat 8,30 da şubede hazır bu
lunmaları ve bu erattan bakiye ve 
cezalı vaziyette olmapıy ta bedel ver 
mek isti yenlerin bedellerinin 5-7 
-938 salı güni.i akşamına kadar ka
bul olunacağı ilan olunur. 

1 - 316 - 329 dahil bakaya gay
riislam sanatkar. 

16 Yaşında 
Bir Çocuğu 
öldürdüler 
Balıkesir, (TAN) - Buradan bir 

saat uzaktaki Üçpmar köyünde bir 
cinayet olmuştur. Kardeş çocukları 

olan ve çobanlık eden Rıza oğlu 17 
yaşında Numan ile Halil İbrahim oğ 
lu 16 yaşında İsmail, şimdili.'lt meç
hul bir sebepten kavga etmişlerdir. 
Ismail, daha o gün buradan yeni al 
dığı brovnig tabancası ile Numam 
öldürmüş ve yakalanmıştır. 

lZMIRDE: 

Amele Aranıyor 
İzmit, (TAN) - Mahsul mevsimi 

münasebetile belediye istediği ka -
dar amele bulamamaktadır. Bu se
beple, diğer vilayetlerden amele gön 
derilmesini istemiştir. 

, ' 
T epebası Bahçesinde 

Bugün saat 21,5 da 

!\tinada büyük muvaffakıyetler 

'rnzanmış olan büyük temaşalı 

FILIPiDIS. RICiARDf 
YUNAN OPERET TRUPU 

tarafından 

HACI APOSTOLOU'nın 

Ponemeni Kardia 
Operet 3 perde 

YSTRO RİCİARDİ idaresinde 
20 kişilik orkestra 

Bugün 17 de 

MATINALAR 
Fiatlar: 59 ve 36 kuruştur. 

2 - 330 - 333 dahil gayrüslam sa- , ___________ ,, 

natkar. 

3 - 7 - 938 ~ 

lstanbol Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYAT!~ 

1 Saat 12.30 Pltıkla Türk musiki~ 

1 
Havadis 13.05 PlAkla Turk musikisi 
Muhtelif plAk neşriyatı 14 SON • 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

Saat 18.30 Tepebaşı belediye bahç! 
den nakil: Hali! müzik. 19.15 Nihal 1 

kadaşlerı: Kürdili hicazktır, Suzinalt 

1 

halk sarkılan 20 Grenviç rasathane-<!: 
naklen saat ayarı: Keman konseri: J{ 

vatuvar profe~örlerinden L. Amar, 
noda Bayan Sabo. 1 - Se7.ar Frank • 

GEDIZDE: 

Fakir Hastalara 
Bedava l~aç 
Dağ.tı'dı 
GEDİZ, {TAN) - Halkevimiz köy 

cülük şubesi azası, pazar günü oto
mobillerle Hacıbaba, Dainler, Dört
değirmen, Erdoğmuş, Dede, Güme
le, Gümüşlü, Altıntaş köylerine git
mislerdir. 

Başkan doktor Hüsnü Aydıner, 

hastaları muayene etmiş, reçeteler 
vermiş, kinin gibi hazır ilaçlar dağttıl 
mıştır. Bütün köylerde iktısadi va
ziyet. okuma işleri ve ihtiyaçlar ü
zerinde faydalı hasbihaller yapılmış-
tır. 

İlçemizde bu yıl açılm1ş olan halk 
evinin köylü ile yakından alakadar 
olduğll ve cümhuriyetin feyizleri de 

1 anlatılmış, köylüler memnun olmuş
lardır. 

MEYLÜT 

nat. 2 - Sen-Sans - Rondo Kapriçt 
20.45 Hava raporu 20.48 Ömer Rıza V: 
tarafından arapça söylev 21 Orkestr 
Betoven: Koryolan uvertür 2 - O!d 
La bel helen. 3 - Musorski: Lamnı 
Drigo: Led ö Piyero 21.30 KlAsik Ti.irl 
sikisi: Nuri Halil ve arkadaşları RaSi 
sıl: 1 - Peşrev: 2 - Beste: Rengi 
abu zi.ımrütten bOyanmış camesi. za]ı 
run 3 - Şarkı: senin aşkınla çaki ç 
dum, Abdi. 4 - Şarkı: Her dilden ol 
çalmıyor, Şakir. 5 - Şarkı: Hiç bulıl' 
böyle dilbaz. Şakir. 6 - Şarkı: Mül< 
derdi peydcr peyle şimdi, Hacı Arif· 
Şarkı: Anlatayım halimi dildara ben 
buri Ali 8 - Yürük Semııl: Gülşerııll 
ne ahu enin eyledi bülbül, İsmail ~ 
9 - Saz semaisi: İsmail Hakkı. 22.ıo 
başı Belediye bahçesinden nakil: J 
ve varyete. 22.50 Son haberler ve 
günün programı 23 Saat ayan, SON' 

* SENFONİLER: 
9.15 Berlin kısa dalı?a!:I.: Seıı'

konser. 21 Viyana: Senfonik orlCf 
(Piyano, Sopran iştirak.ile), 21.30 
Çek filarmonisi (Novak, Smetaoa, 
len, Dvorak). 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Muslkll 
zar selamları (8.15: Devamı). 8.50 f 
mondiyal: Plak, 9.45; 10.35 Ke.,a. 
Bcrlin kısa dalgası: Dalladlar. 12 
mondiyal: Konser nakli. 13 Berlirı 

dalıwsı: Hatif kon~cr (14.15: Devt 
13.15 Paris Mondiyal: Korn~er 
(14: Kezn). 13.25 Bukreş Slbiciıırıc 

kestrası (14.30: Devamı). 15.20 
mondiyal; pliik konseri, 17.45 13' 
kısa dal~ası: Neşeli akşam mtf 
(18.50: Devamı). 18 Paris mo 
yal: Kon.:er nakli. 19 Pe$fe: Cıgıın 
kisi 19.15 Berlin kısa dalgası: A 
marşları. 19.17 Ilükres: Orkestra kof 
19.50 P:ıris Mondiyal: Kah\•ehane 'f!' 

Aziz babamız Mehmet Behiç Er- kisi. 20 Bf?rlin krna d:ılgııc:ı: Pazıır 
berkin ruhuna ittihaf edilmek Ü· seri(Solo Keman refekatlle). 20.25 

zere dört temmuz pazartesi günü Us- tislava: Hafif musiki konseri. 2ı.ıo 
küdarda Kısıklı Camiinde mevlidi reş: Radyo orkestrası. 22 Pelgrad: 1J 
c:erif okunacaktır. tadan konser noıkli. 24 Peş~: Çigall 
~ k r<rtrası. 

Teşrif edeceklere minnettarlığımı- OPERALAR, OPERETLER: 

Zl arzeder;z. 20 J3~rrJ,· fozıırt akşımµ CFlf 
Ailesi nun düğilnfi,. "Zauberflöte., "Sarıı 

TEŞEKKÜR 
ALI RlZA ÇELIK'in 

ölümünden mütevellit derin keder ve 
teessürlerimize gerek bizzat ve ge
rek yazı ile taziye ve acılarımıza iş
tirak edeı:\ ve cenazesini büyük kadir
şinaslıkla metfenine kadar teşyi lut
funda bulunan akraba ve sayın dost 
larımıza ailemiz sonsuz şükranlarını 
sunar. 

Karısı: Cevriye Çelik, kaymbira
deri: Nurettin Bilge. ..-------, BEYOGLUNUN 

EN . GÜZEL BAHÇESi 

NOVOTNİ 
MÜKEMMEL MÜZiK 

kaçırılış,, VP "Dnıı Juan,, Operalarıı 
ODA MUSİKİSİ: 

19 Ostrm·a: Zitar Seksteti. 
RESİTALLER: 

17.45 Berlin kıo:n dalgası: Liszti~ 
panyol rapsodisi {Piyano). 18 Beşt 
car şarkıları (Piyano refakatile). 
Varşova: Piyııno resitali (Beetlı 

Schubert, Mendelssohn). 19.15 VC 
Bohemya ormenının dans ve rakı.! 
dan. 21 Belgr<ıd: Hnlk ş:ırkıları. 22 
lin kısa dalgası: Milli şarkılar. 

Beşiktaş icra memurluğundaJI 
borçtan dolayı tahtı hacze aıwı 
raya çevrilmesine karar vedle 
adet beyaz başlı reis ineğin :f 
Atpazarında 16-7-938 taf. 
rastlıyan cumartesi günü saat 9 
saat 10 a kadar ihalesi icra ed~ 
tir. Yüzde yetmiş beşini bulJ11 
takdirde 18-7-938 tarihine ti 
yan pazartesi günü ayni saatte 
mahalde müşterisine satıJaC1 

Dellaliye ve rüsumiye alıcıya ' 
Zengin Program Taliplerin yevmü mezkur ve ~ 
ITİNALI SERViS 1 mahallinde hazır bulunacak J11 

•••••••••-•••• .. [ runa müracaatları ilan olunur· 

. . 



3 - 7 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

IE5) 
(g) 

t' .& M 

lY1 <Qj Q lfi1 lk Q rutm 
TAN'ı• tıedefl: H•berde, flklrd., tıer

,.yde temiz, dDrDlt, •mlmf olm•k, 
tcarlle gazet•I olmıya ~aııtm•ktır. 

ABONE BEDELİ 
Tilrkiye Ecnebi 

HOO Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
TllO Kr, e A7 11100 Kr, 

A fgaın üstaın 
Evlatllklar o'l c~~r 

Meselesi 
Yasan: Sabiha Zelıeriya Serıel 

'Oç çocutunu aokaia ltırakan ba • 
banın veya ananın vlluası mahkeme 
ye intikal etti. Dünkü Tan ıazetesin 
de hayırsever, merhametli bir ada • 
mın bu ilç çocufu evlat edinmek 
yüksek emelile ıazeteye müracaat et 
titlni gördüm. İktidar ve kabiliyeti 
yerinde bir fert olmak prtile bu çe 
cuklann ba yuvaya ııtınmalan fay• 
dalı olabilir. Te19bbüsUn sahibini bu 
yübek hlui itibarile alkqlarız. Fa
kat memlekette bir de evlltlıklar me 
selesi vardır, bu çoculdann ltu ev· 
le re yerleıtirilmesi fay dalı ol dutu 
ıibl zararlı da olaltillr, bu meselenin 
tlzerinde duralım. 

400 Kr, 1 Ay 800 Kr, 
150 ltr, 1 Ay 300 Kr, 

Mllletleraraaı Pollta lttfhadma dahil ol
mıyan memleketler için 30, 111, 9, 3,S Ura 
dır. Abone bedeli peşindir. Adres değlıı
tf.rmek 211 kuruştur, Cev•P için mektup 
ıara 10 kuruıluk pul IJAvesi l.hımdır. 

1 GONON MESELELERi 1 

Zengin Çocuğu 
Olmanın Cezası 

Yazat1: M. Zekeriya SERTEL 

tnıilterede bir doktor aileler ara
sında uzun •e esaslı bir tetkik yap
:ıt, tetki~ ~ttifi aileleri üç grupa 
yınnı§: Bınncj grup aylık kazancı 

15 liradan •talı olan aileler, ikinci ::::P. orta halli aileler, üçüncü grup 
il.il " müreffeh aileler. 

Bu tetkik fU 1 . t' . . arıp ne ıceyı ver • 
~lif: 

Fakir ailelerde çocuklar ilk sene! d •• 
ber e aınırii ve cılız oluyorlar. Sebe 

i sıdasızlık ve havasızlık. 
Zen · rın çocuklannda can sıkıntısı 

ainlr i t ' 
' na ' ve küstahlık, normal bir 

:;,cukta bulunmasından üç misli faz-

n MWıteJif sahalarda fakir çocukla 
:rı e zengin çocuktan arasında yaptı 
fı ml:L 

• <&&ayeaelerde, daima muvazene 
"1 fakirin lehinde bulmuf, zenfin ço 
cukları daha az zeki, daha az cesur 
dah lı ' a az ça §kan, daha az atılıan ve 
daha az memnun. 

• Bundan f1l neticeyi çıkarmıı: Zen 
gın çocuJdan bedbahttır. 

* İngı1lz doktorunun ba buluşunu 
tarih te teyit ediyor. Devir açmı1, in 

kılip YaPDllf, ölmezler aruına kal'lf 

mı~ bllyük adamlann hayatlarım tet 
ILDa ~iıllıal• G9i.,.;"'Jlabolııı"'lil, .,_ .. w 

l'lıl rotu fakir çocuklandır. Daha idi 
çOkten mahrumiyetle karplafllllf, 

bfltUn hayatlan :aztırap içinde geç • 

mlı, hayatta manffakı7et onlar için 
.bir ideal olmuttur. 

Betboven, Şubert ıfbl 1Jftyilk mu
•ild dehalan, Eclison ıfbl bGyilk fen 

adanılan, Ford l(ibl büyük sanayi Ji. 

derleri hep fakir aile~dea yetifnıit 
!lerdir.. 

* Dtln.yana en J.edhaJıt ~tan, 
lıunr Ye refah içinde yetqenler, 
lloDuk içinde 1t8ytlyenlerdir, 

~ 

Kardeş sıfatı, Afganistan i· 
çin olduğu kadar, hiçbir za

man yerinde kullanılmamıştır. Af
gan milleti, başında emir ve kral
ları olduğu halde, daima bizimle 
gülmüş veya beraber ağlamıştır. 

Afganlar, bilhassa son yanm a
sırda, Osmanlı saltanat idaresinin 
zulum ve kahrından yaka silkerek 
kendilerini memleket dışına atmı
ya mecbur olan bir çok Türk mü
nevverlerini bir ana ıefkatile top
lamışlar ve onları işsiz ve yurtsuz 
bırakmamışlardır. Oraya giden 
Türklerin Afganistanı kendilerine 
ikinci bir yurt yaparak, bugünkü 

kardeşliğin ve siyasi birliğin da
yandığı Türk - Afgan kültürünün 
kurulmasında mühim bir rol oy
namışlardır. 

Bu yazılan bana yazdıran dün
kü ve bugünkü Afganistanı millet
taşlarla kısaca tanıtmıya benı sev
keden, Afganistanla me~ut teş
riki mesai muahedesinin uzatılma
sı hakkındaki mukavelenin Türki
ye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan tasdiki olmuştur. Filvaki bu 
muahede, 1920 de istiklale kavu
şan Afganistanın 1921 de ilk akdet
tiği esaslı bir mukaveledir. Bu mu
kavele, 1928 de yeniden gözden ge
çirilmiş ve, Dışişleri Bakanımızın 

pek güzel ifade ettiği gibi, "bir teş
riki mesai ve kardeşlik ifadena
mesi,, haline getirilmiştir. 

A fganistan, sfyasl soğrafya 
durumu icabı, Hindistanın 

bir masal olan hazinelerini aramı
ya giden büyük fatihlerin daima 
geçtiği bir yol olmuştur. Firenk
lerin Cyrus dedikleri Keyhüsrev 
ile Farslar, İskenderle Makedon
yalılar ve Sgythler, Hindistanın 

zengin ovalarına, hep Afganista
nın yüksek yaylalarından inmiş • 
>H.db-. vır fncı asıı da, Araplar, ~ 
ganistanı zaptetdiler; 8 inci asnn 
başında Cengiz Hanın Moğol ordu
ları, Hindistana, Afganistandan ge
çip indiler. Bunları diğer fatihler, 
Timur, Baber ve Nadirşah takip et
ti. 

Afganfstanın yeni tarihi, İngiliz
Rus hikimiyet mücadelesinin bir 

faslını teşkil eder. Zavallı Afganis

tan, .i.stikJAlini kazanıncıya kadar 

neler çekmemi§! Büyük Harbe ka
dar Afganistanın hiçbir yerde sefi

ri yoktu. Senelerce İngiliz illmaye
sinde, Hindistanın Çarlık Ruıyası
na karşı bir tampon devleti halin
de idL Çünkü, Çarlık Rusyasının 

. . 
• 

Alganütanın hükumet merkezi Kabilden bir görünÜf 

bu semtteki siyasi hedefi Hint Ok
yanusun açık ve sıcak sularına in
mekti. 

1919 bidayetinde öldürülen ba
basının yerine Afgan tahtına çı

kan Emanullah, memleketine istki-

lal kazandırmıya aımetti ve talih 
ona yardım ederek muvaffak ol-

du. Ömer Hanın kumandasında bir 

Afaaıı ordu.u, Kiıbilin cenubunda
ki Sefitguh dağlarındaki Hayber 

Hint İngiliz istihkamını zaptetti ve 

bu geçitten Hindistana indL 

Hint İngiliz kuvvetlerinin şid
detli müdafaa ve mukabelesine 

rağmen, batı şimal Hindistanın 

merkezi Peşaver'e kadar ilerledi. 

İngilizler, neticede Afgan kuvve
tini hududun gerisine attılar, fa
kat bu cüretli hareket, Afganların, 

yabancı hükmünden kurtulmıya ve 
bunun için sonuna kadar mücade
leye azmetmlf olduklannı göster
diği için, Raval Pindi barışında, 
İngiltere, Afganistanın .i.stikWini 
tanımıya mecbur oldu. 

Bu sefer de, İngilizlerin çık
masını gözetliyen Sovyet 

Rusya, Afganistana yanaştı. Bir
çok Rus eksperleri, Hindistana i
nen yolları keşif için, Afgan - Hint 
hududunda göründüler. Moskova, 
en muktedir ajanlarını ve bunların 
arasında meşhur Ağabekov'u Ka
bile gönderdi. Sovyet Rusya, Hin
distanda komünist propagandası 
yapmak için Afganistanda teşkilat 
vücude getirmek ve bu suretle bir 
taşla iki kuş vurmak istiyordu. Fa
kat kral Emanullah, memleketin 
istiklalini şimal komşusuna da ta
nıtmıya muvaffak oldu. 

