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Ordumuz, Hataya Bugece Girecek 
Askeri Anlaşma /)ün Antakgada Bügük 
Merhsimle /mzalcndı~ Heyetimiz Döndü 

''Büyük Esef Valnızve Ancak 
·Büyük Atatürk'iin Eseridir,, 
-
insanlık 
Hesabına 
Zaferimiz 

~ltınet Emin YALMAN 

H atay • çok §Ükür kati su-
rette halledilmi§ bulunu

Yor. Müdafaa ettiğimiz tez, za
fer kazanmıştır. Milli Misaka 
taaııfik eden işlerimizin yegaine 
bl~Bkta kalan kısmı, prensip
lel'llnize ve arzu1armma 

1 Anlaşına Paris ve Londrada Çok 
Miisait Bir Tesir Uyandırdı 

Mar~al, Askeri Heyeti Tebrik Etti 
. 

~11talrJ• 3 <H•••l ••r•tte 11Her- . 
dlğlmlz arfada11111ısckl•> - Tlrk aıkerl 
Hataya ~111 gece (b• t"•> saat 24 i 
5 geçe 9ft9Cekffr. 

Bu ıa .. h Antokyada l111ZC1la11a11 aı· 
kert anıctma bı ••••••: 
"Tür1rtıterl•I• Hataya llareietl, nuı-

alledealı imza edlldlf l t i • i • di•li• 

saatini M f tlatllca gege olacalcfrr,, 
l•kllade hsbit etmiı bulunmaktadır. 

Aıkerlerlmlz Hataya 100 kitilik bir ih· 
ıar talnm1111 111ühakıp 9irecektir. Ha· 

· tayda Fraaıa ile müıtereken ve müte· 
ıavlye11 lnmbafl temin edecek olan as· 
kerler lmlzln miktar. 2500 olarak tesbit 
eclllmlıtir. [Arkası: Sayfa ıo, sütun ı dej BeylanJa Türlı heyetini lıarplıyan bir Hataylı yaura 

bir şekilde düzelmiştir. uygun 
Dakil:aJar oldu ki, bizim };a.. ---.-(-;---~---=------------:.---------------------

~. :~;;~enı.·e·r.~gıeörülug .. :__ Başvekil Geldi AliÇetinkaya Bir Maarif Vekili Saf Jet 
--ywe~ ~ Tetkik Seyahati •• 

ldü. Bu gibi dar görüşlüler, Ce- A k S J J 7. d 
~~d~~ ~. Jıfake- yapacak rı an ıırue y ar l 
lllun ~ bir ma.__Jı_iye-tte·--+

hulunan cereyanlarm mAnasını 
ve şümulünü kavramıyanlardı 

Biz, ilk gündenberi kendimiz içi~ 
çalıştığımız kadar Türk _ Franaız 
dostluğu, Türk - Suriye dostluğu 
ve Yakın Şarkın banş ve iatikran 
h.esabma çalıştık. 19 sene evvel bi
Ztın Sevr zihniyetine boyun eğrniye. 
reJı: nıücadeleye devam etmemiz, ba
l'lf hesabına en büyük zaferle neti
:eı~nnıiştir. Lozan sulbü, Cihan Har-

inm yeg&.ne hakiki sulh muahede
•idir. 

ite J:J.a~~Y. işinde Sevr zihniyetinin. ta 
b ndısı ıle bir defa daha karşılaştık. 
.ou sulh d" :..... upnanırun kim ve ne oldu-
s1.1nu h · • ·1 ancı a emde bilmiyenler çok-
tu. Fakat biz bunu çok yakından ta
lllyorduk. Bunun için feragatli ve 
:ırlı çalışmalar neticesinde vardı-

ız zafer, insanlığın Servr ruhu
:'111 Ytkıcı neticelerinden bir defa 

aha kurtarılması demektir. 

J ns~nlığa ve ban§& olan bu ye. 

' 1 oplantısıria 

Ilı _nı hizmetimizin karpsında 
~f!t Turkün göğsü iftiharla kaban- .BafVekil ba sabah kemllsial brfıh7aalar •~nntla 
ııı r. Her Türk vatandaşı, Türk ol- B.reJcilimiz CelAl &yar Ankara BatvekU. Hllydarpqa pnnda Re
~~ haklı gururunu, yüksek fe- ırtUlıtelltinin arkuına bellanan ha- isicümhur JMUnıria umumi kAtipleri 

llli duyuyor. SUst bir vagonla dün abah ... t on ile Bqyaverleri, ,etırimbde bulunan 

1:ürk askerinin Hatayda bir buçukta tehrimize gelmiftir. f.Arka..: ~ 10. eOtUlt ı del 
l'azıf e almasından dolayı da 

•YJ'ıca iftihar duyuyoruz. Bu· E~lence Yerlerı·nde :ın saiki, askeri ölçülerle bir 
er .~nmış olmak değil· 

dl.~. ~~k askeri Hataya sırf 1 k B 1 d A 
~r~g.e _ait !'le~faatleri k• Ucuz u ac a 1 mı , a ~ ıçın gıtmıyor. Orada y • 
b Ynı zamanda insanlık heaa· ı 
~eına, ban, h~bına da aın 

medeni bir vazife görüyor Y-• : N•cl Sfıd•ll•• 
Anarşi içinde bulunan bi; Benim, çok l&fdil bir.....,._ ...nlır. ffh f879 hanen n.aır. 
;:rde otorite ve emniyet kq .. Birkaç sün en-el, büJiik bir eerincJe kol- lirdi, Ye: 
rı:.o~z;:.kın Şar~ın .!sti.!""~· _Dinle! dedikten 90nra, büyük 1 '"Sinema, tiyatro, guino, Jokan-
mün ·· .. .~lecek hır korduğq.. müjdeler veren bir insan keyfiyle ta, bar, plaj ve emsali eğlence yer 
lik v u ç;~uyor. Fransa ile iki. ,u liflan okudu: (Arbll: Sa7fa ıo, s0tun ' te) 

cek e. uşmanhk yaratabile- ~===========::111--======:z::;::::==== 
:r· hır vaziyeti sonuna getj .. 
• 
11?r· Cenup hududumUZda 
~~tıyaç gördüğümüz istikrar 
Tür::a~şi hazırlıyor. 

sırıcta ü :e ıle Fransa ve Suriye ara
. çuzlü bir dostluk kurmak . m· 
ıcap ed ıç 

lhai k en e&aslann sağlam bir teme-
llrUyor, 

(Arbm: 89"fa ıe, .... 1 de] l 

Ankara, 3 (Tan muhabirinden) -
Nafıa Vekili Ali Çetinkayanın, bu 
ay içinde, İstanbula oradan da Ana 
doluya geçerek bir tetkik seyahati 
yapacağı söylenmektedir. Bay Çetin 
kaya, bu arada İzmir ve Adanaya uğ 
nyacaktır. Sıvas .- Erzurum hattı in 
patını da tetkik etmek üzere bu ha 
valiye de gitmesi muhtemeldir. 