Kral, yalnız memleketini müsta
kil bir devlet halinde görmek iste
miyor, onda, ayni zamanda, Af
ganistandan ikinci bir Türkiy~ vü
cude getirmek hırsı yanıyordu. E
manullah birinci emeline muvaf
fak olmuştu, ikincisine varmak 
için de var kuvvetile çalışıyordu. 
O, çok iyi takdir etmişti ki, azim, 
cüret ve kanla istihsal olunan is
tiklalin muhafazası ancak memle
ketin iktısaden işlenmesi, medeni-

Zenrfn ç~uklan ekseriyetle ınna 
lrık, indesiıı, cesaretsiz olurlar. Aile _ J 

E;::.:~~:.~;:~:1?:.~'. ,!l/ tw LA~ LA lRı I~ LA~ lW LA~ it lRı LA 1 
1-ait Ye sadece etleneeden ibaret sa. · • • • 4 iıi!ii!i~~!!!!!!!~!!!!i!!!!!!i!iHm~J 
.ıtırlar, Çalıpuya alıfmaıılar. Bayatı s e T y k , -Baıınızıı" 
.Öfl'elllnezler, Serde yetlten neltatJa. enı utan o mu -Ayaaaak." 

1'l 'beazeı.Jer, Bayatla karplaflDca e Bunun blrlnclal, vapur ... Dıd• yana-
lfafırır tılan lıkelede yukarıde olduOu zaman 

Ye boealarlar. dik yokuı haline gelen lıkeleden çıkar • 
Valıuz bu kadarla kalmaz, ze .. ..ın l'I; ken yolcuların kafalarını vapurun Uat ~ ... ,___ ..... e· olmut bir vakadı~ 

- --___..... •lnfrleri ft sıhhatleri de güverte kenarına çarpmamaları için )'• 
ekaeri7a bozuk olur. Oan •ıkıntuı aen•lnl YHmıyı IDzum yok. y AZAN : pılan hayırll•ll•ne bir lht•rdır. 
lnflc d ' Harp •ıral1rındı idi. Marmırıdı bir la· ~ LAkln bu vaziyet o kadar çok tekel' • 

a ele zevkinden mahrumiyet on keleden lıtanbul• geliyoruz. Han •• • ~h F 1 k ~ rDr eder ki, çımaoılar bu ihtarı Y•pmek 
ı- ... hl l'O-. • ... VopV< ulla"'Y"· M"ma•a kDoDk· Ur Gft ·-~ --' tao bokulu va hn "" m•hakkak yl• 
~ Balbukf fakir çocufu hayat için- tor •mma, derdi bOyOktDr. .._..._. _ _ __ mi otuz kiti kafalarını bu keekln de • 
ae dofar, hayat içinde bOyUr, Mab- B•lıntıdan korkan yok, f•k•t haetala mlrll kınar• çal'par, zedelenlrlar. 
runıiyet ona mücadeleye alı•tınr. Ce nan çok. Marmara g!llDnde lıllyen vı· - Onu HHan P•p tut•r. O yapm•· Klm1e de ıkıl etmez ki;: bu herkeıln 

,, purların b•bayanfllOI yolcular• da der yıp ben mi para yapacaOım? kafaaını çarptıOı yere Y• içi pamuklu 
sur, atılgan Ve mfttetebbls yapar. hıl alrayet eder, Blrlblrlne takdim e· 81rH •onra bir dljjerl: bir bez yuvarlak yahut IAatlk bir boru 

Bu hakikatten en ziyade ders al- dllmeden tanıtır, gllrUıOr, can clOel' o• - UpMklll AbdUlkadlr Efendiyi ıer çakalım. 
lllası Jizımgelen kimseler, çocuklan. lurıar. dUm. Balıkpazarında dükkAn açacak • Çımacı akıl ettikçe: 
Ilı serde yeti•tiren zenginler ve bir TeklrdaOı açıklarındayız. Çok dalgalı mıf. Edremltte yajjhane kurmu1o - Batınızıl~ diye bajlırır. Bıkınca au 
dereceye kada'!l'r orta halli ailelerdir. Dç u•t yolculuktan aonra biraz durul • KHımpaıalı atıldı: Hr. Suıunca herkea k•faaını çırpar du 

duk. içimizde en çok rahataız olan or- - Bilirim, Buru vallıl tutar. rur ve bu yıllardanberl b8yle gelmlı 
Çocupnuzun hayatta muvaffak ta yaılı biri var. lfadHlne n•zar•n Ka· Bir mUddet de bu adam hakkındı ıl5y bllyle gider. 

olmasını istiyorsanız onu hayatın içi 11mpa1alı fmff. Geçmlt zaman, ıı•llba lendi. Bir DçUncOıU: Öteki de vapurlardan lıkelelere, lıke• 
ne bırakınız, ve hayatın içinde yeti§· gDmrükçU. Adını da hıtırlıyamıyorum _ Y•hul Size eöylel'9em 11p,..1 nız. lelerden vapurlar• tu mahut tahta lıke 
tirinis, Deniz ıUkOnet bulunca kendimize gel Gellboluda Ömer Beyi gilrdUm. Hani leleri verirken MSylenlr. Çımacılar bun 

BOZÖY'OKTE: 

Banka Şubesi Kaldırlldı 
Bozöyük (TAN) - Türk Ticaret 

Bankasının 1926 da kurulan ıubesi 
ltğvedilmiftir. * Bozöyük <TAN) - Diki§ ve na
kış e'(i açılmıştır. Genç kadınlar, bu
rada verllen derslerden iatifade et
mektedirler. 

dik. AOzımızı burnumuzu yıkadık. Birer acente kAtlplljjl y•pardı yal flmdl G•• ları verirken hızla bir Hldırırlar. O 11 

kahve, limonata falan ıamarl•dık. 8oh • !atadı yulhan11I var. Karadenlze ta· nad• kırtı taraftık! yolcul•rın ayıkları 
bet bıtladı .. K•11mpa .. 1ı 0 yolun tanın k• ltletlyormuf. Parı kırıyor. Para. Bet na dotru giden •lır lakeleye 1.tedlkle• 
mıt yolcuıu. Kırpık bıyıklı, •mer, U• tane tekn•l var. rl zaman tutamazlar ve kendileri dik • 
yıf aaabf bir adam. Yolculırd•n dlrt Kaaımpıplı yine •tıldı: kıt edecek yerde ayak •tılplerlııln bu 
bet kiti var ki, onun eekl ıhbapları. - Tanırım onu d•, levazım relıl tu· nı dikkat etmHlnl elS)'llyel'ek m•ull • 

ta yetten kurtulurlu. Llkln blrlblrlerlnln Lif dlndO dolattı bu •hbap ır:Dmr•I· r. 
Ben dayınarnıdım, ıordum: ardı ırdına toplınmıı olın yDzlerce hal 

nln mUtterek t•nıtl•rı olan blrkıç kiti kın en •fınd• bulunan yolcular ken • 
Ozerlne intikal etti. lllrlıl: - 81ır:I tutan yok mudur? 

GUIUmılyerek cevap verdi: dllerlnl toparlamıya vakit kalmıdın it· 
- Halli Efendi de ma .. llalı yDkDnG _ aenl de deniz tutar azizim'. kele ayaklarına dOıer ve canlarını ya-

tuttu. Slllvrlde çiftlik almıf. lzmltte de· kar, bu yıllardanberl blSylı gelmlı bly 
•ı nl var Yü bl ıı ı k .. dl B oDH ve Akay vapurlarlle aeya• 1ı1 rme " z n ra ı a .. am • le gldır, klm11 de ıu yolcuların ayak· 
yorl•r. h•t edenlerin dalma lflttlklerl !arını incitmemenin bir yolunu buluk 

Ka11mpatalı atıldr: ltlr ılll: diye t••lanmıa. 

.. 

yet ve kültürce yükselmesi ile 
mümkün olacaktır. Bunun için Af
ganistanın sanayilenmesini zorla
dı ve bir kaç modern fabrika yap
tırdı. Askeri mühimmat imalat ev
leri ve 'bir de tayyare tamirhanesi 
vücude getirdi. Hava haltan tesis 
etti.Büyük Avrupa ve Türkiye se
yahatinden dönüşünde, Türkiye ve 
Avrupadan askeri heyetler, he -
kimler, mühendisler, muallimler ve 
her türlü mütehassıslar getirterek 
Afganistanda ıslahat işine bir kat 
daha germi verdi. Kadınların peçe
sini kaldırttı, Avrupa kıyafetini 

kabul ve mebuslara siyah me
rasim elbisesi giymelerini emretti. 
Nihayet Kabilin yakınında muaz -
zam bir krallık sarayı inşa ettirdi
ği zaman, o zamana kadar pusuda 
bekliyen, cahil ve mutaassıp hal
kı bu ıslahat aleyhine alttan alta 
tahrik eden, kara kuvvet, mollalar, 
hocalar ve menfaatleri muhtel rüe
sa harekete geldiler. 

Belki de yabancı tahrikat par -

mağı vardı. Hulasa Hindukuş'tan 

Kaşmire kadarki dağlarda ve Hi-

• Bir cemiyetin içinde himaye ve iti 
naya muhtaç bet nevi çocuk vardır. 
Anuııı, babasız çocuklar, metnik ço 
cuklar, az kazanan ailelerin, işsiz -
lerin muhtaç çocukları, alil, sakat, 
fizyoloji itibarile geri çocuklar, di -
mağen ıeri, huta, dejenere çocuk
lar... Çocuk teşkilatlannı yapan 
memleketlerde, bilhassa Ameri
kada bu beş çocuğun ihtiyacına 
cevap verecek muhtelif müesseseler 
\'ardır. 

Fakat müesseselerin haricinde kıt 

lan çocuJdan, evlere el'lithk olarak 
malaya dağlarında bulunan koyu 

yerleıtirmek te medeni her memle
cahil ve mutaassıp kabileler, mem-

kette kabul edilmiştir. Bu hususta 
lekete koca bir istiklal kazandır-

mış olan terrakisever krallarının 

aleyhine döndüler. Evvela vergi 

vermekten imtina ettiler ve sonra 

da silahlanarak Kabil üzerine yü-

fikirler muhteliftir. Bazı teşkilatçı-

lara ıöre, çocukların bu e\'lere yer

leştirilmesi doğru, bazılarına ıöre 

müessesede büyümeleri doğrudur. 

Bu ayn bir meseledir. Fakat çocuk-
rüdüler. Kral, milletinin yenilik

lann evlere evlatlık olarak verilme
leri hazım kabiliyetini çok faz-

si, başlıbaşına bir meseledir. Evve1i 
la ölçmüştü! 

Sovyet Rusya, hemen harekete 

geldi ve krala yardım için 800 as
ker gönderdi. Şimalde ilk muvaf

fakıyetler elde edilmişti. Fakat E

manullahın tahtından ansızın fera

gati, iç harbine ve ayni zamanda 

Rua müdahalesine son verdi 

Nadir Han kral oldu, fakat 
1933 tc öldürülünce, bugün 

23 yaşında olan oğlu Mehmet Za
hir, Afganistan• ph oldu. Genç 

şah, Emanullah gibi, Afganista
nın kurtulması için iktısat, mede

niyet ve kültürce yükselmekten 
ba§ka bir çare olmadığına kanidir. 

Yalnız o her yeniliği, etrafı tarta
rak yapmak ve acele etmemek is

tiyor. Bu sebeple Afganistan ısla

hat ve terakki yolunda durmuş de

ğildir. En mühim kervan istikamet
leri bugün birer otomobil yoluna 

çevrilml§ ve petrolcu devletlerin 
benzin tankları çoktan bu yolları 

süslemiye başlamıştır. Yüksek Af. 
ganistan ovalannda, au bentleri 

ve kanallar yapılmakta, sanayi de, 

bir Afgan milli bankuının •isi 
sayesinde, sağlam bir temel üzeri
ne kurulmaktadır . 

Zaten Türk zabitlerinin bir eseri 

olan ve banş zamanı, üçer piyade 

fırkalı, iki kolordu ile aynca 7 müs

takil muhtelit fırka halinde, ce

man 100 bin kitiden mürekkep, Af

gan ordusu, bir harpte SOO - 7SO 
bin kuvvetinde oldukça iyi bir 
halde seferber olabilir. 

Bugün bir Türk hekim heyeti, 
hükumetin tıp fakültesini idare et
mekte ve Afgan hekimlerini yetit
tirmektedir. Ayrıca, Kabil yakının
da Aliabad da, bir Türk baş heki
minin idaresinde bir ciğer hastalık
ları sanatoryomu kurulmuştur. 

Hulasa memleketin her köşe ve 
bucağında yabancı mütehassıslar 

1 

hükumetin emrettiği işleri yapı
yorlar. 

Takriben 10 milyon nüfuslu Af
ganistan, İngiliz Hindiatanı ile Sov
yet Rusya arasındaki siyui coğ
rafya durumu itibarile, daima müt
kül ve nazik bir mevkidedir. 1933 
te bir Türk hakem heyeti İran ile 
olan eski bir hudut ihtilafını çöz
miye muvaffak olduğu için, Afga
nistan bugün Sadabad paktına gir
miş ve Türkiye, İran ve frak kar
deşlerile birlikte orta ve ön Asya
da bir barış Amili olmuştur. 

bu çocukların \•az.iyeti, kanun naza

rında tesbit edilmelidir. Bu evlere 

verilen çocuklar, kanun nazannda 

manevi evlat nu, hizmetçi midir? 

Bizde, \•ikıa olarak hayatta iki şe 
kil de \'ardır. Bunları hakiki evlat 
gibi telakki edip büyütenler old.ıı~ l! 
ıibi, bunları hizmetçi olarak kulla
nan, hatta paralı hizmetçiye yapma
dıkları zulüm ve işkenceyi bunlara 
tatbik eden aileler çoktur. Medeni 
bir cemiyetin, çocuk zulmüne karşı 
kanuni siperler yapan bir cemiye -
tin, bu çocukların evlerde bu şekil
de kullanılmasına cevaz değilse bi
le, im.kin vermesi dofru mudur? Da 
sebeple evlatlıklar meselesinin ka
nuni vaziyetini teabit etmek lazım. 

Çocuklann kanun nazarındaki 

mevkiini yalnız maddelerle teabit et 
mek kili deiildr. Evlerde bu çocuk 
lann ne şekilde muamele ıördüğü -
nü tetkik ve takip edttek te kilata 
da lüzum vardır. Çocukları e\·len 
yerleştiren meaul bir müessesenin, 
bu çocukları daimi bir kontrol altın
da tutması, çocuklarm bu evlerde ei11 
mani, ahlaki, inkişaflarını yapıp yap 
madıklarına göre tedbirler alması lA 
zımdır. 

Her giln mahkemelerde ırzına te
cavüz edilmiş evlatlık çocuklar, da
yaktan bacaklan kırılmış yavrul1'r, 
binblr türlü iıkenceye maru.ı kal • 
mış ana e\•litları görüı·üz. Bu da an
cak polisin veya hastanenin eline d8 
şecek kadar ağır bir vakıa ise. Daha 
hafifleri, evlerin dört duurlan, ijp.. 

tülü perdeleri altında Ceçer. bu aU'9 
ve işkencelerin mahkC&mları, elem 
ve kederlerini, gözyaşlarını. başlan 
n yastıklarının altına sokarak saklar 
lar. 

Evlatlık meselesi, içtimai bir fa
ciadır. Himaye müesseselerimiz he • 
nilz ihtiyaca kafi olmadığı için b• 
çocuklan evlere vermek hir zaruret 
tir. Fa1'at Allaha, ve sahibinin ini' .. 
fına terkedilecek kör bir zaruret de
ğildir. Aşağı yukan her ehirde hff" 
Çocuk Esir.reme Kurumu knruluvoı 
sokakta kalan veya herhan&ri hir ~ 
heple bu evlere verleştirilmHi ica' 
eden ç.ocuklan devlet milestteSelttrf 
yoksa, evveli ba müessesenin al ..... 
ıı, bu mUeueaenin bimave ve kontl'O 
IU altında evlere yerle,tlrilmui. ita 
mUesaesenin daimi kontrnlti altında 
tutulması içtimat teşkilitçıhtm ka· 
bul ettiii son şekildir. Biz huna tat. 
bik edemez miyiz? Bunu tatbik ede 
mediğimis takdirde, devletin buaa. 
n kontrol edecek bir müessesesi ka
ruJa111n 1111? 
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KalaHllğa Karı• 
Çare IUlilllaınaz mı? 

Bir olm111cumu, yu mtlnue • 
betile vapurlann blahablm .. 
aan fikayet ederek, tunlan ya- · 

nyor: 

H 
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Yazan: Mahmut Yesari 

"İki gün evvel, bava almak 
için · Bota~ inmiye karar ver
dim. Saat 16 da köprüye gide
rek ilk hareket edecek vapura 
binmek istedim. Fakat ne milm 
kiln. Her taraf balık istifi gibiy 
di. Neyse ıüç beli içeri sirdik. 
Vapur bir iki iskeleye daha ut 
radıktan sonra, büsbütün dol
du. Sıkılarak Emirııina ~ktım. 
Oradan yürüye yürüye İstin -
yeye geldim. ilk vapurla döne
cektim. Saat sek.ize 28 kala bir 
vapur geldi. Fakat o kadar dolu 
idi ki, delil oturacak, ayakta da 
raeak yer balmak milfküldtt. 9&W S!SUllHMR•H• 

1 . .1 ............. . 
içeri ıirdlm. Ancak ikinci 

Dlinlrii rniiatıbakalara iftiralı eden Muırlı atletler 

mevki koridorlannda durabile 
cek kadar tenhalık vardı. Bir -
çok yolcular da benim ıt•ı bl· 
rincl mevki bileti almqlu, fa. 
kat ikincide bile otaracilk yer 
bulamamıflardı. Dilnku Atletizm Musabaka1arı 

Mısırlı Atletler, iki Yeni 
Mıs11~; ·Rekoru Kırdllar 

Bir parça hava almak tlmldl· 
le yukanya çıktım. Gödme ,u 
levha ilitti: "Haddi istiabı 1011,. 
Balbuld, vapurda herhalde 
1500 e yakın yolca •ardı. 