Maliye Vekili Geliyor 

Hararetle Karıllanan Kültür Heyeti lugin 

Bl+ns Yohyla Yana Hareket Edecektir 

Siirt, 3 (TAN Muhabirindea) - Kültür Bakanı Saffet Anba, 
beraberinde Abidin Osmen, General Galip Deniz, Y~ Teclri-
1at Umum Müdürü Cenıt, İlk Tedm.t Umum Müdürü Jamall 
Hakin, Huusr ICalem Müdürü Nihat Ermen, Güzel Sanatlar Aka
demisi profe.örlerinden mimar Arif Hilanet Yee&İr zevat oldup 

Ankara, 3 (Tan muhabirinden) · -
Maliye Vekili Fuat Ağralı bu akşam halde buıün DiyarlNılmde.n teilrimise ıelmitlerdir. ı 
ki 19.15 trenile İstanbula hareket Vekil, Van Üniversitesi hakkmdaıKültür lpkı halk tarafından, ftkil 
etmiş ve garda vekAJct--ileri gelenle- tetkikatta bulunmak üzere yann ım ve arkadaşlan ıonauz sevinçlerle kar 
ri tarafından uğurlanmıştır. lis yolu ile Vana hareket edecektir. planmıı ve alkıılanmıştır . 

Türk 
Dün 

• Mısır Atletizm 
Fener Stadında 

Karşılaşması 

Neticelendi 

Tlrld~ ft Mmr atletleri arumda dtin devam Nlilen ınflsabablud 1500 bnamıflanbr Recep bu mesafe~- Tilrkı' k • metre harlf hepsini Mı!'ırhlar 
• - ye re orunu k•.--••tu Yub d "-l:L · 

IOD 
• da "rü -- • n • ..,. aaıı• b1r k~u 'ap.... Faı' .ıı.. maaua ıo yonunm. J ... •• 

B• ınlsahablai'a ve yine dün yapılan tenis futL-J La_..) la ~ı 
• ov • • .,.. •Pi'• naa ve -iv spor b ktl · • 

IDAtı ft dtbaldt spor hareketlerine ait resimlerimin spor •)'fam• •.ıaea••• •re enne aıt tal· 
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Ankaradan = 

İ. ..... ~ elefon ve T elgrafl~ ....... 1 
No. 108 Yazan: M. SIFIR 

Şeyh Efen diye Mana 
Aleminden gelen haber 

Kapalı Çarşı 
Modern Hale 
Sokulacak 

Gazi Köprüsü 
Bayramda 
Açılacak 

'f eneke Saati 
tındır Diye 
lltturmuşlar 

Cezaevlerinde 
Yapdan lslahat 
Ankara, 3 Tan muhabirinden) -

Cesaevleri umum direktörlüiü n . 
zile ve teıkilit kanununa göre ceza 
evleri tam minaslle bir terbiye ve 
ıslah evi haline sokulmutşur. 

Telgrafçı H., Anadoluyla gizli tel 
graf muhaberesine dair keş

fettiğl sırrı, teşkilatın amiri bulu
nan Zekiden bile saklamıştı. Yaz
dığı raporu büyiık bir külah kap
mak ümidi ve hülyasile bir cu
martesi günü gizli hizmetler gru
puna kendi götürmüştü. Fakat 
Türklüje ka?'§l bu casus kadar in
safsızlık göstennlyen tesadüf, kar
şısına bizim tercüman M. A. Beyi 
çıkarml§tı. TeJcrafçı H. o güne ka
dar görmediği M. A. Beyi tiırkçe 
bilen bir Ingiliz sanmıf, alçaklı

ğının vesikasını onun temiz eline 
verdikten sonra defolup gitmişti 

Bu ihanet karşısında akpma ka
dar sabredememişti. Hemen bir o
tomobile atlamış ve iki saat dolq
tılrtan sonra beni Aksarayda Val
de camii civarında bir kahvede 
bulmUftU. Yatlı gözlerinl gözleri
me dikti Kulağıma ejildi ve in
ler gibi: 

- Kardeşim, dedi. Türklilk yj,. 
ne büyük bir hıyanet karıısmda .. 
Burada görüşülecek ,eyler değil. 
Kalk ta münasip bir yere gidelim. 

Kahvede bir arkadaşı ile bera
ber BekArlar tekkesinden haber 
getirecek olan Müştak Efendiyi 
bekliyordum. Arkadaş.ıma bekle
mesini ve Müştakla beraber Mer
kez kumandanlığına gelip beni bul
malarını tembih ettim. M. A. ile 
kahveden çıktık. Yangın yerlerine 
saptık. Yurtse•/er arkadaşım, tel
grafçı ıı. nun hıyanetini anlattı. 

Ht~tinin vesikasını da verdi. 
Mesele çok ehemmiyetli idi. Bu jur 
nalın Ingilizlerin eline geçmesi bü
yük bir felaket doğurabilirdi. M. 
A. nin gamlı yüzüne baktım. Hırs
la dedim ki: 

- Bunu lngilizlere vermiyecek
sin, değil mi? 

- Elbette vermiyeceğim. Şu 

anda mekviimi, başıma gelecek f e 
laketi katiyen düşiinmüyorum. Fa
kat bu rezil tekrar gelir, kuman
dana çıkar ve verdiği jurnaldan 
bahsederse ne yapacağız? 

- Korkma, buna meydan ver
miyeceğiz. Yarın pazar ve grup 
karargiıhınız kapalı olduğu için 
böyle bir tehlike hatıra gelmez. 
Biz. onu yarın akşam bir daha si
ze geJemiyecek bir hale sokarız. 
Buna inan ve git evinde rahatına 
bak. 

B eyazıtta M. A. den ayrıl
mıştlm. Esat Bey odasın

da yoktu. H. nün ihanet vesikasını 
ve acele işaretli raporumu Burhan 
Beye bırakmıştım. lşte Esat Beyi 
telaşa düşüren ve §iddetli dav
ranmak karanın verdiren hadise 
bu idi. Esat Beyden o akşam ya
pılacak isler hakkında kati emir 
aldım. Harekete aft teferrüatı da 
arkadaşlarımla kararlaştırdım. 

O akşam Bekarlar tekkesinde 
yine bir toplantı vardı. Fesat ocaı
ğı yanıyor, hiyanet kazanı kaynı
yordu. Gündüzün bütün vesaiti 
hazırlamış, her türlü tedbirleri 
almıştım. Bana verilen emir şu 
idi: 

"Telgrafçı H. yl yakalayıp bir 
yere kapamak... Salla göbek ima
mı, M. Hocayı bir daha böyle işle· 
ıe karışmaya tevbe ettirinciye ka
dar hırpalamak ... 

Elimde iki otomobil vardı. E
•t Beyin gizli adamlanndan Ri
zeU Muratla Mepavrili İbrahim ve 
Top Omerln o akşam için yardı
ma verdiği Hopalı Süleyman ve 
Sünneneli Şaldrle Derviş ve Müş 
tak Efendiler yanımda idi. Gece 
saat on birde toplantı bitmişti. 
Hainler birer, ikişer tekkeden çık 
mış, evlerinin yolunu tutmuşlardı. 
İlk hücumu Sallagobek ile telgraf 
~ H. ye yaptık. İkisinin de kopa
sı dilleri tutuldu. Titriye titriye 
ayrı otomobillere bindirdik. Tel
grafçı H. yü Müştak, İbrahim ve 
Murada verdim, hemen hareket 
ettırdirn. Sallagöbeği de fesat yol
daşı M. Hocayı bekletmek üzere 
Dervişle otomobilde bıraktım. Beş 
dakika sonra M. hocayı da ele ge
çirdik ve bitkin bir halde otomo
bile attık. Bu kafileyi de yola cı-

Yeni kanun ile Adliye Vekaletine 
kardık. Şeyh F. a yazılan çok acı 
bir tehdit mektubunu da kapısının 
aralığından içeriye attıktan son
ra Dervişle Be)'oğluna geçtik. 

T elgrafçı H., gözlerinin bağı 
çözüldüğü zaman, kendile

rini tanımıyacak bir şekil ve kıya
fete sokan Burhan ve Yusuf Bey 

Prost, kapalı çarşının mevzü bir 
projesini yapacaktır. Bu projeye gö
re, çar§ı umumi vaziyetini aşajı yu
karı aynen muhafaza edecek, yalnız 
modem, yeni ve temiz bir şekle so
kulacaktır. 

Çarşının dış sınırlan geniş yollar
la çevrilecek ve methalleri civann
da geniş otomobil parkları yapılacak 
tır. 

Gazi Köprüsüniin açılma res
mi, gelecek sene Ciimhuriyet 
Bayrammda btlyük merasimle 
yapılacaktu. 

İnşaatı üzerine alan firma, 
köpriiyü tamam bir halde gele
cek senenin eyllllllnde belediye 
ye teslim edecek şekilde çalış-

Kü~pazarda Odunkapısında ~6 batlı bulunan ceıa ' 'c tevkif evleri 
numart oturan Kemal Tunçel ıle umum müdürltiiilnün nzifeleri ta
:iki arlc!l~şı düiı sabah Trabzon o- yin ve tesbit edilmiş ve bu arada ce
telinde oturan Hüseyin Demiri tavla za evlerine taalluk eden bazı mua
mak suretile 48 lirasını dolandırmış- melelerin silratle cereyan ve ifasını 
la~ır. Kİ!bal Tunçel, kendisine ye- temin edecek olan hükilmler de ili
ni terhis ~ilmiş bir asker süsü ve-

lerin karşısında bulmuştu. Bu a
kıbet karşısında fena halde kork
muştu. Yalvarıyordu. Etek ve a • 
yak öpmekle kurtulacağını sanı

yordu. Dört gün ve dört gece sü
ren bu hapis vaziyeti telgfarçı H. 
yü, yalnız mütte!ilclerden değil, 
Hürriyet ve Itiliıfçılardan da so
ğutmuş ve canından bezdirmişti. 

Bundan sonra bu gibi iilerle uğ

raşmıyacağı hakkında söz vermiı
ti. Verdiği sözü tutmadığı takdir
de bu hareketini hayatile ödeye
ceği kendisine anlatıldı. Beşinci 

gece de yine gözleri bağlı olarak 
evinin kapısı önühe bırakılmış

tı. H., can kaygusuyla verdiği sö
zü nihayetine kadar tutmuş ve bir 
daha etliye sütlüye kanşmamıştL 

M. Hoca ile Sallagöbek imam 
da o gece Yenlbahçe bostanları a
rasında layık oldukları muamele
yi görmüşlerdi. Tek durmıyanm 

hakkı kötektir, sözünün delalet et 
tiği manayı pek acı bir surette an
lamışlardı. Kendilerine verilen bu 
mükeilef dayak ziyafetinden sonra · 
da sabaha karşı, perişan hal ve kı
yafetleri ile bekarlar dergahına 

kadar otomobille getirilmişlerdi. 
Akşamdan tehdit mektubunu alan 
Şeyh F. Efendi hazretleri çalınan 
kapısını açmak için biraz fazlaca 
düşnmtiştii. Fakat zorlanmasın
dan kapının kırılacağını pek çabuk 
anladır,rı için açmağı daha uygun 
buhnu~tu. Yüz ve gözleri yara ve 
bere içinde inliyen ve çok bitkin 
bir halde bulunan M. hoca ile 
Sallagöbek imam birer torba et 
yığını halinde önüne bırakılmıstı. 
Karşılaştığı fedakarlardan biri 
korldmç gözlerini acmış ve şu su
ali kendisine sormuştu: 

- Şeyh Efendi, akşam bırakı
lan mektubu okudun mu? 

O güne kadar etrafa ateş püs 
küren celalli Şeyh giinah 

ışlemiş bir derviş gibi boynunu 
bükmüştü. Niyaz eder gibi elleri
ni kavuşturrnuşı muhatabının kar 
şısında eğilmişti: 

- Eyvallah azizim. demişti. Pi
rim ve ceddim hakkı için söz ve
riyor ve yemin ediyorum ki bir 
daha ne böyle işlere karışır ve ne 
de karışanlarla görüşüriim. 