Korkumdan Bebekte vapur • 
dan çıktım. Çıktım amma, ora
da da tramvay iteklemek ve bin 
mek bir mesele oldu: Yolcular 
istasyonda birikmitlerdi. Araba 
ya binebilmek bazusu kuvvetli 
olanın hakkı idi. 

Atletlzm federu,onu tarafından 
f8hrimlze daftt edUea Mmrh atlet
ler, dibı ilk müabablaruu Kadıköy 
ttadmda bine yakın bir sporeu ö • 
aQnde yaptılar w lh'dtk1eri !nOsa • 
büalarm heır~ blriaci 19\diklerl 
lfbi iki de yeni Mwr rekoru 7aptı
ı.r. 

Müsabüal•ra mt 18,30 da resmi 
fllÇltle batWıcfı. Onde Mısırlılar, ar-
beta Türk atletleri sahaya çıka

rak tribiinlerin önünde dizildiler ve 
halla .e)fımladılar. 

Kısa süren bit merulmden scmra 
atıe~ fedenn•••ril' •' :vJWııa. 
~le Mısır .nrl arUmda bayrak 
-.u edltdl ve federasyon bqkanı - .. 
nm kısa IÖylevinden sonra 110 met \ 
re manlan 1at1flle millaNıkalara b8f 
landı. 

ı 10 ,,..,,. lftllllİalı. : 

1 Faik yeni Tilrki;ye rekoru 1!5.2.10 
tt Vasfi 15.8,10 
m Yavru 
Bu miiaabakaya Mısırlı atletler 

lftlrak etmediler. Bidayette en ileri 
f1rlıyan Paik, süratini gittikçe artı -
rarat ikinciden iki metre farkla bi
l'lnei geleli w yeni Türkiye rekoru 
,.aptı. Ddnci gelen Vufi de eski re
konuıu egale eden iyi bir :lence yap
ta. 

100 ,..,,.. lplrac:il lmafori : 
l Nerlmau 
D Cihat 
m Bfilent. ..... ,,.., 

11.8/10 

Ba 1U'IP ilç Mmrh. ilç TOrt at-
7fıt- lfttrak ett1. Jha.fenln fawrlll °' 
Jan İrfan ayajmdakl arıza yüzün • 
den bozuk bir YU1f yaptı n dere
ee alamadı. BidaJette iyi bir çı)tlf 
1apan Mısırlı Ebeyd, birind Ralük 
ikinci Mwrh Balvani üçilneil oldu
Jar. Teknik derece f'ldur: 

1 M. Bbeyd Mlllr 11.3/10 
D BaltUt Tirk 
m Halvai Mmr . ....,,., 
Bu müabllbp ilç 111111' n dart 

ftık atlet ifttrü etti, Mımhlann 
la SiM )'Ulllarda daha kurna dav 
MIMIOrJan daha tik turda kendtnl 
.... dl, tçleriJMlen 1*lnl feda ede
.. Dk çılufta .ı"l koftul'dular n 
Mabn atletler de onlarm bu takti· 
llDe kapılarak ıRiratli kotan Mı81J'b 
atleti takip etmek pfletinde bulun
dular. 

«>O metre mü.abahaa 
nihayetlenirken 

lkbact turda llllD'h atlet flftill il ~aeaerrm?a:• Dirlaap 
bl ı.a miilablbnm fnorlal olan Be .,,._"""""""'" 
eep te tlftl w kendinl mmadan ,.. Teknik netlee fUdur: 

tepan, Lutfi, Cemal, Seyvan, Saris, 
Nevzat girdiler. Teknik· netice: 

I Seyvan 6.05 
n lstepan 
Dl CemaL 

400 metre nan atlama : 

l Muzaffer 
il Merih 
nı Kazım. 

400 metre: 

58.3/10 

Bu müsabakaya 2 Jılwr, 1 TilTlt 
atleti ifthu etti. Çok SCizel bir çı
kıt yapan Mısırlı 'Bbeyd, HMt ıtıı
lettnin rekorunu da kırarak yent bir 
rekor yaptı. ikinci Güren, üçün Mı
sırlı Andiryadis geldi. Teknik neti-
ce: 

I Ebeyd Mısır 
il Güren Türk 
111 Andiryadla Mıs1r. 

Cirit atma: 
. 

49.3/ 10 

Bu müsabakaya bir 'MlSlflı, dört 
Türk atlet iştirak etti. Bizim atlet
lerden yüksek oldujunu ilk atıflJ\da 
50 metreyi aımakla Jsbat eden Mısırlı 
Saiyed, son atlfmda 54.58 yaparak 
birinci geldi. Bizim atletler 48 lnf!t 
reyi bir türlü aşamadılar. Teknik ne
tice §Udur: 

Şimdi öirenmek istiyorum: 
Vapur bir kasaya utrana ba 

nun mesulil kim olacak? Tram
vay yolcusu, istasyonlarda saat 
terce bekletilirse, "bu 19hirde 
tramvay nakliyatı var,, denile
bilir mi? 

1 Şirketi Hayriye, Bolu yol· 
cuları için, hatta laalkaa llolul
elne raibetial temin mabadile 
b~ fedaklrlıJdar yapıyor. l'a 
kat beri tuiffta n en llbik ve 
• mllJalm .aokta nl~m ihmal e
diliyor? 

Yolcusu fazla olln poshlar 

için biribirine yakın iki vapur 
kaldırmak suretlle halkın istin 
hati temin olunamaz mı? Önü -
mijz yaz oldujuna ıöre, bilhas
sa, pazar ıünleri vapurların fey 
kaüde kalabalık olaeaiuıa tflP
he yoktur. Bari önilmibdeld 
&iinler için bu tedbir alıma .. ,. 

Ayazpclf4 23 ftUm4Tada 

o DemiT 

lerbat ve Bakımsız 
lir Yol 

l Saiyed Mısır 
11 Ruim 

!54.58 Panıatb mektep tokatında oturan Mlh-
47 .10 nn diyor ki: 

"'Eski denane Yeni mektep 80kalmda o
turuyoru&. Bu aokak Harbiye caddesine 
mtıvazidir; bir ueu Harbiyeye, dijer uc-.ı 

Bu müsabakaya bir Mısır, ilç Türk da Pancaltıya ÇJltar. Ve bu ıeçtt, Paqal 
tı mahallesinde tek kalmıt toprak bir yol-

. [Arlua: Sayfa 10, sf\tun • da) dur. ~ bataklık halindedir. BuıOnltt 

JII Şerif. 

SOOO metre: 

Yüzme: 
de ile hava cereyanları ytlz(lnden pence
re açılamıyacak kadar tozludur. Bu .,_ 
katın teniflljl 1 metre uzunlutu llO met 
re kadardır. Tamirl için bÜ7Qk bir mura 

Yüzme Yarışları ~:~ ~:ıı:~:n s::ro~ =~ 
nn sıhhati konmmut olacak, hem de toz-

D Uee n Yı• ne dan, çamurdan Ve bllhaaa bu 7U sıcaluı 
da pencere kapalı oturmaktan kurlulmut 

Yapılamadı oı.cap.,. * 
Jatanbul IU sporları ajanlılı tara- Çlp ArahJanniaa Şikl"' :anıyor? 

fmdan tertip edilen Ye hafta içinde Sllllde Canka7a apartımanında E. M. 
gaıetelerle ilin edilen yüzme mü • lm?M!le ınekt9p 16nderen bir oltu7ueu -
sabakaları, dün muleaef yapılama • muz, ~ arabalarmdan IDtl7et ederek 
mıft tun1an 7U17oır: 

M:.bakanm ilin edlldtll aatte "'Her sabah •at betten tttbarm arka 
Mod 7\imne havuzuna ilden mi1la - ar1ı.,.. anlamluf cı5I» arabalan ba,.ük 

bir sDrilltO De W.lAlklır Gut caddellndflft bıklar, yarlfları idare edece~ ha • 
kemlerden ve mıntakanm idarecile- Peiyor. Bu arabaların cadde bo7unca 1'Q 

rinden Jdımeye raatgelememlflerclir. tıklan ıortııto bGtOn bura halkuu labah 

Yalnız Beflktqtan B. Ali Rıza ya • uykusundan uyandın)'Qf. 
rıt mahallinde görülınüf ve onun da 
kronometre olmadığından ve bu ya• 
nparın biri kişi ile bqarılamıyaca
luıı söylemesi üzerine müabakala -
rm tehir edttınesl arureti huıl oı

Çöp arabalan Osman Be7e kadu- ma 
ile teldJ.kten IODrB dijer istikametlere da 

lıh1'orlar. Bu ili Osman Be)'de 71tpacak

larma Şlflide 71tpsalar ve arka 80kaklar
dan teker teker ııemUerlne PÇ8eler IOrfll 
tonan. de u cok 6nilne ıeçllmlf o1mu 

mu§tur. mıT 

•t Itır kOfU yapuak l1erlcle lldea I lluüuria llwr 
at1etJed tüip eden llmrh Muab • JI Gdp 
!Is 10B Dd y0z metrede lrmMflnt biraz m Recep. 

Su mporları lffmtzln mevıdm bl • * 
1.58.5/10 da~beri bl)yle bap bonk-btr CEVAPLARllllZ ı 

lia1de bulunmuı bllll... tataabul 

mbnk bata pçtt w bu 9Ulyetl boa Um """'- ı · 
-- iyi bir deNCe ile birinci tel
.. Oüip Gdncl. R..p ~ oldu
lar. 

gibl ~en matekalif au spor 
lan .atleU huhman bir mmtab ~ 
d ... lı07tik bir ~-

Bu müsabakaya MllJl'h attetter it TD.'rk spor kurumunun ba file ,. 
tfrak etmediler. Btaclen Sürena. t. lnnda aUbdar oJmennı beklerla. 

~it. Sahur hnpeQe ~ 

---- ~ua: 
.Ankanda - edDmtı1rtıe bahmım ıa.a 

m""91! racbıO ~ tıenuilus IOft!arın 
da lt1emi79 ~· Fakat Qtl tut-
111 llmtla tllbtt edDmlt dellldtr .. 

Gökyüzü, bir ay ıpiı bao
langıcı gibi, ölü ölü aydın

lanarak ağanyor. 
Akpm üstü yağan sürekli kış 

yaimurunun ıslaklığını bütün gece 
esen sikı poyraz kurutmuı ... 

Yüzümü yakan sert sabah aya
zı, sinirlerimi iplik iplik gevteten 
uyku ağırlığını dağıtamıyor. Va
kit vakit sırtım ürpererek, yürü
yorum. 

Ustü açık, boş bir koridor gfbl 
uzayıp giden karanlık cadderJn ıs
sızlıit içinde yorgun akislerle ö
ten topuklanmın sesi, kaldınm ke
narlanna bırakılmıı çöp teneke
lerini toplayıp kamyonlara boşal
tan çöpçülerin bağnpalarına, mo 
tör gürültülerine kanştı. 

Caddeden biraz daha yürüyece-
ğim. 

Çöp kamyonlarından birinin hi
zasına gelmiştim, bir çöpçü. yır
tık ceketlerinin, rnintanlannın al
tından çıplak tenleri görünen iki 
çocutu kollanndan tutmuı, sarsı-
7or ve hidcletli hiddetli bajır•yor: 

- Biz, temizliyelim, diye utra
pyoruz, siz, tenekeleri devirip, 
pialetiyoraunuz. Bıktık be sizler • 

tkt ÇdcUk çöpçünftn :elinden kur 

~~ . 1wmr• ve 
yalvanyot : 

- 'J'.enekeleri deviren, biz delt-
liz be! 

- Vallahi, tallahi, biz değiliz. 
Çöpçü buna inanmıyor: 
- Peki, siz değilsiniz de Jtim? 

Koca caddede sizden başka kim 
se var mı? 

Çocuklar, nezle yer etmiş, gö
güslerinden kısık bir hınltı ha-
linde çıkan çatlak seslerile durma
dan yalvanyorlar: 

- Bi.ı yolumuza gidiyorduk. 
- Tenekeleri kediler deviriyor. 
- Hem, çöp tenekesini dev1rip 

te ne yapacağız? 
Çöpçü, yine inanmıyor, homur

danıyor: 

- Ne o, çöp tenekesini beğen 
miyor musun? Yoksa, lokantada 
mı kann doyuruyorsunuz? 

Çocuklar, silkinip kaçmak isti
yorlar: 

- Biz köpek miyiz, çöp teneke
sinde kann doyuralım. 

- Yolumuza gidiyorduk. Bizi, 
tenekeyi devirirken, kanıtırırken 
gördün mü? 

Çöpçü, çocuklarla daha utraşa
caktı. Fakat kamyonun §Oförü, ses 
lenmifti: 

- Dalqmayı bırak, gecikiyo • 

Bu HSlenfş, çöpçilniin hidde
tini yatıttınvermişti. İki 

çoculu, sarstı, fırlatıp uzaklara a
tacakmıı ıibi silkerek bıraktı: 

- Eler, bir daha buralarda rast 
lar, yakalarsam, o zaman görür
sünüz gününüzü ... 

İki çocuk, 11çnyarak karp kal
dınma geçmişlerdi. Isınmak için 
koltuk altlarına soktuktan ellerini 
ara sıra ağızlarına götürüyor, tır
.naklannı hohluyor, biribirlerine 
llC>kularak hızlı hızlı yürüyorlar • 
dı. 

Yolumuza gidiyorduk! Demeleri 
acaba clolru muydu? Sabah ayazın
da kaldırım sirten bu iki çocuJun 
littikleri :701 ne ve neresi olabilir
di! 

Ben de adımlanmı nklaftu'dım. 
Onlar, ilfftmekten çeneleri atarak, 

titrek, ürpertili bir sesle konuıu
yorlardı: 

- Ben, sana erken davranalım, 
demedim mi? Merdivenli, kuytu 
kapı içini, bu gece, leDiıı Jilziln. 
den kaptırdık. 

Lokantacı bu gece, kaplan geç 
boplttı, kabahat bende mi? Sonra, 
sen de, a§Çldan eli boı döndün. 

- Müfteriler, bütün Yemekleri 
temizlemiıler. Bir parça çorba kal· 
mıı. A§Çı, verecekti amma, kabım 
yoktu ki ... 

- Çöpçüye, yarın gece bir • 
yun oynıyalım. 

- Onlar caddeye gelmeden kal-
kanz, bütün tenekeleri devirirlz. 

- Çok soğuk be! 
- Ne diyorsun, buz kesiYGr. 
- Mehmet be, karlarısa, ne ya-

panz? 
- Yuh enayi ... Kar yağarsa a

yaz kınlır ulan! 
- Şimdi, pastacuıuı ılkarasında 

1Slnınz. 

Bir ağız ppırtm duydum. 
- Çuklatlar, taze, taze mtl 

gibi de kokar. 
Caddedeki yolum bltmlştt. On

lann gfttilderi yolu ıörmet, öl
renmek ı.ts 'l•ı 

Çok :gltmodller, caddonin B4lı.a 
da karanlık dar --.ıa saptılar. 
Büyük pastacının 'bodrumdaki inat 
fağının h•va penceresi ıskarasın -
dan sızan sıcak bir çukulsta ko
kusu, dar sokalı kaplamıftı. 

İki çocuk, kopr flbi yürüyor.. 
lardı. Putacının ıskarası üstüne 
çömelerek oturdular. İkisi de, baı 
lannı eğerek, taze, sıcak çukuto
ta kokusunu, derin soluklarla kok 
lamıya ba§ladılar. 

T atlı, serin bir yaz sabaht .. 0-
şüten değil, ciğerlere ferah

lık veren ılık bir meltem esiyor. 
Issız caddenin kaldınmında, bu 

ılık havanın içinde, ağır, ap yil-
rümek öyle bir zevk ki. günepn 
biraz sonra dağımyacağına inan-
sam, eve dönmekten vazgeçecek, 
kırlara doğru bqımı alıp, gide
eetım. 

Çöp kamyonlannın gürQltQstl 
yaklapyor... Çöpçüler de ka1dt· 
nmdan Jr:aldınma koprken tene
keleri toplamıya baf].adılar. Cad
denin seuizliji, bir anda bozuldu, 
kanşık sesler, ara 10kaklara ka
dar dağılıyor. 

Caddeyi sulayan arazözler, beni 
yan sokaklardan birine saprnıya 

mecbur etmlftl. 
Yaz sabahlannın alaca aydınlıfı 

henüz girmiyen bu dar, karanlık 
aokaiın kötuinde bir karaltı ıör
düm . 

Bu karaltıya dikkat etmlye va
kit kalmadı, taze, sıcak çukulata 
kokusu, genzimi adeta yaktı. 

Sert, ayaz, bir kıı ı1abahını ha
tırlamıştım. Çöp tenekelerini de
viriyorsunuz! diye çöpçünün yaka
layıp hırpaladığı, ild çocuk, göz
lerimin önüne geldi. 

Bu karaltı, acaba, yine o iki ço
cuk muydu? Onlar olmaması için 
de bir sebep yoktu. 

Bu karaltının, kıt sabahı gördü
ğüm çocuklar oldutunu kabul et
tim. Onlar, ellerini çap tenekesine 
sokmıyaeak kadar mağruntular. 
Fukaralan gözeten lokantaların, 
a1Ç1lann dalıttıklan yemeklerle 
kannlannı doyuruyorlar. sabahlan 
da, Qşüyünee, ısınmak için, &\ı sı
cak ıakaranın üstüne kOfUyorlardı. 

{Arba: Sa7fa 1, .Otun ı de] 
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takya Belediyesi 
imarethane Olmuş! 
A ~ mmm1 •mette ,._ 

.A .... _._ en Vlrad1pm1zdan.)--Ben 
--.ya ~ güezllilbıl tarife =twm. ÇOnkil bu yazı 
ınımı, vazife, lncectk kale-
haıaı ~k alır yük alanda ka1mıf 
bea .. llrılı gibi kırabillr. J'üat 
liıı, ~. gii7.e1Uklıe çirkinli-

ıeldi~·yadaki kadar bir araya 
biatin b bir_ yer daha görmedim Ta
buı Ütün nimetlerine UVUflllUf 
tirı ~güzel Antakya, medeniye
k IA'1 hlmmetlerinden malınım 
~·Şehrin birçok 10lı:akları, A· 
lardaıı dailanndald iflek patika
b farlanz. Yürekaiz bir iivey 
b~baya diifen bedbaht bir öbüze 

ile, Antakya kadar bor bakılma
lhıftır, diyebilirim. Antakya Bele-

!~~ baflna, bir Türkün geçi
-~ bulundutunu bildlrmlftim 
Bu terefli vazifeye lAyfk olmak ~ 
~in fedalı:Ar bir kahraman gibi ça
ba~yan B. Münir Karabay, Antak
yayı medent ve mamur bir ıima
claıı mahrum bırakan bütün sebep
leri bana ilı:l garip rakamla anlattı: 

Onun önüme uzattıp blıda 
RÖZa:udirjrk• e iMii Mwam ._ 
... Mr ............... , •• ki, 
Antak7a beledl78liala Wr ~ 
ftridatı 10 bba llnMlar. Ve ... , .. 
10 bba lira Yaridatı olaa k fa. 
kir Belediyenin memarlan, ... 
Dede elli bba lira lllUf ahrlar! 

B enim hayretimi, sambnt bir 
teeuürle karplayan Antak-

ya Belediye Reisi, acı acı gülerek · 
N • 
- Şehrin, diyor, Jman için ay-

nlan para ise, memur mqlanndan 
artekalan 10 bin liradır. Bu vazi
yette bulunan bir Belediyenin de 
cadde değil, patika yapabllifini bi: 
le alkıılamak lhımdır! Düfiiııün 
bir kere: esbak delege Düryo'nun 
hususi oda himıetçileri, ahçılan, 
bekçileri, çocuk dadılan, lı:apıcılan 
aylıklarını Belediyeden alırlarmıı. 
Delegenin yamağına, "Belediye 
Müsteşar Muavini" diye bir ünvaıı 
takmışlar. Bu ünvan sayesinde, o
na da dört yüz lira aylık bajlan
ınıı. Üstelik delege muavini de 
kendisine bir muavini alımı. 250 ıt~ 
ra maaş ta ona bağlanmıı. Hatta i
nanmıyacaksınız amma, bu delege 
muavininin muaviııi de kendi.sine 
bir uşak tubnuf. Ve "Belediye 
Masteşar Muavininin yardımcısı
nın katibi" şeklinde yanın ar11nhk 
uzun ve garip bir Unvan ta11yan 
bu Ufak ta aylığını Beledye lı:aaa-
81Ddan almıf! Şimdi 90kağa çıkınca 
rutlıyacağınız Sen Jor.ef rahibele
rine dikkat edin. Her biri, birer a
lır lklet ıüret pmpyonu kadar 
iri, besili ve güfbüz mahlUlı:lardır. 
Ç(lnkü yine bu Belediye, onlara se
nelerce, tedavi, tebdilihava masrafı 
olarak bol bol para vennif ! Bu su
retle, Antakya Belediyesi, febrin 
ıelirile geçinen tam yüz yedi mi
ruyedinin imarethanesi haliııe gir
mit1 .. 

8 eledlye Reisi, belki daha çok 
dert yanacaktı. Fakat, bir 

zabıta memurunun odaya, bir Ale
vt kHabuıı ıetlritl, onma töderiıli 
Yarıda bırattt Zabıta mmnurunua 
öntlnde içeri liren Alevt. .U.S. 
kanlı bir dana budu tutuyordu. Za
bıta memuru, bu asık IUl'atb m~ 
rimin cünnilnO bildirdi: Aı.vtnJn 
eUncle bulwsan but. hutabk1ı lıılr 

·veni leW y• Reisi. 60 Bin Lira Tutan 
l•le•r• Yarlclaflllcla• 50 Bin Llras1111n Eski 
Delege Taraflnclan Maaı Olarak Naııl 

Dağıtlldlğtnı Anlatlyor. 

'1ntaba B.Jeılq. R.W 
· Veıli lliinir Karallq 
-~ buduymut. Bu kuabın 
halka mütemadiyen hMtalıkh hay
van eti aa1tıiı anlqılmıf. Bunu bay 
tarlar tesblt •tmifler. Zaten onun 
dükklnından alıt verif eden bütün 
milft.eriler hutalanı,orlanmf. Be
ledi,e ~ k•Aba, pmarık evlA· 
cima .-S.t nrm mGflik bir ı.. 
ba eduile, hareketinin feaalıtuu 
anlattı. Fa.kat kasap: 

- Ben, dedi, kestijim hayvanla
nn huta oldutunu nereden bile
yiın? Daha biz kendimiz doktora ıt 
demiyoruz. Keseceifmiz bütün bey 
vanlan birer birer muayeneden m1 
ıeçirteceliz?. 

O ine k.,:lar, kestili kestik, sat
tılı sattık; astığı astık oı.n kasa
bın iyiden iyiye hkldetlendllf bel-
liydi : 

- Hem, dedi, siz, ben\m sattılım 
ete ne kan§1yorsunua? Bu, benim
le' müşterim arasında bir if. Miifıe
rim memnun kalmazsa, gelir bana 
çatar. Biz onunla kozumuzu payla
prız! 

Yıllarca, hiç bir nizamname, hi~ 
bir kanun tanımadan, hiç bir mil
rabbe, hiç bir müdahale aörme
dm yapmıf bir ldımın, ellndelı:i 
bnh dana butu kldar kutalık1ı 
zbiniyethli bir aıı içinde tedavi et
meye imlı:lıı yolı:tu. Bu hakikati 
kavrayan zeki Belediye Rellit söz
lerini ve vaktini israfa lüzum gör
medi. Yutnupk yüz karpsında ph
lanan bu iptidai adamı, sert yüzle 
yumuptmak ümidile kqlannı çaı
tı, ve: 

- Fazla W yok, dedi. .. Bundan 
....... halka illetll hayvan eti 1at
mü yasalı:. Eğer aödbnü dinlemez.. 
sen, ilk ceza olarak, •ttılm etleri 
keadtne yediririm! 

la teb«Udtn dlıbfeti aattılı eU. 
rla .ı,afuia Ilı'- bdtiiD mikNP *" bdd Mr .,..... .,. Mim . 
kuablll benzini aarartmJftl. Nite
kim az I01ll'I dıpn çıktıtumz za
man, blabın elindeki kanlı dana 
••• , .. bJ*ll& ........ 

Kasap onu oraya atmakla, günahı
na bilfill tövbe etmiı oluyordu! 

B eledlye Reisiyle birlikte çar 
flYl dolafl?'ken, biçare A.n

takyaya biraz daha acımaktan ken
dimi alamadım: Öğrendiğime göre, 
en kabadayı amelenin gündeliği on be' kunıfl!lUf· Belediye Reisi : 

- Faka~ diyor, o biçareler he
sabına hoflanabileceğimiz bir nok
ta var: Burada hayat oldukça u
cumur. Kahvelerde, bir fincan kah 
ve 20 paraya içilebilir. Ekmelin ok 
kasını bir kuruşa almak mümkün
dür. Bir ktlo et, üç, dört kuruşa sa
tılıyor. 1\U ~\ib~la, güQde 10 " 15 
kuruş kazanan amele, aç kalmaz ... 

"'Taht fllflhe 70k ki, bu ..,..ıtaM 
ucuzluk, Antaky.cta ticaret vaılye
tinin berbatlığına da delildir. Ha
ldbten civarında sengin petrol ma 
denleri bile bulunan. ve toprağının 
en k~ köfelerinde ot biten, •laç 
yetlfen, IU fı~ Antakya, latlh
sal bakımından da, latihlü bala
mından da iptidai vaziyettedir." 

Çarfıyı dolafll'ken, Belediye Rei
sinin 8Özlerine hak vemıemek elim 
den gelmiyor. Yolumun u.tüne, do
mates, hlyar satan eczahaneler, l
IAç satan manavlar, baharat satan 
tuhafiyeciler ve tuhafiye •tan eeb
Zeeiler çıkıJOI'. DOldtAn camekan
lannda, lfportalaida, ipekli ~p
la armudu, kadın çantasile dana 
etini, ppka ile, saatle odunu, kö
mürü yanyana görüyorum. Ve gö
rüyorum iri, ticaretin minasmı kav 
ramak nasibinden oldukça uzak bu 
lutımaktac:lırl Bana öyle geliyor kl, 
İstanbulun meflıur hırdavatçı, kol 
tukçu, eskici dükklnlarında, hatta 
meflıur mezad yerinde bile, bu ma
ğazalardaJd kadar birtbirini tutnıı
yan matalar, yanyana gelememlt
tirl Bu vaziyet bana, Atatürkün 
büyük sözünü hatırlatıyor : 

"- A•bri zalaür, u ia
dar 6ü11ült olur• ohun, ,,.,,. 
luıkkak UdıMull zaferlerle tel· 
11if w lbeal edllıuk m«6ıırl-
1/dlnbtllriB !" 

Falı:at Belediye Reisinden, Anka-
ra Ticaret odası umum! kltı"bl Ce
W Eaadın Hatayda bulundutunu. 
ve bu mevzu üzerinde tetlı:ilı:ler 
yaptıjını ötrenlnce, Hatay çarpı
nın da mühtaç olduiu inkılAba ka
vuşturulacağına inanıyor, ve rahat
lıyordum!. 

B u kısa seyahatten sonra, tek 
rar Belediye c:lah9ine dön

dülümüz zaman. bapracalı ifler
den emin bir insan keyfiyle maka· 
mına ye ·Jeten Beledyie Reisi : 

- Size, diyor, fevkalide entere
un bir hAdiM anlatayun! 

Bana bir cipn uattıktan ton

n gülümsüyor, ve! ~ bir 
htdiH" dlD1emeYe haaır1-ıt1fl"'' bo 
ta çıbrmıyan ıariP vakayı anJab. 

(Aıbll: IQfa .. .ataD • ela) 

Halaydan Yeni Resim)e19; 

;Antd,waın yeni Jantltırm11 
ICflllltlllllam B. CeıniJ 

lttlllt, biiyülı lHryrcım için, Halayın tlört bir lıöıainıl•n · 
Antdyaya alan .Ji70r 

ülıi s.rq. l:'.Wdlmltanr 
Hatıqlı Saplti BeNJeel 



(Hiklyeden M•atl 

Çukulata 
Kokusu 

(Baf' 6 ncıda) 

B anu anlıyor, ve tabit gÖ!'e
bW,.ordum. Fakat tatlı, se

tin JU sabahı, bu sıcak ıskaramn 
..... btblJOflerl nedencll? 

Kıtın bir bJ'lf olan ılık. mcat
... ıam. bir uap, bir I~ o-
--- le t.rüJataa ubah ... *'il-' ım.Jap, bu 11ealt ıüara 

~ ....... terltmeJerbıla Nbebl, ne 
[Jıll, - oJablllrdl? 

ır.., meak tabiata kolmla ma, 
IMlraJ• 19kl7ordu? Bu 11cü: 
ftnllek t&J• dunun, gönül 

~u. 
Dam, ba bku,ya alıpmı olacü:

llldı. Ba kolm, onlar için, bir ih
... llaUne ı•lmlt olmalıydı. tyt 
.. lrlttl, bllltn alıfk•nJıJdarda Y•I 
~ ,n.tmlyen fHtnbk, onları 
" .. lloinıya 1-11-mıftı. 
· İtlr, morfin, kokain, esrar gibi 
mldrJeıw ahpnlar, nasıl kenclllftl-
111 kartaramıyor, her ezaya katlanı 
,...... hu iti çocuk ta, tatlı la

.. ..mJqlnl bırakıp mcat ıska
• ....... ter ctakmiye btlanı,. ..... 
........ • 1111 ftl'IDIJ, ne 

ele belli bafh bir clmi varmıı! Bu
na, bir bre daha anJamqtım. 

POLISTEı MUŞTAt 

Korkunç bir ayı 
Köylüyü 
Yaraladı 

isi mahut Hacı Etemmiş! Biçare a
dam, idari deji§iklikler yapılırken. 

Antakyada dejilmit ve Antakyaya 
döner dönmez, hiç kimse ile temas 
etmedeıı dmtlop wıkamm•'gel-
11!11. 

O sırada, sokakt.ıl kopan bir alkış 
tufanı, kmıbkahalanmızı yanda bı

raktı. Pen~e yaklşınca sebebini 
anladık: Orgeneral Asını Gündüz, 
müzakerelerin cereyan ettiği erkek 
lisesinden çıkmıf, oturduğu köşke 
dönüyordu. Az. evvelki vakayı diu 
!emenin, ve bu manzarayı görme
nin keyft içinde güldüm, ve: 

- Bu gidişle, dedim, birçok kim 
selerin, tıpkı Hacı Etem gibi, ma
kamlanm ifgal edilnılf görecekleri 
gün çok yakındır" 

Nilaal T anaün• 
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f:lünkir DairesindenMuzi
kaSesleri GelmiyeBaşladı 

Bu ıstıraplarııı bi d • 
ai.. O korkulu v r an ~ dınme
bir anda devi e ~asvetli hayatın 
aks' b' t .g Şınesı, elbette böyle 

ı ır esır husule getirecek o-
rıun şuuru ve 8 · . . ' 
b - ille ınırıerı üzerinde bu 

uy sarsıntıya sebeb' t 
cekti. ıye vere-

Maama.fi}ı b • 
ğı - . u sarsıntı onun di-

ma uzerınde h - • 
sir yapaınaın enuı mühim bir te

ıştı. Nitek · 
ve elbise dev'.+' ını, çamaşır 

gı;o.ırınek . . 
mıya başlazn.ad ıçm soyun-
ri dörun~ a: evvel, tekrar ge
mış: ' ar duran kapıyı aç-

- Paşa enişt ı 
müşürü e. Seni, mabeyin 

. yaptını. F'ak . . 
gıt şu .... 

1 
at rıca ederırn, 

.. guru tü"'-; 
de içlıne d k ol .... sustur. Fena hal

o unuy 
Diye bav or. 

söylerken gırın1ştı ve son sözlerini 
hfınk• d'. Parınağımıı ucunu da, 

ar aıresUı · h 
doğru uzat ın arem tarafına 

ınıştı 

H ~l~aten, harem dairesi bir 
o u . 

ha hala k evıne benziyordu. Da-
ların şan ırılan, parçalanan eşya
ha hal. girtılan duyuluyor ve da

Yatiar ~ ~~ı acı, boğuk boğuk fer-
Ir ışıtiliyordu. 
ıat ıner . . 

fend' . asınıı başlıyacağı için e-
llnız biz· d nııştı. 1 ora a fa~la al~oym.a-

gı~ ·ş· Çamaşır ve elbıselermi de-
ır dev· 

Yoll gışmez, tekrar dairemize 
aınıştı. 

l Her tara!, karma kanşık bir ha
e gel.nü t· hu 

1 
ş 1• Hazırlanan sandıklar, 

~ar, sehareler, odalardan çıka
l ış, sofalara dizilmiştı. Baltacı
~~r-:1!elecekler. h11nl'2n J..Hnlc~ .. ,i,.; 

sıne nakledeceklerdi 

i .Genç saraylılar çılgın bir sevinç 
tnde idiler. Hepsi de giyinmişler, 

1 uşanmışlar. Galibarda ile dudak-
arını 

lar '.!anaklannı al al boyamış-

Hepimize yeni elbi.eler, yeni ku~Juralar, küpeler, 
yüzükler vaadettı 

Aelmiye başlamışlardı. Bunların i
çinde, Cemile Sultan da vardı. Sa· 
raylarda adı Şişko damat diye a
mlan Mahmut Celalettin paşanın 
kansı olan bu sultan pek azamet
li idi. Bayramlarda bile efendimi
ze tebrike geldiği zaman, bütün 
sultan ve şehzadelerden sonra ge
lirdi. Fakat bugün, Fatma sultan

dan sonra, o gelmişti. 
Sultan Mecidin kızlan, yeni val· 

de sultanın etrafında toplanmışlar
dı. Daha dün, adını anmadıkları 
Şevkefza kadını, şimdi iltifatlara 
ve hürmetlere garkediyorlar: 

- Çok şükür .. saltanat, Mecidt
lere kısmet oldu (2) 

Diye seviniyorlardı. 
Bir aralık Hamit Efendi de gel

miş, yeni valde sultanı tebrik et
mişti. Şevkefza kadın, Hamit E
fendiyi hiç sevmezdi. Hatta sık sık 
saraya gelmesini bile istemezdi. 

İşte Hamit Efendi, bu gürültü 
arasında gelmişti. İki taraf ta biri
birini tebrik ettikten sonra, yeni 
valde sultan, hünkar dairesinin bir 
an evvel tahliyesi işini Hamit E
fendiye havale etmek istemişti. 

Hiç unutmam, Hamit Efendi, el

lerini yukarı kaldırmış: 

- Aman, bu işe beni memur et
meyiniz. Amcamın takımına haka
ret edemem 

Demişti. 

Hamit Efendinin bu cevabı, r.; 
zi.m kadın efendinin son derece gü
cüne gitmişti. Adeta bir infial ese

ri göstererek: 
(Devamı var) 

1 ._ _E _K_O_N_O_M_t_I 
İHRACAT: 

....... ___________ , ___ ,_ .. 
SANAY!: 

Bir Haftada 
Dışarıya 
Sattığımız Mallar 
Haziranın son haftası içinde fstan 

bul gümbrüklerinden ihraç olunan 
ve dış memleketlere satılan Türk 
mallarından 137,945 liralık kısmı 

Sovyet Rusyaya, 21882 liralık Fran
saya, 4257 liralık İngiltereye tütik 
gönderilmiştir. Bu hafta içinde İtal
yaya 5047 liralık ve Yuna!listana 
1942 liralık yumurta ihraç olunmuş
tur. Almanya, İtalya, Çekoslovakya 
ve Amerikaya 98764 liralık koyun 
ve keçi derisi satılmış ve gönderil
miştir. Diğer muhtelif Türk malla
rından kuru meyvalar, kepek, su
sam, tütün, cıva, sıgala yağı, av de
risi, paçavra, yün parçaları, tuzlu 
barsak vesaire mallardan da yüz bin 
liralık mal ihraç olunmuştur,. 