Ertesi günü tekkeyi bekliyen 
bizim fedakar Derviş şöyle bir 
gö4"?meye şahit olmuştu. Öğle
ye doğru tekkeye gelen uydurma 
binbaşı Zekiye şeyh F. kapı önün
de: 

Mevzii proje sür~tle ikmal edile
cek, fakat imar hareketi şehrin u
mumi imar planile hem ahenk ola
rak yürüyecektir. 

Üsküdar ve Kadıköyiinde 
Apartaman Bulunmıyacak 
Şehircilik mütehassısı Prost şeh

rimizde kaldığı müddet zarfında 

Kadıköy ve Usküdar ve havaliainin 
nazım planını yapmak üzere icap e
den tetkiklerini bitirmiştir. 

Prost, kendisine belediye ve mft
zeler idaresi tarafından verilen izaha
ta göre tetkik ettiği sahalardaki tari
hi abide ve eserleri de nazarı dik • 
kate alarak açacağı yolları, meydan
ları ve tesis edeceği mahallerin ve 
semtlerin hususiyetlerini tayin etmiş 
tir. 

lktısadt zaruretler bakımından da 
ticaret odası ve diğer mütehassısla
rın verdiği raporlar göz önünde tu
tulmu§tur. Bu arada Haydarpapnın 
müstesna ticari vaziyeti bilhaaaa ye
ni raporda tebarüz ett.irilecektir. 

Mahallinde yaptığı tetkiklerden 
sonra nazım planın esaslannı kaba 
taslak bir şekilde çizen Prost, bunu 
mahallinde bir kere daha karşılaştır
mış, sonra Parise gitmiştir. 

Tcsbit edilen ilk esaslara göre, 
Usküdar ve Kadıköyünde apartıman 
bulunmıyacak, küçük ve muhtelif 

tipte evler yapılacaktır. 

Spor sahası, ticaret yerleri, asri 
mezarlık yeri, hava meydanı, gibi 
muhtelif umumi yerler için müna -
sip birer yer ayrılacaktır. 
Haydarpaşa gan tevsi edilecek fe-

ribot iskelesi yapılacaktır. 
Diğer taraftan Boğaziçinde de ilk 

tetkiklerini yapan Prost bilhassa Bo 
ğazın tabii ve istisnai güzelliği kar
şısında Bağazın dekoratif vaziyetini 
bir kat daha tebarüz ettirmek için 
iki sahilin imarını, İstanbul, Beyoğ
lu, · Üsküdar ve Kadıköy semtlerin -
den farklı bir şekilde hazırlamak za. 
ruretini takdir etmiştir. 

___ .....,...--o 

Tiyatro SanatkCirlan 
Dün Toplandılar 

! maktadır. 
Köpriinün Unkapanı tarafın

da biri 18 metre, dipri 16 met 
re olan ve birincisi 18Z ildacl· 
si 164 kazıta istinat eden ke
nar ayaklarının kakılmaları işi 1 

bir hafta, ıon güae kadar bite • 
cektfr. 

Azapbpı tarallna 'kakılacak 

16 ve 10 metrelik kenar kazık
larının tecrübeleri bitmiştir. 

Kakma ameliyatına birkaı iti • 
ne kadar haş1anacaktır. Bu ka-
l zıklar da ayrıca 150 ve 110 ka
~a istinat edecektir. Ka7.ık kak 
ına :itleri bittikten sonra ameli
yatın denizaltı kısmı tamamlan 
mış olacaktır. 

Dijer taraf tan ~öprilılüa tanı 
açılıp kapanma kısmına isabet 
eden üç dubanın montajı bit • 
mlftir. Bmalann yakında kolon, 

ı meaet Ye kiriılerl takılaeakhr. 

MOTEFERR1K : 
. 

Ameleden alınan 
Ceza Paraları 
Ne Yap.ılacak? 

Tramvay şirketi ~ ça~ 
vatman ve biletqiıer Nafia VelCaleti
ne verilmek üzere bir mazbata ha
zırlamışlardır. Bu mazbatada, yakın 
da hOktim~e ntm alınma~ mukar 
rer olan .şirketin, bu gibi müstahdem 
lerinfn hukukunu şimdiden gozetme
si lazımken hala buna yana~dığın
dan şiklyet edilmektedir. 

Bilindiği gibi, şirketin ameleden 

topladıjı cezalar için bir ceza san -

dığı ve amelenin her ay aldığı ücret 

tutarından kesilen yüzde dört nisbe

tindeki paraya şirket tarafından ya

pılan ilAvelerle meydana gelen ihti

yat sandığı vardır. Bu sandıkta ha

len 360 küsur bin lira sermaye mev 

cuttur. Ceza sandığındaki para mev 
cudu da 19 bin liradır. 

Biletçilerle vatmanlar, esasen ken

dilerine ait olan bu paranın ne şe

kilde kullanılacağını Nafia Vekaleti Seyyar tiyatro sanatkarlarını bir 
araya getirerek disiplin altında ça- nin tesblt etmesini istiyorlar. 

lıştırmak ve bu suretle bazı istidat
ları kaybolmaktan kurtarmak mak
~adile Raşit Rızanın Ankaradan şeh
rimize geldiği evvelce yazılmıştı. 

Dün tiyatro sanatkarları birliği 

halkevinde bir toplantı yaparak par 

Tramvay müstahdemleri, yardıma 
muhtaç kimseler olduklarını, bu pa
raların da kendi alın terlerlle bin bir 
mihnet ve meşakkat içinde kazandık 
ları paradan kesi1diğini ileri süre -
rek aralarında taksim ettirilmesini 

ti merkezinden sanatklr Rqit Rıza- istiyorlar. 
ya tevdi edilen bu vazifede kendile-
rinin ne yolda yardım ve hizmet ede toplantıda birliğin asli nizamnamesi 
bileceklerini görüpnüşlerdir. okunmuş birliğe kayıtlı artistlere 

rerek zen~ olduğunu öğrendiği Hü 
seyin Dernirin yanına sokulmuı ve 
cebinden bir ıaat çıkararak göster -
miştlr: 

- Bayım bu saat altındır. Baba 
yadigarıdır. Sen Istanbula geldim. 
Kimieyi tanıtQIJ:n. Memlekete gid~ce 
lim param da JOk. Bu saati •na sa
tayım, demiştir. HüleYJ.n Demir, fi
yatını sormak isterken iki kişi daha 
peyda olrnuşlar \re Kemal Tunçelin 
yanına sokularak: 

- Arkadq deıntıler, aana 45 ta-
ne papel. O saati verir misin? 

Kemal Tunçe1 b8f1n1 kaldırmış: 
- Olıııac, demiştir. 