Viski Yapılmıya 
Yarıyan Arpalar 

Eskişehirin Matlap köyünde çıkan 
ve viski yapılmasına elverişli oldu
ğu anlaşılan arpalarımızdan külliyet 
li miktarda satın almak üzere Lon
dradan bir viski fabrikası mümessi
li İstanbula gelmiştir. Mümessil, ar
palan görmek üzere dün Eskişehire 

gitmiştir. 

lç Fındık Satlldı 
Son günlerde kilosu kırk yedi ku

ruşa kadar satılan Karadenizin iç 
fındıkları dün yeni talepler karşısın 
da tekrar yükselmiştir. Dünkü satış
larda bir kısım Giresun iç fındıkları 
51 buçuk kuruştan ve diğer bir parti 
elli üç kuruştan ihracat için satılmış 
tır. 

----o---
BORSADA: 

Dün Kesilen Hayvanlar 
Dün Hayvan Borsasında 1534 be

yaz karaman, 1239 dağlıç, 183 kıvır 

cık, 31 Karayaka, 3287 kuzu, 134 ö
küz, 17 inek, beş dana, on bir man
da, on üç malak satılmış ve mezba
haya gönderilmiştir. 

GÜNLÜK 
PiYASA 

Diln Ziraat Bankası namına gelmiş 
olan buğdayların yumuşakları 5.28 
kuruştan ve sertler 5.20 kuruştan sa
tılmıştır. Tüccar malı olarak ta beş 
altı vagon mRl gelmi~ ise de ııncak iki 
vagon satılmıştır 

* Anadolunun muhtelif mıntakalar:ın 
dan getirilen yemlik arpaların dökme 
olarak kilosu 4.03-4.07,5 kuruş ara
sında satılmaktadır. Kuşyemlerinin 

kilosu 6,12 kuru~tan verilmiştir. Çav 
darlann kilosu 4.25 kuruştan satıl -
mıştır. 

* : İki gun içincle piyasamıza 66.500 
e kilo beyaz peynir ile 17 bin kilo ka
: şer peyniri ve 27 bin kilo 7.eytin -
i yağ1 getirilmiştir. Reyaz peynirlerin 
i kilosu 32.08-32.20 kuruştan, kaşer -
i ler 50 kuruştan ve yemeklik 7.eytln -
i: yağları da kilosu 38-42 kuru~ arasın 
! da toptan ı;atılmıştır. ........................................................ 
ZiRAAT: 

Trakya Mahsulleri 

Bu Yd iyi 
Trakyadan piyasamıza gelen ha

berlere göre bu sene bütün Trakya
da mahsul çok iyi ve arızasız olarak 
idrak edilmiştir. Çiftçiler i.iç seneden 
beri bu iyilikte mahsul almadıklan
nı, bu sene yüzlerinin güldüği.inü 

söylüyorlar. Buğday, arpa çok iyi ve 
bereketli olmuştur. Diğer yazlık 

mahsulatın da vaziyeti mükemmel
dir. Tabii bir arıza olmadığı takdir
de, bu sene Trakyanın yazlıkları da 
~ışlıkları gibi, feyizli olarak idrak 
edilecektir. 

ODADA: 

Buğday Komisyonu 

Dün de Toplandı 

Yeni Kanunlar 
F abrikacıları 
Memnun Etti 

Kamutay son içtimaında muame
le, istihlak ve teşviki sanayi kanun
larındaki değişikliği kabul etmiştir. 
Bu kanunlara göre, sanayiin küçül
me vaziyetine mani olucu tedbirler 
kabul edilmiştir. Sanayii teşvik ka
nununa sanayiin tesisat ve müraka
be şekillerini ihtiva eden yeni mad
deler ilave edilmiştir. Ayrıca ferdi 
teşebbüsleri daha faydalı olabilecek 
vaziyetlere getirmek ve kontrolünü 
kolaylaştırmak için bazı esaslı mad
deler konmuştur. Muamele vergisi 
kanununda deri sanayiinin küçülme 
sine mani olacak kayıtlar da vardır. 
Şeker ve Çukulata fabrikaları hima 
ye edilmiş ve bu müesseselerin faa
liyetlerine mani olacak kısımlar kal 
dırılmıştır. Son üç kanun piyasamız 
da.ki sanayi müesseselerini memnun 
ettiğinden, hükumete teşekkür edil
mesine karar verilmiştir. Bu müesse 
seler ayni zamanda, sonuncu sergiye 
geniş ölçüde iştirake karar vermiş
tir. 

----O·---
SERGİDE: 

Camdan Adam 

Haftaya Getiriliyor 
Sonuncu Yerli Mallar Sergisine 

madeni eşya imalathaneleri ile tıbbi 
müstahzarat yapanlar da iştirak ede 
ceklerdir. Dresden sıhhiye müzesinin 
vekili Vladimir, müze namına Sana
yi Birliği ile camdan adamın sergi
de teşhiri için dün bir mukavele im· 
zalamıştır. Vladimir hemen Berline 
hareket etmiştir. Hafta sonunda cam 
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adamın Bükreşten İstanbula nakli 
başlıyacaktır. Cam adam için sergi-

Ticaret Odı:ısında toplanmakta o- de 140 metre murabbaı yer ayrılmış 
lan ihraç mallarını kontrol nizamna tır. İnhisar idaresi bugünden itiba
mesi komisyonu dün buğday mevzuu ren pavyonunu hazırlamıya başla
üzerinde tesbit edilen esasların tan- mıştır. Ayın sekizinci günü diğer mü 

esseseler inşaata başlıyacaklardır. 
zimi ile meşgul olmuştur. Hazırlan
mış ve çoğaltılmı~ olan esaslar yarın 
dan bir defa daha gözden geçirile
cektir. Bundan sonra, arpa için ay
rılan komisyonun hazırladığı proje 
tüccarlara dağıtılacak umumi bakım 
üzerinde görüşmeler yapılacaKtır. 

MUŞTA: 

Halde Dünkü Satışlar 

~a 'i Gozlerine sürme çekmişler. 
tıef ~a hotozlar koymuşlar, kü 
ge ~rını, Yüzüklerini, boroşlannı, 
l't rb.anhklarını takmışlar, ayn ay-

ırer g 1. li e ın olmuşlardL 
. albuki - "l k b' 

Kadın Efendinin bu soğukluğu 
sebepsiz değildi. Hamit Efendi, 
herkesle hoş geçindiği gibi, hafta
da üç gün muntazaman Sultan A
zizin valdesi Pertevniyal sultanı 

ziyaret ederdi. 

Hocalarını Vuran Çocuklar Hava Kurumu idare 
Heyeti Seçildi 

Bamya kilosu 10 - 18, Kabak 

1.50 - 2,50, Dolmalık biber 14-18, 
Sivri biber 15 - 25, Çalı fasulyesi 

7 - 12. Ayşekadın ıo - 13, Kır do

matesi 4 - 6, Bakla 5 - 7, Semizo

tu 1.50 - 2, Yaprak 8 - 10, San

msak 2.50 - 3 kuruş. 
l§ler goru. ece daha ır çok 
eli~~'- vardı. Fakat, efendilerini pa-

-:t<lll sıfat"} 
lıatı 1 e karşılaınıya hazırla-
lıe ,!enç kızlar, artık onun gözü

c. ... zel g" ·· le:y dü .. orunmekten başka bir 
~ §Unınüyorlardı. 
aşlı kal!aı 

~Otlar. ar fena halde kın-

cı~- liay, kolon ı h U.tt Yü .. uş ar, ay ... Daha 
~u~ zunüzü zorla yıkıyordunuz. 
kalya ne Çabuk kıflandınız da, pas 

biyeYuın~rtası gibi boyandınız. 
~ad ' hagırıyorlardı. 

~işi,,.e ın. efendinin vaziyeti de de
lcadar l'nıışti. Bir iki saat evveline 
bir k~ şu kasvetli dairenin hücra 
"at oşesinde silik .. ük' b' h 
ol ge . ve son ır a· 
sevgu~;re~ Sultan Mecidin eski 
va11l?:ı ' Ştındi Valde sultan un
lllet ~ a;:r almaz, garip bir aza
kaıçaı:s etmişti. Ellerinin tersini 
dik ... rına dayamış olduğu halde, 

ve n:ı -
gezin. agrur bir eda ile sofada 
:tor: ıyor, sağa, sola emirler veri-

- .Asla ~aca.k .. Va nım ~u gece nerede ya-
lreyi ti rın soyleyin şunlara, da
ltaıtaıa zce boşaltsınlar. Hünkar 

rı oray k ~ıl'l h a oşsunlar. Aslanı-
buıt. as odasını hazır Jasınlar. C::ı. 

n· ıye bağırıyordu. 

E trafta gu· ·· 1 -ru tu, gittikçe ar-
d tıyordu H'' k. . . en ınız k · un ar dairesın-
decte ın ~ a sesleri geliyordu. Cad
lin d he tep çocuklarının askerla-

' a ak' . . ' 
- .,, tın bılır klınlerin. 

~aşa! • 
biye haykı 
Fatına S 

1 
rıştıklan işitiliyordu. 

toplıyarak u ta~, uzun eteklerini 
§İnden ay; tenı valde Sultanın pe
kahyahğı, ıb:ıyordu. Adeta harem 
ta ediyord ş kalfalık vazüesi i-,.,. u. 

.oirer ilci 
§er, diğer sultanlar da 

Hamit Efendinin, Pertevniyal 
sultan ile sıkı, fıkı ahbap olması, 
bizim kadın efendinin hiç hoşuna 

gitmezdi: 
- Bu efendinin günahı üstünde 

kalsın. Galiba bizim daireden, val
de sultana laf taşıyor. 

Derdi. Onun için Hamit Efendi
ye, pek o kadar yüz vermezdi. Ni
tekim bugün de onu soğuk kabul 
etmişti. Maamafih yine nezaket 
göstererek: 

- Ben de seni tebrik ederim, ev
ladım. İşte sen de, veliaht oldun. 

Demişti. 

Zaten yeni valde sultan, bugün 
afak tefek hisler ve işlerle meş.. 

gul olacak vaziyette değildi. Şim
di onun bütün düşüncesi, bir an 
evvel hünkar dairesine geçip yer

leşmekti. 

Harem ağaları mütemadiyen hün
kar dairesine gidip geliyorlar ve 
her dönüşlerinde: 

- Kimseye söz anlatmak kabil 
değil. Yüzümüze, acı acı bağırı
yorlar. Söylemedik söz bırakmı -

yorlar. 
Diye, haber getiriyorlardı. 
Bu haberler, yeni valde sultanı fe 

na halde sinirlendiriyordu: 
-Ne demek? Her kes, kısmetine 

razı olsun. Varın, aslanıma söyle
yin. Zorla çıkarsınlar. Bu kadar 
süngülü asker ne güne duruyor. 
Ben, saray adetini bozamam. Bu 
gece aslanım, orada yatacak. 

Diye, barbar bağırıyordu. 

(2) Bu tabir, bizzat Sultan Am tara

fından icat edilmişti. Biraderi Sultan 
Mecidin oğullarına ve kızlarına. (Meci
dller) unvanını vermi~tf. Onlar da Sul-

tan Azizin oğullarına ve kızlarına (.Azi

zf)ler derlerd.L 

Hocayı vurmıya kalkışmak, ci· 
nayetten daha fena, ~irkin bir iş. 
Fakat bu çirkinlik normal bir şey 
de değil, normal olan çocuğun ho
casına daima saygı göstermesi hat
ta ondan korkmasıdır. Bu zaman
da babalar çocuklarını mektebe 
ya~dırdıklan vakit • eskiden oldu
ğu gibi • hocaya "çocuğun eti senin, 
kemiği benim,. demiyorlarsa da 
• bereket versin ki • mektep cocuk
larnın en çoğu. pek az müstesna ol
mak üzere hepsi yine hocalarına 
saygl göst~rmckte kusur etmiyor· 
lar. 

O halde hocayı vurmıya kalkış
mak nereden ı;ılçyor? Bu miistes
na kHçük caniler neden bulunuyor? 
O küçük canilerin kendilerinin id
dia ettikleri gibi, cinayete sebep 
sadece kocanın haksızlık gösterme 
si olsaydı çocukların pek çoğu 
hocalarını vurmıva kalkısırlar -
dı: Hocaların ('ok hııkszlık et • 
tiklerinden değil, imtihanlarda 
fena not alan çocukların he -
men hepsi hunu haksız say -
dıklarından.. O halde bu cirkin 
harekete kalkışmakta haksızlıktan 
başka bir sebep bulunsa gerektir. 

Bu sebep çocuğun kendisinde -
dir. Meşhur Lombrozo'nun işitmi~ 
sinizdir: Onun fikrine göre, cina· 
yet, tahiatte pek çok ya:ıolmış bir 
hadisedir. Otlar bile biribirlrini 
yerler, havvanlar biribirlerini öl
dürürler. İptidai insanlar arasında 
da biribirini öldürmek pek tabii 
bir hadisedir. 

Medeni insanlar arasında bu 
tabii temayül. vakıa pek azalmıştır. 
Fakat her insanın tabiatında bir 
"habbe .. olsun canilik istidadı ka· 
lır. Medeni cemiyetler içinde bir 
taraftan terbiye, bir taraf tan da 
ceza korkusu o istidadı zapteder, 
büyütmez. Onun için, en çoğumuz 
hiç sevmediğimiz ve yok olmalann
dan hoşlanacağımız kimseler hak· 
kında, yalnız içimizden fena dua 
etmekle kalarak, onlan kendimiz 
yok etmiye cesaret edemeyiz. 

Bununla beraber, medeni cemi
yetler içinde de bazı insanlar, al
dıktan terbiyeyi ve ırörecekleri ce-

za korkusunu unutarak cina:ret iş· 
lemiye kalkışırlar. Lombroza me
deniyetin verdiği terhi:reyi ve ce
za korkusunu unutarak cinayet iş· 
lenıek kin de tahii s<>heplcr hu • 
lur, bu sebeplerden hirincisi, bazı 
insanların daha doğarken, cina;\·et 
işlemek üzne diin~·ayn gelmiş ol
malarıdır. Öyle doğıın in.;anlar mııt 
laka cani olma.,alar da övle olma
ları için <'Ok ihtimal \'<trr1ır. 

B'u istiıfarlın viirııt iizednrlc :ı
lametlcrini hıılmıık ta miimkiin· 
diir. En miihimlı>ri hıı-,fa ve yii:ıo;
de bicimsizlikleTrlir. Runlnrm hep
sini hurarla "iınınak kahil olıımı· 
yacaibndan hirkacını <ıövliyecci!im: 
Lomhrozo'nun isf ... tic;tikl ... rine .:töre: 

Kafa tasının iki fnrnftıı miite -
nazır olmama.,1 <'ani oln11Yanlnr•la 
yiizr1e anrak 20 ni<:hefinrlr !"i)riil
diii!ii halrlc ('tınilrrcl<•) iinle 42 ni.,. 
betinde f!Öriiliir. Ka<;lıtrın :lltında
ki kemik canilerin yiizdc 62 sinde 
büyüktiir. Onların yiizrlc 2:1 i ıf<> 
~arpık yiizliid iir, has ık alııı lı lın :\'iİ7: 
de :rn. !iıİ\•ri kafalılar viizde 7 .!'i. Bu 
biçimsizlikforin harıl?is;ni tetkik et
seniz uni olmıyanlarda pek dııha 
az hu 1unur. 
Omuzların pek ~eni-,, cene kemi 

ğinin pek iri. sol ıı:vağırıın bas nu 
mağının ötekilerden uek ayrı. ku
lağın sepet kulpu şeklinde o]m$\Sl 
caniliğe istictat alametlerindendir. 

Hem hu alametler birer birer bu· 
lunmazlar. İstatistiklere göre ca
nilerin yüzde ii<'iinde bu alamet
lerden hichiri hulunnıbdığı halde, 
yiizde üdindc üç alamet birden. 
yüzde doksan dördiinrle de iiden zi 
yade alamet bir arada bulunmuş· 
tur. 

Normal insanlar yiiriiTken, <1ağ 
adımları soldan daha hii)•iik oldu
ğu halde, cinayet istidadile doğ' -
muş olanların sol adımı sağdan 
daha biiyük olur. Sadece solaklık 
ta bu kötü istidat alametlerinden 
biri olabilir ... 

İmtihanlarda hak!'lızhk göster -
mek deği1, fazla haklılık göstermek 
istiyen hocaların bu Lombrozo na
zariyesini daha tafsilatile öğren • 
meleri belki iyi olur. 

Muş. (TAN)"- Muayyen müddet 
bittiği için Hava Kurumu şubesi ida 
re heyeti için yeni seçim yapılmıştır. 
Başkanlığa gazeteci Celfıl Güngor, 
Asbaşkanlığa tüccardan Abdullah 
Karasu, Fahri, miirı:ıkıpliğe umumi 
meclis azasından Baki Akın, azalık
lara Defterdar ME>hmet f nan, Jandar 
ma kumandanı Binbaşı Hilmi Arbak, 
askerlik şubesi başkAnı Hilmi Süer, 
Halkevinden tüccar Bari Dede. Bele 
diyeden Zc>ynettin. Toplu Ziraa1ten 
Tüccar Mehmet mutlu seçilmişler

dir. 

,-
BORSA 

2-7-938 

ÇEKLER 
Açıl111 Kaoantı. 

Londra 6.23 6.26 
New-York 125.6925 126.2975 
Par is 3.5025 3.5175 
Milılno 6.615 6.6475 
Cenevre 28.9425 28.9825 
Amsterdam 69.585 69.91 
Berlin 50.6375 50.8825 
Brüksel 21.3125 21.415 
Atina 1.14 1.14 
Sof ya l.5375 l.545 
Prag 4.365 4.385 
Madıid 6.9225 6.955 
Varşova 23.68 23.7925 
Buda peşte 24.92 25.04 
Bükreş 0.9375 0.9425 
Belgrad 2.87 2.885 
Yokohama 36.37 36.545 
StokhoUn 32.1225 32.2775 
Moskova 23.725 23.8375 

o---
ESHAM ve TAHViLAT 

Muamele olmamıştır. 

. 
___ , __ ) 

Pancar demeti 1.50 - 2, Soğan 

2 - 2,50, kuruş. Maydanoz 40 - 60, 

Dereotu 30 - 50, Nane 40 - 60 san

tim. 

Enginar adedi 2 - 3 kuruş. Hıyar 

25 santim 1.75 kuruş. Patlıcan baş 

3 - 5 kuruş. Patlıcan orta 2.50 -

3,50 kuruş. Ufak 1 - 1 ,50 kuruş. 

Kiraz kilosu 8 - 10, Türbe eriği 

6 - 12, Yerli çilek 20 - 30, Ağaç çi 

leği 30 - 35, Kayısı 28 - 50, Zer

dali 9 - 10, Şeftali 10 - 25, Vişne 

12 - 18, Armut akçe 20 - 30, Dut 

6 - 8, Üzüm 10 - 12 kuruş. 

Limon ecnebi 100 adet 250 - 300 • 
Karpuz baş 35 - 45, Orta 20 - 30, 

Karpuz ufak 5 - 10. 

---o----
Gülyağcıllk 

inkişaf Ediyor 
Bursanın Ke~tel nahiyesine bağlı 

Aksu köyü vaktiyle gül yağcılığı ile 
şöhret bulmuş bir köydür. Fakat se
kiz sene evvel güllere arız olan bir 
hastalık bütiin gül bahçelerini boz
muştur. Köyde gülyağcıhk sanatı da 
yavaş yavaş unutulmuştur. Muhitin 
bu istidadını bilen ve göz önüne alan 
köyün zirai kooperatif heyeti geçen 
sene bu işin tekrar canlandırılması
nı düşünmüştür. Giilbahçelerindeki 
eski fidanları söküp atmak ve yeni
lerini dikmek suretiyle işe başlamış 
tır. 

Bursa vilayeti ve Ziraat Bankası, 

ziraat kooperatifine yardım etmiye 

karar vermişlerdir. Kooperatif aza

sından iki kişi İstanbula gelerek, ba

zı alet ve ilaçlar almışlardır. 

-
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inkılap 
Gazeteciliği 

(Başı 1 incide) 
si, gazeteciliği gerilikle ve intibak 
noksaniyle mahkUm. ettirecek diğer 
bir sebeptir. Başka memleketlerde 
gazetecilik en rağbette bir meslek
tir. Kapısı önünde binlerce olgun ve 
atılgan genç sıra ve fırsat bekler. 

B irkaç gün evvel Kamutaydan 
geçen Basın Birliği Kanunu, 

gazeteciliği inkılap alemine alma
nın sırası geldiğine bir işarettir. Bu 
kanun gazeteciliği, bir meslek diye 
tanıyor ve bu mesleğe mensup olan
lann hakkını ve istikbalini an yor. 
Bu kanunun diğer bir manası da, re
jimin gazeteciliğe, zaran tahdit edi
lecek bir bela değil, faydalarından 

daha çok istüade edilmesi lazım ge
len bir kıymet gözüyle bakmak.ta ol
duğudur. 

Yeni kanunu yaratmakta Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şük
rü Kayanın büyük bir rolü vardır. 

Şükrü Kaya senelerdenberi bu ka
nun için uğraşmış, hatta itiraf etme
liyiz ki, zaman zaman gazetecilerin 
kendi mesleklerine karşı olan alaka 
noksanlarile çarpışmıştır. Ortadaki 
alaka Şükrü Kayanın bir taraftan 
devlet adamı sıfatiyle uyanıklığına 
ve basiretine, diğer taraftan gazete
cilik hayatının kısa sürmesine rağ

men candan bir gazeteci olduğuna 

alamettir. 

Ordumuz Bugün 
Hataya 

(Başı 1 incide) 
Asyada hissedilmekte olan bu dev 
let, Karadeniz ile Akdeniz arasın
da bir anahtar vaziyetindedir. 
Fransa için daima büyük bir kıy

meti olan bu devletin dostluğu 

bugün, Almanyanın mevzilerini 
Şarka doğnı ilerlettiği ve yeni bir 
Bağdat demiryolu tahayyül ettiği 

bir sırada daha büyük bir kıymeti 
haizdir.,, 
Ekselsior $azetesinde Marsel Peyi, 

şöyle yazıyor: 

"Bu itilafla müziç İskenderun San 
cağı ihtilatı, sulhun idamesi ve Şar
ki Akdenizde terakki ve refahın in
kişafile ayni suretle alakadar olan 
Türkiye ile Fransa arasında siyasi 
ve askeri teşriki mesai, dostluk ve te 
sanüt tezahüratı şekline inkılap et
miştir. 

Bu hadisenin ehemmiyetini ölç
mek için Türkiyeyi 1914 te Orta Av
rupa İmparatorlıiklarile ittifak etmi 
ye sevkeden feci hatayı hatırlamak 
lazımdır . ., 

Şarki Akdeniz statüsü 
Epok gazetesinde Donadiö şöyle ya 

zıyor: 

Giriyor 
publik gazetesi, "bugün mesut bir 
haberi tebşir edeceğiz,, diye başladı
ğı başmakalesinde Fransanın Yakın 

Şarkta emniyeti için esas tanıdığı a
sırlar görmüş Türk - Fransız dost
luğunun ihya edilmiş olmasından do 
layı memnuniyet beyan ediyor. Bu
na mukabil Fransız - Suriye mua
hedesinin tasdiki aleyhinde bir çok 
deliller ileri sürüyor. 

Jurnal gazetesi, anlaşmanın yal
nız esasları kararlaştırılmış olmakla 
beraber Türk - Fransız münaseba
tının bu ilk merhalesinin de büyük 
bir tan tana ile teside değer mahiyet 
te bulunduğunu, çünkü bu suretle 
Şarki Akdenizde sulhün emniyet al
tına alındığını kaydeyliyor. 

Jur gazetesi, Hataya gitmiş olan 
Milletler Cemiyeti komisyonunun 
hattı hareketini tenkit ederek bu ko
misyona nazikane bir tarzda yol ve
rilir verilmez müşkülatın bertaraf e
dilmiş olduğu hususunu şayanı dik
kat görüyor ve diyor ki: 

"Bu mesele de göstermiştir ki Ce
miyeti Akvam komisyonuları gizlice 
arzu edilen bir faaliyetsizliği ört • 
mek için ortaya atılmış bahaneler -
den başka bir şey değildir. Türk -
Fransız dostluğunun biran için tehli 
k:eye düşmesi, Suriyelileri tatmin et 
mek istiyen ve Türk ahaliyi hiç he
saba katımyan 1936 Fransız - Suri 
ye muahedesi yüzündendir. 

Sokağa 
Atılan 

Yavrular 
Şimdi de Çocukların 
Anası Bulunamıyor 

Çocuklarını kaldırıma atan baba
nın vaziyeti dün de devam eden tah~ 
kikata rağmen, maalesef henüz ay
dınlanamamış bulunuyor. 

Kolaylıkla hatırlıyabileceğiniz gi- Dahiliye ·vekili, dünk ü z iyalette gazetectlerle birarada 

bi, bu adam mahkemede: D h v k• '. • l } •• •• t 
- Benim, demişti, başıma gelen a iliye e 1 ] gazeteci er e gorU Ş 

bütün facialara zevcem sebebiyet 
1 

. "d ) 
. . O s· k "d k" Ak .. (Başı ıncı e vermıştır. nun, ır ecı e ı gun kendilerine inanamaz bir hal ala~ 

otelinin katibi Etemle görüştüğünü , zeteciler derin bir sevgi halkasile sar 
öğrendiğim günden itibaren aklımı mışlardır. 

rımızı tekrar kendilerine inanm 
teşvik eden oldunuz. Bu deme!; 
ki gazeteciliğimize yeni bir hız v 
ren ve mesleğimize mev'ut yenı 
mesut inkişaf devresini müjddi) 
oidunuz. ArkadaşlarÜn namına, şl 
smızda bu hüv.yeti selamlamak 

başıma toplıyamadım. Hatta bu iha- Eski İstanbul Basın Ku:~mu Ba~ 
netinin dimağımda yarattığı perişan kanı Hakkı Tank Us, Dahılıye Vekı 
lık yüzünden işlerimi ihmal ettim, limize bütün gazeteciler namına "hoş 
neticede de, vazifemden kovuldum: geldiniz., demiş ve basın mensupla
Işsiz, ve aç kaldım! rının duydukları minnettarlığı ifade 
Çocuklarımı da, sokağa atmadım, etmiştir. terim.,, 

U HGa.yetecı'ler Bayramı,, Akgün oteline bıraktım. Çünkü zev- Şükrü Kaya, Hakkı Tank sun "" 
cemin bu otele uğrıyacağından ve ço sözlerine şu mukabelede bulunmuş- Dahiliye vekili Şükru Kaya, 1> 

cuklarile alakadar olacağından emın tur: nun üzerine rejimin, matbuat hi.i! 
dim!'' "- Muharr ir ve gazeteci arka- 9yetine en geniş manasile hürıt 

daşlarnnın n ezaketlerine te~(~kkür eden prensibi kabul etmiş oldu~tı 
ederim. Yapılan k anun partimizin söylemiş, en Büyüğümüz olan /\ 

türkün her gün muayyen zaman 
esaslı prensiplerindendir . 

" . . . . . rını memleketin bütün gazeteler 
Gazctccılerımızın mıllet naza- kl · d"kl · · b ·e: . . . .. . okuma a geçır ı erını ve u J 

rındakı mevkılerı ve cumhurıyete 
1 

.
1 

tb t e · t k"' 
. erı e ma ua a v neşrıya a " 

olan bağlılık ve h izmetleri henım 1 h" dTr bir bag· ve sevgiyi her f 
·· 1 d'kl · d ""k k t' B ısse ı ı 

soy e ı erım en y u se ır. an~ man tebarüz ettirmiş bulundukl!! 

"Birkaç asırlık Fransız - Türk 
dostluğu İskenderun işinin halledil
mesi dolayısiyle kuvvetlenecektir. 
İngilterenin iktısadi ve mali sahalar
da geçenlerde Türkiye ile akdettiği 
itilailardan sonra gelen bu itilaf ye

Kanun çıkar çıkmaz gazeteciler, ni bir sulh unsuru mesabesindedir. 
Şükrü Kayaya bir telgraf çekerek Alman anın bundan sonra diğer 
t:şekkürl~~ini bildirmişler _ve Dahi- Garp Jevletlerinir. Avrupanın Cenu
lıye Ve'kılı İstanbula gelır gelmez bu Şarkisindeki menfaatlerini naza
kendisini bir çay masası etrafındaki rı itibare alması lazımdır.,, 

Ovr gazetesi de Türk - ln~iliz 

dostluğunun tarihte emsali görülme
miş ahenk ve samimiyet arzettiği vir 
sırada Fransa Türkiye ile yaptığı i
tilaftan dolayı sevinmekte tamami
le haklıdır. Türk amilinin birinci de
recede rol oynadığı bugünkü yal{m 
şark vaziyetinde bu.anlaşmada!1 do
layı Paris ne kadar memnunsa Lon
dra da o derecede sevinç duymuş-

Bu ifade üzerine, zabıta, hakikati 
anlıyabilmek için maznunun Zahide 
adındaki zevcesini, ve adı geçen o -
telin katibini aramıya koyulmuştu. 

Fakat, katip, ancak dün bulunabil -
miştir. Katip Etemle, bir arkadaşı -
mız da görüşmüştür. B. Etem. suç
lunun ifadesini hayretle karşılamış, 
şöyle demiştir: 

- Ben, bu garip adamı, hayatım
da ilk defa, çarşamba günü gördüm. 
Yanında üç yavruyla, katibi bulun
duğıım otele gelmişti. Ne kendisini, 
ne de zevcesini, o günden evvel u -
zaktan yakından görmüş değildim. 

karşı sarfedilen bu nazik sözlerı .
1
• t ·st"ır 

m ı ave e mı . 
h?yükler~ın~~- b~na :erd iğ~ ~az~fe- Dahiliye v·ekili, bir aralık An~ 

meslekdaş toplantısına çağırmışlar- 0 d t · d a· t şo··yle r r gaze esın e ıve 
dır. 

B u toplantıda başlıyan hasbiha
lin arkası kesilmiyecektir. 

Türk gazeteciliğine, inkılabın icap
larına uygun bir meslek seviyesi, bir 
kalite derecesi, bir neşir ve faaliyet 
sahası hazırlamak için hiç şüphe yok 
ki elbirliği ile çalışmalar bundan 
sonra faal bir şekilde devam ede
cektir. 

Birçok sahalarda dünyaya örnek 
olacak yollar tuttuk. Türk gazetesi 
hakkındaki gayemiz de mevcudu bi
raz iyileştirmek değil, ideal gazete 
mefhumuna en yakın bir gazete ya
ratmak olmalıdır. 

Gazetecilikte ticaret mahiyeti J{Ö

renler var. Bunlar hem haklı, hem 
haksızdır. Hiç şüphe yok ki gazete 
adını taşıdıkları halde ticaret mües
seselerine mahsus emeRerle işliyen 
müesseseler eksik değildir. Fakat 
bunlar (gazete) sı.fatma hak iddia 
edemezler. Hakiki gazeteci, gönüllü 
bir asker gibi, ancak ve ancak vazife 
duygusu ile çalışan, medeni cesareti 
mesleğinin tabii bir zarureti diye ka
bul eden, gazetesini ne şahsi menfa
atine, ne de kinine alet diye kullan
mak hakkını kendinde görmiyen, sır
tındaki mesuliyetin ağırlığını duyan, 
bunu taşımak için mücehhez olan, 
idealist ve yüzde yüz emniyete layık 
adamdır. Bu vasıflara uymıyan a
dam, şeklen gazetecilik etmesine 
rağmen bir tüccardır, bir memur
dur, fakat mesleğin idealist manasi
le bir gazeteci değildir. 

y eni kanunla gazeteciler için 
yeni ufuklar ve imkanlar açu

mıştır. İnkılabın ruhuna uygun ga
zeteyi yaratmıya çalışmak günü gel
miştir. İdeale uygun bir gazete, yal
nız kendi sahasına ait bir kıymet de
ğildir. Bütün diğer faaliyet sahaları 
için muharrik ve münebbih bir kuv
vet rolünü oynamak imkanına ma
liktir. Bugünkü hayatımızda yoklu
ğunu en çok duyduğumuz kıymet, 
bilgiye, ihtısasa, tetkike dayanan, 
ihtirastan ve şahsi dostluktan ve düş 
manlıktan kendini üstün tutan müs
bet tenkittir. Türk siyasi, içtimai ve 
iktısadi hayatı, Türk edebiyatı, Türk 
ressamlığı, Ti.irk sahnesi bu yolda 
tenkit olçülerinin kurulmasını bekli
yor. 

Bütün bu ağır ve mesuliyetli vazi
feler karşısında insanın şu kanaate 
varmamasına imkan yoktur. Hiçbir 
sahada sarfedilecek himmet, gazete
cilikte olduğu kadar çabuk, geniş ve 
şümullü neticeler veremez. İdeale 
uygun Türk gazetesini yaratmıya ça
lışmak; bu bakımdan yalnız mesleğe 
karşı değil, yurdun en umumi ihti
yaçlarına karşı hayati sayılacak bir 
vazifedir. 

Ahmet Emin YALMAN 

yazıyor: 

"Muahede Şarki Akdenizde statü
nün muhafaza edileceğine dair kati 
bir teahhüdü ihtiva etmektedir. Av
rupada cereyan eden hadiseler ve 
İmparatorluğumuzun etrafında dola
şan ihtiraslar karşısında bu itiliıfın 
yalnız şimdiki değil ileride her ihti
male karşı koymak hususundaki kıy 
meti de kolayca anlaşılabilir ... 

Nihayet Popüler gazetesinde Le
ru şöyle diyor: 

"Türkiye ile yapılan itilaf, Fran -
sız - İngiliz işbirli~ini de takviye 
etmektedir. Çünkü Tngiltere son za
manlarda Ankarada büyük bir faa -
liyet göstermiştir. 
Şimdi yapılacak iş, Suriye ve Lüb

nan ile aktedilen itilafları tasdik et
mekten ibarettir. Bu, çok arzuya ~a
yandır. Çünk Fransa, bu suretle Tür
kiye ile arasındaki dostluğun Arap
larla teşriki mesai siyasetine mani 
olmadığını isbat etmek imkanını el-
de edecektir. ' 

Şarki AkJenizde sulh 
garanti altında 

Faris, 2 (A.A) - Türk - Fransız 
anlaşmasını mevzuu bahseden Re-

Südetlerle 
Müzakereler 
ilerliyor 
Prag, 2 (A.A.) - Çekoslovak hü

kumeti ile Alman Südet partisi ara
sında.ki müzakerelerde halen üç muh 
telif unsur mevcut bulunuyor: 

tur.,, 
Le Tan gazetesi de başmakalesin

de, esasları şimdi hazırlanan Türk • 
Fransız dostluk muahedesinin eyhil 
de Ankarayı ziyareti sırasında Bone 
tarafından imza edileceğini hatırla. 
tarak diyor ki: 

"Bugün neticelenen müzakerele -
rin asıl mühim kısmı işte bu muahe
dedir. Çünkü mezkur muahedenin 
şarki Akdenizde Türkiye ve Fransa
nın kati bir menfaat birliğini mü -
şahede etmesi ve Fransa ile Türkiye
nin bu denizde statükoyu müteessir 
edebilecek ihtimaller halinde ıstişare 
de bulunmalarını derpiş eylemesi u
mumi sulh için yeni bir garanti da
ha teşkil eder.,, 

Deba gazetesi diyor ki: 

"Dünyanın bugünkü halinde İn
giliz Türk mukarenetinin de takvi-
ye ettiği Fransız - Türk mukareneti 
çok hayırlı tesirler yapacaktır. Bu 
mukarenet şarki Akdenizde şimdiki 
muvazeneyi tarsin eyliyecektir.,, 

Şiddetli Bir Yer 
Sarsıntısı Oldu 

(Başı 1 incide) 
halk heyecana düşmüş, fakat hiç bir 
hasar kaydedilmemiştir. 