Hüseyin Demir, saatin kıymetli 

olduğunu anlayınca ltemal Tunçeli 

bir kenara~ ve "8 lfraya saati 

almıştır. 

Akşam otele dönünce kelepilr al
dığı bu altın saati dostlarına göster
miştir. 

Otelci: "Şaka mı 8'5f lüyorsun Bay 
Hüseyin. Bu altm def!; tenekedii'.,, 
deyince Hüseyin Dend' uyanmış ve 
hemen aoluğu poliate tlnuttır. Ver
diği eşkal üz.erine Kell:jl\ Tunçel ya 
kalarunıştır. Polis diğeı arkadafla
nnı da arıyor. 

Bir Yanliesici Tduldu 
~lunet isminde bir tU:car lzmire 

gitmek üzere evvelki gib Denizyol
Ian idaresinin Galata nı~rkezlnden 
bilet alırken sabıkalı yarkesiciler -
den Portakal Hüseyin yanna sokul
mUf, cebini kan~ken dnmı me§ 
hut halinde yakalanmı§tır. "'ous a un 
Portakal Hüseyini meth1' suçlar 
müddeiumumiliğine vermit\ir. 

Elleri ve Kollart Yondı 
Be§lktqta Kum iskelesinde Meh· 

medin kUm depoeunda çahtan Bo • 
yabath 323 doğumlu Ali oğlu Meh • 
met Ali. dün sabah deponun &ım10 • 
nuna benzin boşaltırken eUndeki 
benzin tenekesi motörün hararetin -
den ateş almış, elleri ve kolları teh
likeli bir surette yandığı için .aeyo~
lu hastanesine kaldırılrnıttır. Polis 
hadiseyi tahkik etmektedir. 

On Kuruıluk Yutan Çocuk 

ve olunmuştur. 

Umum müdürlüğün vazifeleri ka· 
nunda fÖyle ıayılmıştır: 

"Ceza ve tevkif evleri umum mü
dilrltlitl Adliye Vekilinin direktifle
ri dairesinde ceza ve tevkif evlerinin 
inşa ve tamirlerini temia ve idare 
tarzlarını tanzim ve hesap muamele. 
lerlnl takip ve bunlara müteallik mu 
habereleri icra ve tayinleri vekalete 
ait olan ceza ve te\•kif evleri nıüdilr 
ve memurlannın tayin, terfi ve tah
villerine dair inha muamelelerini 
ifa eder.,, 

Umum müdürlük birincisi iş eauı 

üzerine kurulan ve kurulacak olan 

ceza evlerine; ikincisi diğer ceza ve 

tevkif evlerine ait iflerle meırul ol
mak üzere ild kısma aynlacaktır. 

İş esası üzerine kurulmuş ve ku
rulacak olan ceza evleri mütedavil 
sermaye ile yapacaklan işler dolayı 
siyle htikml şahsiyeti haiz olacaklar 
dır. Mütedavil sermaye ile iı göre
cek her ceza evini temsil edecek ma 
kam ve memurlatı Adliye V ekaletl 
tayin edecek, lilzum gördüğü zaman 
da deliıtirecektir. 

Ceza ve tevkif evleri umum miidür 

16tfl ile umum müdürlüğün ıube mtl 

dürlüklerine ve 9 uncu ve daha yoka 

n derecedeki ceza ve tevkif evleri 

müdilrlUklerine hakim ve müddeiu-

mumtlerle bu sınıftan sayılanlardan 

bulunıtuklan derecede kanuni terfi 

müddetini henüz dol4urmıyanların 

da ltir yıakan d-ft ---n." fa.in. 
leri ve kendilerine tayin edildikleri 
derece maaşının verilmesi caiziir. 

Fakat bu suretle geçtikleri dereceyi 

umumi hükümlere göre iktisap edin 

ciye kadar bu maaş tayin edildikleri 

memuriyet haricindeki vazifeler için 

müktesep hak teşkil etmiyecektir. 

Neşri tarihinden itibaren meriyet 

mevkiine girecek olan bu kanunun, 

modern ceza evleri tesisinde ve mev 

cutlarm inkişafında çok faydalı biı 

rol ifa edeceği muhakkaktır. 

Harf lnkllCibı için 
Açılacak Sergi 

Fenerde Çukur mesçit sokağıllda 
oturan Şaban ustanın 4 Yaşındaki 
oğlu Mehmet, dün sabahleyin bir o.n 
kuruşluk para ile oynarken, para bır 
denbire boğazına kaçmıştır. Babası 
vaziyeti polise haber vermiş, polis 
te çocuğu Şişli çocuk hastanesiJle 
kaldırmıştır. 

Ankara, 3 (TAN Muhabirinden)
Harf inkılabının onuncu yıldönümü 
münasebetiyle şehrimizde bir basıl
mış eserler sergisi açılacağını yaz
mıştık. Bu sergi hazırlıklarile me?"' 
gul olmak üzere Başbakanlıkta hır 
komisyon teşkil edilmiştir. Komis
yonda bütün bakanlıkların delegele 
ri bulunmaktadır. 

Ağrıyı Geçirmek lstemiı Diğer taraftan İç Bakanlık sergi - Nuru aynim efendim. Hak 
erenler, tarikat umurundan gayri 
işlerle meşguliyetimize izin vermi
yorlar artık .. Akşam alemi manada 
erenler mnlCım etti bize bu haki
kati... Bundan sonra hoş görün 
bizi. .. 

Demis, kapıyı açmadan içeriye 
cekilmişti. Bu fesat ocağını sön
düren rüzgarın kuvvet ve şidde
ti Hürriyet ve ltilafçıları fena hal 
de sarstı. Yılduıcı ve korkutucu 
mektuplar çoğunu sindirdi. Salla
göbek ile M. Hocanın yedikleri kö 
teğin acısı yurt acısı duymıyan bu 
kara vüzlü ve katı vüreklilerin iri
ne çökmüş ve hepsine tatlı bir ib-

Bestekar Muhlis Sabahattin, Aziz I yardım şekilleri tesbit edilmiş ve ye
Şadi ve Şevki Şenerin bulunduğu bu ni heyeti idare seçilmiştir. 