Rasathanenin zelzele hakkındaki 

tebliği şudur: 
İstanbul, 2 (A.A.) - Kandilli Rasatha

nesinden: 
Bugün saat 14 ü 27 dakika ve 11 sani

ye geçe şehrimizde herkes tarafından his 
solunacak derecede bir zelzele kaydedil
miştir. 

Bu zelzelenin merkez üstü İstanbuldan 
140 - 150 kliometre mesafede ve şarki 

2 - Milliyetler statüsünde, milli- cenubi istikametinde olduğu tahmin edH 

1 - Diller hakkındaki yeni ka -
nun projesi, Başvekil B. Hodza tara· 
fından BB. Kundt ve Roşe'ye tevdi 
edilmiştir. Südet partisi halen bu 
projeyi tetkik eylemektedir. 

yetlerin kendi kendilerini idareleri
ne ait olmıyan kısım, Henlayn par
tisi delegelerine verilmitşir. l3u dele
geler, bunu kendi talepleri ıle kar
şılaştırmaktadır. 

miştir. 

B. Fatin ne diyor? 
Rasathane müdürü üstat Fatin, 

dünkü zelzele hakkında şunları söy
lemiştir: 

- Zelzele merkezinde tahripkar 
bir tesir yapmamış olsa gerektir. 
:Merkezinin Gemlik ve Derince isti

Bir yatak istedi. Hiç bir otelde 
yer bulamadığını, çocuklarile soka!cta 
kaldığını söyledi. Kendi haline. ve 
bilhassa çocukların perişanlığına a
cıdım, onlara bir yatak verdim. Fa
kat ertesi sabah, içinde dört kişi ya
tan o yatağı da, o odayı da güç te
mizlenebilecek derecede pis bir hal
cie buldum. Uç çocuk, yatağı da, o -
dayı da, içine desturla girilen mahal 
lere çevirmişlerdi. Benim, bu adam
dan aldığım para, yalnız 30 kurıış

tu. Halbuki buna muka il, o odayı 
temizletmek için en az bir lira sar
fetmek mecburiyetindeydim. Bu he 
sapla oda, yatak kiralamak, akıl ka
rı deği1di. Kendisine: 

- Arkadaş, demi, sana dün gece 
verdiğin 30 kuruşunu iade ediyo -
rum. Bu gece,, başka bir otelde kal. 
Ve seni alıkoyamıyacağım için beni 
mazur gör! 

Bu cevabı alınca, çocuklarilc bir 
likte, homurdanarak otelden çıkan, 
ve o sokaktaki kahveye yerleşen b'!.l 
garip müşteri, bana acayip iftiralar 
savurmaya başladı. Fakat otele gel 
diği gece ticaretle iştigal ettiğini, er
tesi sabah muallim olduğunu, ve ni
hayet mahkemede, Zonguldakta, bil 
mem ne şirketinde muhasiplik yap
tığını söylediği için, sözlerine fazla 
ehemmiyet vermedim. Zaten benim 
müdahaleme lüzum kalmadı. Kahve
de oturanlar, biribirini tutmaz ifti -
ralar ithamlar, iddialar savuran bu 
adamı münasip sözlerle susturmuş -
lard ı. .. 

Kendisi, çocuklarını caddeye bıra
kıp, Galatadaki Tekirdağ oteline git
miş, ve üç bedbeht yavrucuk, kaldı-
rımda titrerken, mıt,ıl mışıl da uyu
muş! Bu sabah (dün sabah) buraya 
geldi. Kendisini zabıtanın aradığını 
biliyordum. Yakalıyarak, karakola 
teslim ettim!., 

Bu vaziyet karşısında ve hadise
nin tamamiyle aydınlanabilmesi icin 
Bayan Zahidenin bulunmasını b<!l~le 
mek icap ediyor. 

Halbuki, dün de yazdığımız gibi, 
esrarengiz bir sima haline giren bu 
kadın, zabıtanın bütün gayretine 
rağmen, henüz bulunamamıştır! 

* 

3 - Nihayet statünün milliyetle
rin kendi kendilerini idarelerine ait 
olan kısmı, halen B. Beneş'in riya -
setinde bir heyet tarafından tetkik 
edilmektedir. 

kametine düştüğünü tahmin ediyo- Bu münasebetle, dün, aksi bir te
ruz. Sarsıntı şiddetli olarak lıissedil- sadüfün uyandırdığı yanlış bir kana 

Umumiyetle sanıldığına göre, ilk diği için, devamına ihtimal verile- ati de tashih etmek isteriz. 
iki vesika, 20 temmuza doğrıı mebu mez... Dünkü nüshamızın birinci sayfa-
san meclisinin tasvibine arzedilebi - sında, sokakta bulunmuş olan yavru 
lecektir. Üçüncü kısım hakkında eks- tepler hariç olmak üzere diğer bü _ !arın resimleri vardı. Bu resimde, ço 
perlerin kanaati, bunun bu tarihe tün mekteplerin programlarına ithal cuklar, kendilerini dükkanının kapı-
kadar hazır olam.ıyacağı merkezinde edilecektir. sı önünde bulan berberin kucağında 
dir. * görülüyorlardı. 

Prag, 2 (A.A.) - Müdafaa nazırı Paris, 2 (A.A.) - Bone, çekoslo. Bazı kimseler, o resmin, çocukları 
Makunik eylülde 3.000 askeri hazır- vakya işleri hakkında Ingiltere sefi terkeden babaya ait olduğunu zan • 
lık kampının faaliyete geçeceğini bil ri ile görüşmüştür. Oğrenildigine gö nettikler i için berber Mustafa, dün 
dirmiştir. re Sir Filips bir kaç gün istirahat matbaamıza gelerek şunları söyledi: 

Askeri hazırlık dersleri 38 - 391 etmek üzere pazar günü Ing;.Ltcra - - Arkamdan " çocuklarını 
ders senesinden itibaren yüksek mek ye gidecektir. sokağa atan serseri budur!,, diye be 

yı yapabıldıgını ı n hır şahıdı dıye rada bulunanBaşvekilimizle telefıJ 
telakki ederim. görüşmüş ve salona döndüğü zaJll 

Yoksa hepimizin teşekkiirleri · Başvekilin selam ve sevgilerini b 
nin hükumete, hükfimet reisine. dirmiştir. Toplantıda hazır bulurı 
Biiyi.ik Millet Meclisine ve hepi - lar, derin bir hürmetle teşekkür e 
m izin Ulu Şefi Atatiirke ait oldu- mişlerdir. 

ğunu biliriz. Gayet samimi bir hava iı;erisirı 
Gösterdiğiniz hisleri b u büyük devam eden bu hasbuhal sırası!l 

makamlar a arzetmcyi şerefli ve gazeteciler mesleklerine ait her ıı 
zevkli bir vazife bilir im .,, ta üzerinde en geniş şekilde konı 
Dahiliye Vekili, Haydarpaşadan mağa fırsat bulmuşlar, yeni 1ıir Jı 

motöre binerek Atatürke tazimleri sın kurumu teskili. kuruma lokal 
ni arzetmek üzere Savarona yatına mini, gazetecilik mektebi açılnıS.: 
gitmiştir. hakkında fikirlerini söylemi~lcrdit· 

Gazetecilerin ziyafetind'e Gazetecilerden bazıları, kanurı 
İstanbul gaztecileri, dün akşam sa dan ziyade vekpin Türk,gazetecfli~ 

at 17,30 da Serkldoryanda D ahiliye hakkında söyled!ği J?Üzel sözlerin }te 

Vekili Sükrü Kaya ş r fln bir <;'ay dilerin1 bahtiyar ettıgını k:aydeda 
ziyafeti vermişlerdir. Bu ziyafette rek, basın kanununun ıt!fbul edild 
İstanbul gazetelerinin sahipleri, mu- ği 28 haziran gününün ga;ı;eotecil 
harrirleri, yabancı ve ekalliyet dil - arasında ·~gazeteciler bayramı .. ad 
leri ile çıkan bütün gazeteler men - dilmesi arzusunu göstermişlerdir. 
supları hazır bulunmuşlardır. Dahi- Şükrü Kaya. mümkün olan büt~ 
liye Vekilimizle gazeteciler arasın - müzahereti temin edeceğini vaded 
da çok samimi hasbihaller yapılmı:ş, rek. açılması noktasında ısrarla d 
Şükrü Kayanın sorulan bütün sualle duğu gazetecilik mektebi hakkırıd 
re cevap vermekte gösterdiği cömert verilen izahatı dinlemiştir. 
likten bol bol istifade edilerek mes- Bu toplantı saat 17.30 :;ı kadar ~ 
lek işleri ve mesleğin ilerlemesi im- vam etmiş, Dahiliye Vekilimiz gsl 
kanları üzerinde görüşülmüştür. tecilere veda ederek ayrılmıştır. 

Bir aralık, Nizameddin Nazı! söz a-
larak şunları söylemiştir: 
"- Türk gazetecisi, neşeli bir top 

lantının şeref mevkiini, ilk defa o
larak bugün, bir devlet adamına 

bahşetmekte değildir. Bununla bera 
ber, içtimai bünyemizdeki bütün iyi 

(Spordan Mabaat) 

Dünkü Atletizn1 
Müsabakaları 

temayüller gibi, en güzel Türk an- (Başı 6 ncıdtJ} 
anesi olan misafirperverliğin de bek atlet iştirak etti. Mısırlı Abusabsl" 
çisi ve mümessili olan gazeteciliği- I Abusabah Mısır 16.j 
mizin, şu anda beraberinde bulun - 1 Artin Türk 
duğu şahsiyeti, pek mümtaz bir tarz III lbrahim Türk. 
da onurladığını da söylemek la • la bizden Artin arasında sıkı bir çe~ 
zımdır. me halinde devam eden müsab~ 

Şükrü Kaya! Size diyebilirdim ki neticesinde son turda harikulade ~ 
bu toplantı bir minneti de ifade et- finiş yapan Mısırlı, 16.2 dakika ~ 
mektedir... Eğer çok iyi bildiğiniz 1 birinci Artın ikinci, İbrahim üçiiJı 
mesleğimiz böyle bir duyguyu esa- , cü oldular. Teknik netice: 
sından reddeder olmasaydı, ve biz, S kl '"k k tl 

·· t · 1 · · k d"l · · k ı k ırı a yu •e a ama : mun esıp erının en ı erını o ay o 
lay f8.n1 addedebildikleri başka mes 
lcklerden birinden olaydık ... 

Fikir hürriyetinin, tenkit hakkı -
nın mümessili ve efkarıumumiye 

icat, tenvir ve mürakabesinin nazı
mı olan gazeteci için, şahsında bir 
de hakim yaşatmak, bu hakimi dai
ma lekesiz bir halde bulundurmak 
bir zaruret değil midir? Hakimi, sev 
gi ve hayranlığını zaman zaman 
minnet derecesine yükseltmek ha'< -
kından mahrum eden telakkimizde 
bizi haklı görünüz. s:z, Partinin ve 
Hükumetin mfüıterek arzusunu tem
sil ederek, kendilerine inananlar1mı
zı bu inançlarında haklı gösteren ve 

ni gösteriyorlar. Halbuki ben, değil 
çocuklarımı, evimin kedisini bile so
kağa bırakamam. 

Sizden çok rica ederim: Beni bu 
haksız ithamlara muhatap olmaktan 
kurtarın! 

Bu sırada, masum berberin hak -
lı arzusunu yerine getirmiye ki.fi 
gelecektir, sanırız. 

Bu müsabakaya Mısırlılar iştit~ 
etmediler. Istanbuldan Haydar jJI 

Ankaradan Muhittin arasında sı1 
bir çekişme halinde devam eden ıı' 
sabaka neticesinde 3.32 athyan rııı; 
dar birinci, ayni derece ile Mulı 
tin ikinci, 2.83 ile Münir ve uııl 
üçüncü oldular. Muhittinin 3.'.32 l 
derecesi yeni Ankara rekorudur. 

4 X 400 bayrak : 

Bu müsabaka bizim takımın bl1 
zuk koşmasına ve l\f1s1rlı1ardan c 
geri kalmasına rağmen Mısır tak•~ 
nın yeni bir Mısır rekoru yapmasi 
neticelendi. 

Gören, Faruk. Mehmet, :tbrahi 
den mürekkep bayrak takımımız f 
ruk ile Mehmedin bayrak sl)paS 

düşürmelerinden dolayı çok gerı 

kaldı. Teknik netice: 

I Mısır takımı 3.28.2-10 
II Türk takımı. 
Müsabakalara bugün saat 

devam edilecektir . 
16 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Yapılacağı ilin edilmit olan ekıiltmelerin, mesai saatlerinin 
değitmeai fıuebiyle, tatile tesadüf ~iği ıörUldüğünden bu saat
ler qağrki tekil dahilinde ti.dil olunmuttur: 

lıteklilerin; evvelki ilanlarda yazılı saatleri nazarı itibara al
mıye.rak bu tashihli saatler dahilinde eksiltmelere ittirak etmele
ri lüzumu ilin olunur. ''4093,, 

Saat 14 yerine saat 10 da 
Saat J 5 yerine saat 11 de 
Saat 16 yerine sa.at 13 de 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

KIRALIK EMLAK 
Aylık Kirası 

Mahallesi Sokağı No: su Cinsi Lira Kr. 

Galata Arapcami Alacamescit 38 Ev 4 OO 
" Sultan Beya11t. Mumhane 6 ıncı vakıf han. 29 Oda. 6 ıncı kat. 6 00 

" " ,, 28 Oda ,, ,, 6 00 
" " n ,, ,, .. " " •• ,, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
" 

,, .. .. .. .. ,,, ,, 
.. .. .. 
,, ,, ,, .. ,, .. .. .. .. 

" " .. .. 
" .. 

" ,, ,, ,, 
" 

" .. 27 Oda ,, ,, 6 00 

,, " 26 ilci oda ,, ,, 12 00 
" ,, 25 ,, " .. 14 00 

.. .. 24 Oda ,, ,, 7 00 

" " 23 " " ,, 7 00 

" ,,, 
.. 
" 
" 
" 
" 

,, 22 
.. 21 

" 21 
.. 22 
.. 23 

" 25 
.. 26 

.. .. 27 

,, 

" 
.. 

" " 7 00 
.. " 6 00 

5 inci kat. 7 00 

" " 7 00 
" " 7 00 

!ki oda " " 15 00 
,, 12 00 
,, 6 00 
•• 6 00 

" 
,, 

Oda ,, 

" .. .. " " 28 
.. .. " .. " " 29 " ,, .. 6 00 
" ,, ,, ,, ,, ,, 17, 18 iki oda 4 üncü kat. 16 00 

" ,, Mehmet Ali Paşa han üst kat. 58. Oda. 12 00 
Beyoğlu Hüseyinağa Hava 8 Dükkan 8 00 
Galata, Şahkulıı Karanfil 22 ,, 20 OO 
Rabata§,Ömer Avni Dolmabahçe cad 221/ 223 ,, 7 OO 

Tophane, Karabaf Topçular 305 Dükkan maa oda 16 00 
Galata, Sultan Beyazıt. Mumhane 10 6 mcı vakıf han 

4 üncü kat 7 50 

" " " " 20 ~ -
7 50 

Yukarıda yazılı vakıf mallar 31/5/ 939 sonuna kadar kiraya verilmeleri 
açık arttırmayıı konulmuştur. İhalesi 6/ 7/ 938 Çarşamba günü yapılacak
tır. İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü a.karat şubesine gelmelerL 

(3980) 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden : 
İstanbul gümrillcler1 için 70 ton antrasit, 130 ton krible maaen kömürü 

ll.C.ık eksiltmP .ımrPtiy]p satın J1lınacaktır. .Mııh;ımrnAD bodoli 3305..liz.aı... 
İlk teminat miktan ..2:52 lira 82 kuru~ur. Şartname ve evsaf levazım ser-

visinden parasız alınır. Eksiltme 18.7.938 günü saat 14 de Galatada güm

rük binasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. (4064) 

Fizik • Cebir • Hendese • Kimya • Lisan 
Felsefe, tarih, muhasebe, bankacılık İKMAL VE OLGUNLUK DERS

LER!: Türkçe - İngilizce Almanca - Fransızca : Dört lisanla ihtiyacınız olan 
bütün derslerden her mektebin imtihanlanna da hazırlıyoruz: Dersler hu
susi olarak tek veya ayni derste olan 1, 2, 3 kişi ile gündüz her saat ve ge
ce de veriliyor. 1914 senesindenberi usulü tedrisi ve muvaffakıyetile tanı
nan <Çernberlitaş karşısındaki Yabancı Diller ve Riyaziye Kız Erkek Oku
lu) birkaç derste müşküllerinizi giderir, sınıfta kalmak korkusu bırakmaz. 
Bilenler ve bilmiyenler her zaman kabul edilir. Haftada kaç ders li.zımsa 
V~rilir. Orta mekteplerde lisana ~aşlıyacaklar ve yeni sınıflarının dersle
rıni güç bulacaklar için de tatil güzel fırsattır. İstiyenler bütün sene de
"&nı ediyorlar, tediyat haftalıktır. Direktörü Ziya Çetinkaya. -----

ODEON 
Deierll San'atkir 

MÜNiR NUREDDiN 'in 
SON OKUDUÖU 

Nr. 270907 - Bir net'e yarat Hasta gönül • Bu sevda ne tatlı yalan 

Plikı piyasaya çıkanlmııtır. 