Galatada Necatibey caddesinde için, hazırlık olmak üzere valilikle-
310 numaralı evde oturan kundura- re bir tamim yapmış ve vilayetleri, 
cı Mustafa oğlu Halit Civelek, ayak- içinde on sene zarfında basılmış olan 
larında ve dizlerindeki ağrıyı geçir· eserlerden birer tanesinin gönderil
mek için bir şişe ispirto alarak evi- mesini istemiştir. 
ne gitmiş ve mumu yaktıktan sonra -===-====================-
uyumağa maşlam1ştır. ı 1 1 

ret dersi olmustu. · 
(De"amı "ar) 

1 _ 10 Temmuıa Haıırhk 
Izmit, (TAN) -10 temmuzda ya· 

pılacak büyük deniz eğlenceleri ha
zırlıktan hararetli bir şekilde devam 

etmektedir. Donanmamızın da tam 

kadrosu ile iştirak edeceği müsaba • 
kalar, Türklyede ilk defa olarak mü 

kemmel bir deniz eğlencesi teşkil ey 

FATiH HALKEVINDE: 

leyecektir. "' 

1 

Fatih Halkevi kütüphanesi yeniden tanzim .allmlftlr. Klttlphane aer 18' 
O gün Ankara ve lstanbuldan yüz saat 14 den 21 e kadar açık bulundurulmaldalla. Yakandaki~ ldWl\P 

!erce davetli 2clecektir. haneden bir köseyi dllteftyot. \ 

Fakat, ispirto, birdenbire mum - T AKVIM ve HA v A 
dan ateş almıt ve bacaklannı, elleri- ._ ____________ .. ~ 

ili tehlikeli bir surette tutuşturınut
tur. Halit, imdadı sıhhi otomobilile 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır. 

Polis tahkikata dev.am etmektedir. 

SarhoJ Akh, Bu 
Muhtesipiskerıder mahallesinde 

Tacettin sokağında 11 numaralı ev -
de oturan lbrahim, dün kafayı adanı 
akıllı tütsüledikten sonra evine gel
miş ve camları yumruklamaya baş -
lamıştır. Cam kol damarlannı teh -
likeli bir surette kestiği için Gura • 
ba hastanesine kaldırılmıştır. 

Kuı Tutmak isterken 
Fenerde A vcıbey müıalleeinde 

ımar.t IOblmda 16 1&yıh evde otu
na 9 yqlannda Mehmet otlu Orhan 
dün 1a1f ı,.ttmak içili kale duvanna 
tırmaııırbn ıutundutu kopmuş 
ve yaralamnıfbr. Mu-
lftf hutme8hl8 bllhrilıimbr. 

4 Temmuz 1938 
PAZARTESi 

~ ...... --~-------------..... ----... 
7 inci ay Gün: 31 

Arabi: 1357 
Cemnzlyelevvel: 5 
Güneş: 4.34 - Öğle: 
ikindi: 16.18 - Akşam: 

Yatsı : 21.47 İmsflk: 

Hızır: 60 
Ru ml 13 ~4 

Haziran: 21 
12.18 
19.44 

2.14 

YURTTA HAVA V AZlYETl 
Yeşflköy meteoroloji ist syonund n alı

nan maHimata göre hava yurdun Ortn A· 

nadolu ile, cenubun doğu kı mında çok lıu 
Jutlu ve mevzii yağışlı , Egede :ız bulutlu, 
diler bölgelerde bulutlu geçmi , nızgrtr

lar !:lede ıarbl, cenubt Anadolud:ı ~enub'. 
eliler yerlerde ıimall istikametten orta 
kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava az bulutlu geç -
mlş, rllzgAr cenubu garbtden saniyede 2 
ill 4 metre hızla esmiştir. Saat 14 te baro 
metre 755,5 milimetre idi. Hararet en colc 
güneşte 61.5 golgede 27.9 ve en az 19.5 san 
tlcrr•t nla1"•lr ltAYtl,.,.llmlctlr 

• 

1 

' l 



~UGüN_I 
ankov 

~uharebeleri 
!Yazan: Ömer Rua DOaRUL 

U ak Şark harbinin sıkJet mer-
ked Bankov 19hrl oılu. Çinli 

~ 
bmuuu müdafaa için çalıp.yor • 

• Mtıdafaaya muvaffak lurlaraa, 
ert müphitlerin anlatf11a göre taran, bir Japon Vaterl- olur, ol-

azlana çekilmek ıztırat1nda kala • 
~aklardır. Ayni askeri mtiphitlere 
~re Çinliler üç müdaba hattı hazır 
~mışlardır. Birincisi Jfonan villye
lf. nden ıeçmektedir. bincisi Pekin • 

ankov hattı iizerin'9ki Sinyang • 
~vdaıı Kuıihe 'kadat uzanıyor. () • 
iiııcGsU Japonlan Jfulinı dai sllsi· 
esine kadar çekiyof· 

Çinlilerin bütün bu hatlar nzerin

e btltiin kudret ve kıllıramanlıkla
ı&tereceklJrİ şüphe göttirmez. 

akat 8ankovu en fazla tehdit eden 

O, ~angtse ıaehridir. Bu nehir Uze 
ııde J . •Ponl,'nn muhriplen, ıanbot 
arı ~ •ket taııyan nakliyeleri ilH 
1ebili Yor ~e son verilen haberalere 
öre h' ~ mlnialan afllllf buluna-
or. bt~ taraftan Hankova karşı 
'Poıı tayyarelerinin ıiddetll a1mı • 

hpmalan 'bekleniyor. Fakat tay 
akanlan Hanko"V11 dOtilrmlye 
ıelmez. Hankova karşı asker 

•ki lhundır. Ve Japonlar bunu 
Pllıaktadır. Japonlan tehdit eden 
llltllıim lmil, nehrin tuba11lan • 

4ta&::r1c·· '"" un Erzuruma 
4Ycdc las+.ğı Gün 

trıu ru rturı, 3 (A.A.) - Atatürkün 
(ilnü Jtıa ayak bastıtı günün yıldö 

Çok h • İstanb 
1 
eyecanlı törenle ltutlan 

Yiik biru k~pısında girit gösterişi 
de geçıt resmi yapıldı. Mera 

• UJnunı .. f li ltcan mu ettiş Tahsin Uzer, 
alisi B • General Toydemir Ajrı 

• utunsub ' katılnu ay, memur ve okul· 

Ş Itır. 
•rbay ta 
sık •Ikıt=dan söylenen nutuk 

Öğleden sonra. A . . 
raınanca k zıztye tabyesinin 

k bir tö~l'tarıf yıldönümü bü 
irakile ta'- Ye binlerce kifinin 

TAK 

lngiltere Ne Vakit 
Harbe Gi~işmekten 

Çekinmez? 
lngiliı Baıvekili 
Güttüğü Harici 

Çenberlayn, lngDterenin 
Siyaseti izah Ediyor 

Çek Südetleri Aşırı 
Taleplerden Vazgeçti 

Bir Fransız Gazetesi, Almanyanın Bu lıte Gevıellllli 
Göıtenneılnl, Şlmdlllk Macaristan ve Danzlgle 

Meıgul Olmaıı Şeklinde Tefsir Ediyor 

•tlfK 
Eğlenmek 

ihtiyacı 
Yaan: B. FELEK 

Dolrmu en stlse1 eilenee, hopoh • 
bet, nüktedan 19n, ptır arkadqlar
la chlfilp kalkmaktır. Eskiden: 

- Bir kol çenci! denilen imanlar 
vardL Balunduklan meclisi pmdan, 
kuavetten kurtarır, n.,.elendirir, 
ıfildtirilrdU. 

Böyleleri timdi azaldı. Neden uaJ. 
dı ! Oruım tetkik etmedim. Lllda 
böyle nüktedan • freııklerin spiritu

el dedikleri • tipler yok oldu. Halbu
ki insana netenin maddi sıdalardan 
daha ltbmnla olduta artık itiraz sl
türmez bir haldbt olarak kabul .., 
dilmiıtir. 

Ne191l, pvkll ve zevkli fertlerden 
mürekkep olan milletlerde daima m11 

vaffak olmadadırlar. Çok ealdden lna 
ihtiyaç belki hqttnldbıden daha fa. 
la ilerlemit ki, pa•lphlar, 'be7ler n 
zenginlerin nedimleri, •albvuklan 
ve şaklabanlan varmıt. Bunlar ara
sında ctlretleri, mantıki sözleri n mi· 
zah lahiına soktuktan hakikati efen
dilerine anlatmada :muaretl olaala
nn menkıbeleri tarihe pçmif ola
lar çoktur. 

Bir kere anutmamabdır ki, "Jdd. 
det fena bir milpvirdir,, aödl btlytlk 
ve kuvvetli bir hakikat ifade etmek
tedir. ÇilnkU "öfkeyle kalkan zl7an. 
la oturur,, Öfkenin de addı nep41ir. 

Ne19 vasıtası olarak insanların bal
dııklan teYler arasında ifki, hiçbir 
zaman tam numara alamamıı bir ça· 
redir. 

Bana sorananız, inhisara irat nr 
mese dotrusu kara listeye yuılacak 
şeylerdendir. 

Halbuki tabii nep, bu sunt ıarhot
Tuğun yanında ne kadar asildir. 

Ne ise, bu vadide yürümekten.,._ 
geçelim de ne,enin lilmmu bahsine 
dönelim: 

Eski eserleri okudukça valdile his 
den fazla eğlendiklerine ve eileıi • 
ceye bizden fazla ehemmiyet venllk 
)erine inanmamak bbU olmll)'Or. 

Geçende elime seçen Evliya Çele
bi seyahatnamesinde latanbalda em • 
elen fazla su nevi ve bulan çalaa-.. 

Bir Bakışta Dünya Haberleri Sovyeflerle Japonlar lann isimlerini okudum. Merhum 
gerçi biraz mUbalAjayı sever lmit 
amma, bu sazlardan bir çoklanm ı. 
zah etmekte ve timdi (ors)denllen " 
o uman erranu adı verilen çaiCJ· 
nın bile nasıl çalmdılım en ufak te-

SEYLAN LEHiSTAN 

Memnu Gazeteler 

YUGOSLAVYA Arasında Nota 

Düellosu 
Belgrat, 3 (A.A.) _Bu sabah Bor Moskova, 3 (A.A) _ 3.l Mayıs ta- ferrfiatma kadar iuh ettltine söre, 

civarında bir Fransız kumpanyası ta rihi d La boğ d sözlerine inanmamak haksızlık ft 
rafından tesis edilen bakır elektroli:t n e peruz azın a hasara ui beyhude inat olur. Alelhusus bu ma• 

Elektrollz Fabrika11 

madenlerinin açılması, Fransız - Yu rı~arak Ja~nlar tarafından tevkif 16matı hansi eserlerden aldıtmı •• 
plav dostluğunun tezahürüne bir edilen Refrıgerator Sovyet gemili illve etmesi hayli kuvvetli bir tenlk 
vesile tepil etmi§ttr. Fransa sefiri kanunsuz bir tarzda hill mevkuf tu sayılabilir. Evliya Çelebinin sayıp 
merasimde hazır bulunmuftur. tulduğundan Tokyodaki Sovyet Bü- döktüiti çalsılardan ut, kanun, kıra· 

iT ALYA yük Elçiliji mezkOr vapurun tayfa· nete, zurna, davul, dümbelek ve tef 
siyle birlikte derhal serbest bırakıl- cibi pek az luımu yaptılmıt. diğerle
ması için Japon Hariciye Nezareti ri kaybolmuttur. 
nezdinde teşebbüslerde bulunmll§- Bundan batka. Çelebi merhum, 

Roma, 3 ( A.A.) - Italya ile Çe - tur. pehlivan ismi altında topladııc.. hok-
kMlovakya araaında mütemmim bir ... 

Çeklerle Ticaret 

2
1
8 Haziranda Tokyodaki Sovyet kabaz, canbu, kuklacı, kar••ö• .. tl -

ticaret anlafm46ı imza edilmiftir. Bu. - - .... 
Blltllıı Koııılserlore Mııvolılıatoıı lıtoıı 1!1 Ç .. tlrllcll. •nlafm4 mucibi ... iki ....,,.ıek<t a- ınaslahatghan Slmetanin Japon Ha ••htl hayvan milrehhlleri ıılbl artlat. 
12 Komiser de TalNııit Kaıııpıııa Ginclorllcll ,......ıaki •f!I• kontenjanı em mil • riciye Nann Ugakl'ye bir nota vere- !erin nevini de yirmi ..ıu.., çıbn

ycm kuron niabetinde artınlcıcaktır. rek hasara uğnyan bir vapura yar- yor. Eh bu adamlann o umanki vtl-

Avusturyada Şiddetli 
Tedbirler Alınıyor 

Viyana, 3 (A.A) - SeJ'I İnkuart tarafından neıredilen bir karar· cutleri k d'J ri Palermo, 3 ( A.A.) - Berıaglier dım edecek yerde Japon makamatı- en ı e seyredenlerin Ytl • 
name mucibince, hali huırda hwsasl mUeueaelerin batında bulunan *--"do muhn.bi -- z ~- B , cudiine delalet etm- mı·". 