C!.Llbi . ed · Ahmet Emin YALMAN ~ ve umumi n~ınyatı idare en. 
Gaıetecililı: ve Ne§?'lyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

TAN 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

• 
PARA 

LiRA 
BiRiKTiRENLERE 28,800 
iKRAMiYE VERECEK 

z· t Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heaa.pla-
ırada 50 1. 11 

bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek rm a en az ıra 

kur
• .1 ., dakı' pli.na göre ikramiye dağıhlacaktrr: a ı e afagı . 

4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lıra 
4 500 ,, 2,000 ,, ,, 
4 ,, 250 ,, 1,000 

" 40 100 ,, 4,000 
" 100 ,, 50 " 5,000 ,, 

120 ,, .40 ~, 4,soo " 
160 ,, ~o ,, 3,2<>? ,, • • • 

DiKKAT: Heaap)anndaki paralar hır ıene ıçınde 50 lıra-
dan -..ağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazla-

ıile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUI, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 

· Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Mekteplere Maaşlı Askeri 
Öğretmen Aranıyor 

ı - Kırıkkale askeri sanat lisesine riyaziye, Erzincan asker! orta 
okuluna riyaziye, 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 
kanuni ehliyeti bulunan devlet memurlarının müktesep hakları gözö

nüne alınmak şartile 30 :40 lira asli maaş. 
Yüksek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete girecekle-

re de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 
3 - Öğretmenlik için başlıca prtlar fUnlardır: 
A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani Oise içln, 

üniversite riyaziye şubesinden. yüksek mühendis mt-ktebinden veya yük 
sek öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) _ 

Orta mektepler için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan veya orta ol
retmen okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan ve
rerek ehliyetname almış olmak.) 

B) Yaşı 45 ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
C) Askeri okullarda en az üç sene hizmeti §artsız olarak kabul et-

miş olmak. 
4 _ Yukarda yazılı şartlan tamamen taşıyanlardan is.~ekli olanları~ 

dilekçelerile birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nufus tezker~s~ 
sureti ve noterlilcçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerını 
Ankarada Asken liseler müfettişliğine göndereceklerdir. ' 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza
ran öğretmenliği uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonradan 
istenecektir. (879) (3082) 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için ~ 

EKZAMIN 
_. kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

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

alınacaktır: 
1 _ Müsabakaya girebilmek için ap.ğıdaki şeraiti haiz olmak llzımdır. 
A _ Türk olmak, bula§lcı bir hastalığı veya vazüesi~i m~ntazamank ifa

ya mani olacak derecede bünyevi zafa veya arızaya muptela olınama . 
B _ İffet ve haysiyet erbabından olduğu ve imme bidema~ında iat~

dam hakkından mahrum edilmemiş bulunduğu yapılacak tahkikatla sabıt 

bulunmak, 
c - Ya§l 18 den aşağı ve 25 den yukarı olınamak, 
D - Laakal lise mezunu bulunmak, 
E _ Fransızca, İngilizce ve Almancadan birine iyi derece vakıf bulun-

mak, 
2 - Müsabaka imtihanı programı: 

A - Riyaziyat, 
B - İktısadi coğrafya 

C - Türk tarihi, 

11 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 1775 lira olan soba rozası, kömür kovası, soba ma

şası, soba küreği, kondoktör feneri (tam) ve donanma fenerinden :nürek
kep altı kalem malzeme 9-7-1938 Cumartesi günü saat 10,30 da Haydar
paşada gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 133 lira 13 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlilcte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait §artnameler Haydarpaşada 

Gar binası içindeki komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3855) 

* * * İdaremiz mesai saatlerinin değişmesine binaen ewelce ilan edilmiş 
olup aşağıda tarihleri yazılı eksiltmeler ayni günlerde ve fakat hızalann 
da yazılı saatlerde yapılacaktır. Binaenaleyh teklif zarflannın bu saat
lerden bir saat evveline kadar verilmesi lazım geldiği alakadarlara ilan 
olunur. (4072) 

Eksiltme 

1 - Telgraf bandı 
2 - İlaçlar 
3 - Neft yağı 
4 - Meşe kereste 
5 - Amyant Klingrit, Cam, 

Linoleom V. S. 
6 - Üstüpü 
'1 - Plan freze tezgahı 
8 - Hamızlar, sabun, Grafit, 

Üstübeç veL 
9 -Ampuller 

10 - Krikolar 
11 - Otomobil lastiği 
12-Kasa 
13 - Tav ocaklan 
14 - Bilet makinalan 
15 - Dingil değiştirme veren! 
16 - Muhtelü yay 
17 - Lokomotif yedekleri 
18 - Lavaj te'sisatı 

Tarihi 

4/7/938 
5/7/938 
5/ 7/ 938 
5/ 7/938 
6/ 7/938 

7/ 7/ 938 
8/7/ 938 

13/7/ 938 

15/7/938 
19/ 7/938 
25/ 7/938 
26/7/938 

1/ 8/ 938 
1/8/938 
4/8/938 

10/8/938 
11/8/938 
12/8/938 

Gün il 

Pazartesi 
Salı 

,. Salı 
Salı 

Çar§anba 

Perşenbe 

Cuma 
Çarşanba 

Cuma 
Salı 

Pazartesi 
Salı 

Pazartesi 
Pazartesi 
Perşenbe 

Çarşanba 

PeT§embe 
Cuma 

Saati 

11,-
11,-
11,15 
11,30 
ll,-

11,-
11,-
11,-

ıı.-
11,-
11,-
11,-
11,-
11,15 
11,-
11,-
11,-
11,-

Sıvas Vilayetinden: 
1 - Şarkışla Kazasının Gemere!: istasyonunda inşa edileceği evvelce 

ilan edilen 452 (dört yüz elli iki) adet göçmen evinin ihale müddeti uza
tılarak 11 Temmuz 938 Pazartesi gününe talik edildiği. 

2 - Bu evlere alt şartnamedeki müddet 4 ay 19 gün içinde bitmesi 
yani Te§rinisani 1938 nihayetinde anahtarlann teslimi icap edeceği ilAn 

olunur. (3791) 

lstanbul Limanı Sahll Sıhhiye Merkezi Sa+.nalma 
Komisyonundan : "-

ı - Merkezimize ait Tuzla İstimbotunun tekne, kazan ve meldm 
aksamı açık eksiltme usulile tamir etürilecektir. 

2 - Keşif bedeli 4850 liradır. 
3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
A - Fenni şartname, İdari şartname. 

1 

4 - istekliler bu şartnameleri 25 kurut bedel ne merkezlmlı 1..-: 
mından alabilirler. 

5 - Eksiltme 12 Temmuz 1938 Salı günü saat on dörtte Galat.da 
Kara Mustafa Paşa sokağında mezktir merkez binasında atJmlmı koo 
misyonunda yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 388 lira 75 kuruştur. 
'1 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi lfler yaptıklanna dafr resmi ve: 

sika ibraz etmeleri şarttır. (3872) 

lzmlr 111 Daimi Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan iş: İzmir - Torbalı yolunun 4+000-15+135 kı.; 

Iometreleri arasında grafikte gösterilen yerlerdeki §OSeııiu esaslı oııa-
rılması. 

Bu işin açık tutarı: "18032,, lira 47 kuru§. 
Bıı işe ait evrak aşağıda gösterilmiştir: 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık İşleri genel şartnamesi ve :fıat sillilesi cetvellert: 
D - Keşif, proje ve grafikler, hususi, fennt prtname. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 18 Temmuz 938 Pazar

tesi günü saat 11 de İzmir İli Daimi Encümeriinde kapalı zarf usulile ya-
pılacaktır. / 

İstekliler: 3 üncü maddede yazılı evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Nafıa 
Direktörlüklerinde görüp lneceleyebilirler. 

Eksiltmeye glrebllmek için gereken belgeler: 938 takvim yılına ait Ba
yındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik ve Ticaret Odası belgelerL 

Muvakkat teminat: "1353,, lira. 

Teklif mektuplan: 2490 sayılı yasanın 31 inci maddesine göre tanzim 
olunarak yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatteıt bir saat evvel İzmir tu 
Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler ka1;>ul edilınez. "4109,, 
. .. ...... 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Açık eksiltme ile satın alınacağı evvelce ilan edilen 20 ton asfalt 

için talip çıkmadığından ihale müddeti uzatılmııtır. 
2 - Keşif bedeli 2600 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 195 liradır. 

4 - İhalesi Temmuzun 11 inci Pazartesi günü saat onda belediye encü
meninde yapılacaktır. 

5 - Şart~amesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. İstiyenler oradan 
parasız alabılirler. 

6 - Taliplerin ihale günü teminatlarile birlikte belediye Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 4137 

D - Sosyoloji, 
E - Fransızca veya İngilizce veyahut Almanca lisanlanndan Türkçeye •--~~~-~-~~~-~----'!~~-11!1!11~11111;;;;;. 

Sultanahmet Alemdar Sahibi ve Mesul Miıdüru· 
ve Türkçeden bu lisanlara tercüme, Dr. Operatör Süleyman 

3 _ Münbaka imtihanı 4 Ağustos Pertembe günü saat 9 da Ankarada Slnema11 Kart11ında Mehmet Tezer 
İdarei Merkeziyede, İstanbul ve İzmirde Şubelerde yapılacaktır. A L E M D A R Dahili, cerrahi, nisai ve 

4 _ Müsabakayı kazanıp ta memuriyete tayin olunanlar, Bankaca ge- asabi hastalıklar kabul e-
lecek Eylul ayı içinde Avrupada yüksek tahsil için mevcut memurlar ara- S 1 H H A T E y ı dilir. Yatak ücretleri 2 li 
sında açılacak müsabaka imtihanına girmek hakkını haiz olacaklardır. v radan başlar. Hastaneye 

Taliplerin Ankara, İstanbul ve İzmirde Bankaya müracaatla, memuri- m~rbut "Dogumevi,. açılmıştır. Üçüncü sınıfta bir doğum 40 1. d 
l 1 b · l la · t · ı k Gebeler' ·· l · d · · ıra ır. yet talebi için Bankaca hazır anmı§ o an eyannameyı m ve ıs enı ece ••••ın muracaat erın en ıtıbaren her üç haftada bir yapılacak mu-

vesaiki ihzar jle nihayet 20 Temmuza kadar Şube Müdürlüklerine tevdi ayeneleri ve idrar tahlilleri parasızdır. Telefon: 23700•••• 
etmeleri lazımdır. "4076,, 
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Mektep, İnrilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ilttiyarl olarak mütehassıs 
muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatı· 
lır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmUlil-

nft temin eder. Lise lwımı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

' MÜHENDiS KISMI Anıeli ve nazari usullerle elektrik, makine v Nafıa mühendisi yetiştirir. 

KAYIT G'ONLERl: . Kız kısmı Çarşamba, Erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
1 Aiusto.stan sonra: ~ız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

Erkek kısmı Salı ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
• "' -~ 7 Eylülden sonra her gün. 

Fa'l!:la malftmat için mektupla ve:va bizzat müracaat edilebilir. 

SAC BOYALARI JUVANTIN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi verir 

Sa1>1ttir, sıhhi ve zararsızdır. 
1 İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlü9ünden : 
Mektep için iki katip • daktilo alınacaktır. En aşağı orta mektep me

zunu' olmak, süatli daktilo yazmak ve askerliğini yapmış bulunmak şart
tır. Lisan bilenler tercih edilir. İsteklilerin vesikalarını bir dilekçeye 
bağlıyarak 6-T-928 akşamına kadar müdürlüğe müracaatları ilan olu-
nur. (4035) ' 
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KAYIP: Konya Gedikli erbaş ha

zırlama orta okuldan aldığım 11~ 

-932 tarih ve 375 sıra numaralı şa

hadetnameıni kaybettim. Yenisini a

lacağımdan hükmü yoktur. 

Mehmet oğlu Osman Aydın 

NNELER 
Dikkat ediniz, çocuklann.ız za
yıflıyor mu? Burnu kaşınıyor 
mu? Uykuda salyası akıyor mu? 
Çocukta solucan vardır. Derhal 

ismet Santonin Bisküviti 
veriniz, eczanelerde 
kutusu 20 kuruttur. 

-o--

Kerime Nadir 
Kitap halinde çıkmıştır. 

Fiyatı 50 kuruştur. 

1 LAN 
lstanbul Bankaları, kasa ve gişele

rinin atide gösterilen saatte açılıp 

kapanmasına müttehiden karar ver
diklerini muhterem müştelerine ilan 
ile şeref kesbeder. 

Adi günler: Saat 8,1/ 2 tan 12, 1/ 2 
a kadar. 

Cumartesi: Saat 8, 1/ 2 tan 11; 1/ 2 
a kadar. 

Bu evkat 4 temmuz 938 pazartesi 
gününden başlıyarak diğer bir iş_'.ara 
kadar mer'i olacaktır. 

İs : 2 nci iflas memurluğundan: 

İstanbulda Balıkpazarında ve Pan· 
ga1tıdaki fırınların müsteciri iken 
halen Yunanistana kaçan ve Atina-

da Ayias Zanis Kitironda ( 1) No. da 
oturan fırıncı Vasil Sasi ve Lefter 
Sasinin iflası 25-6- 938 tarihinde 1 
açılıp tasfiyenin adi şekilde yapıl -
masına karar verilmiş olduğundan: ı 

1- Müfliste alacağı olanların ve istıh 
kak iddiasında bulunanların alackları 1 
nı ve istihkaklarını ilandan bir ay i
çinde İs : 2 nci iflas dairesine gelerek 
kaydettirmeleri ve delillerini (senet 
ve defter hulasaları ve saire) asıl ve
ya musaddak suretlerini tevdi eyle
meleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mesu -
liyeti müstelzim olmak üzere müfli
sin borçlarının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmele
ri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ell~rinde bulun -
duranların o mallar üzerindeki hak-
lan mahfuz kalmak şartile bunları 
ayni müddet içinde daire emrine tev 
d.i etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkça cezai me -
suliyete uğrıyacakları ve rüçhan hak 
!arından mahrum kalacakları. 

4 - 11-7-938 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat ( 11) de alacak -
lılarm ilk içtimaa gelmeleri ve müf
lis ile müşterek borçlu olanlar ve ke
fillerinin ve borcunu tekeffül eder 
sair kimse1erin toplanmada bulunma 
ğa hakları olduğu ilan olunur. (8757) 

B I R 1 $ 
SIVRISl._.EK 

Müsaid bir yerde 4 ayda 5 milyar sivrisinek 

meydana getirir. ( Jozef Tiyers, Paskal Zukkarelli) 
Vatandaı, CJıdası ka n olan bu be la tufanından liorun. Hiç 

kıymet verilmiyen bu ~el'un düıman iğnesile kana 

parazitlerini aşılar. Bu parazitler de ana1an gibi mütemadiyen çiftleşerek 
hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. Bu korkunç 
üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan mahv ve 
harap olur ve sıtma meydan alır. 

1 M 
Draieleri sıtmadan korunma k ve k"urtulma k i~in 

kam temizleyip çoğaltır, k ırmızı kü recikleri artırır. adale ve sinirleri kuv
vetlendir ir , iştihayı açar, dermansızlığı giderir . Sıtma parazitlerini öld ü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin 
eder. Sıtmanın bütün şek illerinde şifa temin eden bu yüksek· tesirli ilaç 
her eczanede bulunu r. 

, Her Akşam : Taksim--, 
BELEDiYE BAHÇESIND 
HAMİYET 

ve 

BAGDAD REVUSU 
Büyük muvaffakiyetlerle devam ediyor. 

Pazar günl<'rİ sazımız saat 17 ,30 da haslar. 

-------- Tel. 43776 --------

lstanbul Ziraat Mektebi Sahnalma Komisyonundan ~ 
Cinsi Miktarı Tahmin edilen bedeli İlk teminatı 

Kilo 

Ekmek 55000 

Dağlıç koyun eti 14000 
Sığır ve dana eti 2400 

Sade yağ 4500 

Zeytinyağı 2000 
Sabun 1600 

Pirinç 6000 
Toz şeker 6500 
Kuru barbunya fasulya 1000 
Kuru çalı fasulya 5000 
Patates 5000 

Makarna 2000 
Un ekstra 4500 
Şehriye 500 

Kaşar peynir 1000 
Beyaz peynir 2000 

Motörin 5500 
Benzin 5600 
P etrol 800 

Kok 70 
Mangal kömürü 6000 
Odun meşe 200 
Odun gürgen. 50 

Kuruş 

10 

47 
35 

100 

50 
33 

24 
28 
10 
17 
7 

25 
15 
25 

70 
45 

7.50 
21 
15.50 

ton 1850 
4 

çeki 300 
çeki 250 

Lira 

412.50 

576.75 
576.75 

337.50 

114.60 

342,00 

97.50 

120,00 

169.50 

128.44 

Eksiltme 
Saati 

10 

10,15 
10,15 

10,20 

10,30 

10.45 

11 ,00 

11.15 

11.30 

11.45 

Cins miktar ve ilk teminatı yukarıda yazılı İstanbul Ziraat Mektebinin Mayıs 939 sonuna kadar olan 
ihtiyaçları kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme ·İstanbul Kültür Direktörlüğü binasındaki 
Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda 14-7-938 perşembe günü ve yukanda hizalarında gösteri· 
len saatlerde yapılacaktır. İsteklilerin eksiltmeden evvel Liseler Muhasebeciliğine yatıracakları ilk teminat 
makbuzları ve 938 yılı ticaret odası vesikası ile beraber 2490 sayılı eksiltme kanununun tarifatı dairesinde 
ha.zırlıyacaklan teklif mektuplannı eksiltmeden bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuzla vermeleri 

ve evsaf ve şartnameleri mezkftr muhasebecilikten belli günden evve 1 görüp öğrenmeleri. (3960) 