5 A
x.... •-- ...,, ,,. , .. -reıa u.c ono - nın mezkur vapuru memnu mıntaka ... 

biltilıı Komiserler, ı Ajustosta itten çekilecekler ve 1 •-toı.... h B evvel faaliyetleri hakkında izahat vereceklerdir. nun uzurunda denize inflirilmiştir. da bulunduğu beyanile tevkif ettik- d 1 u arada Evliya Çelebinfn IUell• 

LITVANYA 
e er için yazdıjı kısa "fasıl,, dald 

re yol açmııtı. lerini ve vapur kaptanı aleyhinde de fU sözleri pek h,... -ıtti.· Ya'--

12 
L-m:-- taL-• ...;;t dl" t k ·b b 1 -r- •• ._ Mri Befebberger, yeni komi· llffl --· ,~.. Öldürülen Asker a ı a ı atta u unduklannı beyan merhumun sözlerini aynen naklede-

aerlerl tayin ve idare edeeelderl kampına gönderildi etmiştir. cek yerde alı1ılmam11 arabl ve fart. 
miieıweselerin ehemmiyetine gö- Viyana, 3 (A.A.) - Stiria'nın Kaunas, 3 (A.A.) - Salı günü Al- Japon Hariciye Nazın mezkur tev- si kelimeleri tflrkçeye çevirerek b• 
re maatlannı teabit etmeie me- siyasi tefleri önünde akfam bir man polisi tarafından öldürülen Lit kif hadisesini izah için müstahkem gtinkU genç neslin anhyacatı hale 
mur edilmlttir. Suiiatimalleri nutıık aöyliyen Buerkel, konıiser vanyalı Gantohas'ın cenazesine yedi mevki olan Nosiakunisoki burnu soktum. Ruhundan af dilerim: 

1 b k 1 1 
· t d L d bin ki•i ictirak etmi..+ir. Ma~azalar r:<--Za görü en azı omiserlere karşı er mese eaıne emas e ere-. e· 7 7 ~· 6 mıntakasında tevkif edilmi• oldu.ıh·. ~ nn •.e•i nva. h aleminin an-matem ·alameti olmak üzere kepenk 7 

&... ~n-~- l 
bu ıabah Buerkel tarafpıdan it· mittir ki: nu söylemesi üzerine Sovyet m••la- .. M&Cn. te ıf eddmiftir; ilk hilk4ıte 

i ı i
n.. k lerini kapamışlardır. Mezann üstüne ""° ceı d ıa-~ 

tihaz edilen radikal tedbirler - Kat bir tem z ıa yapma hatgüzarı ikinci bir nota ile Japonya b e. '.can .-ı.uırmak için Hatif Rab-
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.. Uç Genç Hiç Yüzünden 
Birbirlerine Girdiler • 

Davacı da, Suçlular da Birbirlerini • 

• 
• 
• Tanımadıklarını iddia Ediyorlar • • Poli. dün Bakırköydan Müddeiumumiliie üç genç getirmittir. 

Oçünün de yüzlerinde yara bere vardı. Bunlardan Bakırköy Kar- • 
tal tepe Tarakçı caddesinde oturan Sami Kölemen suçlu, Cami 
avlusu sokağında 6 nmnarada oturan Mehmetle Hüıeyin davacı • 
idiler. Hadiıenin bet de phidi bulunuyordu. 

• 
• 

Bekir oğlu Hüseyin davasını izah 
ederken şunları söylemiştir: 

- Ben Bakırkey bez fabrikasının 
lokantasında işçiyim. Dün akşam 

Bakırköyde gazinonun önünden ge
çerken hiç tanım~dığım Sami yanı -

ma geldi. elini yakama attı ve birden 
bire bana vurmaya b~ladı. Elinde 
ya jilet, ya ustura vardL Yüzümü 
gözümü yaraladı. Cebimde on beş li
ram vardı. Belki de onu da almak 
istiyordu. 

Diğer davacı Mehmet te şikayeti
ni şöyle anlatnnştır: 

- Ben bunları aralamaya girdim. 
Sami beni de yüzümden yaraladı. 

Suçlu mevkünde bulunan Sami ise 
vaziyeti aksine anlatmıştır: 

- Bay müddeumumi asıl davacı 
benim. Onlar beni öldürüyorlardı. 
Anlatayım da siz hak verin. Ben cu
martesi, pazar günleri de BakU'kÖ -
yünde Mehmet isminde birisinin kah 
vesinde yardımcı olarak çalışırım. 

HIRSIZLIK: 

Bir Göm!ek 
Hırsızı Yakayı 
Ele Verdi 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği 

dün Kapalı çarşıda geçen bir hırsız
lilt hadisesini tetkik etmiştir. Suçlu 
Artin isminde sabıkalı bir gençtir. 
Evvelki glın saat 17 sularında kapa
lı çarşıya gitmiş, manifotracı Hali -
lln dükkanına girmiş ve gömlek is
temiştir. Halil bu müşkülpesent müş 
terisine bir çok gömlek çıkarmış be
ğendirememiş, nihayet 200 kuruşa 
bir gömlek pazarlık etmiştir. Bu sı
rada dükkana havlu almak için baş 
ka bir müşteri girmiş. Halil bunun
la meşgul olurken Artin gömleği 
koynuna sokmuş, kapıdan çıkarken 
de ensesinde Halilin pençesini bul
muştur. Dün Artin kendisini müda -
!aa ederken şöyle demiştir: 

- Ben çalmadım, pazarlık ettim, 
alacaktım. Gömlek elimde duruyor -
du. Beni yakaladılar. 

Müddeiumumi Ihsan, suçluya sor
muştur: 

- Cebinde kaç kuruş var, çıkar 
göreceğim. 

Artin, ceplerini karıştırmış, ancak 
30 kuruşluk bozuk para çıkarabil

miştir. 

Şahitler de gömleği Artinin koy
nundan çıkardıklarını söylemişler, 
müddeiumumi iddianamesini hazırlı 
yarak suçluyu Sultanahmet üçünücü 
ceza mahkemesine vermiştir. Artin, 
2 ay on "beş gün hapse mahkCım ol
muş ve derhal tevkil edilmiştir. 

Mesut Bir Doğum 
Jstanbul inhisarlar idaresinin de

ğerli kimyagerlerinden B. Nurettin 

Taylanın bir kız çocuğu dünyaya 
geldiğini memnuniyetle haber aldık. 

Babasını, annesi Bayan Şehriban 

Taylanı ve büyük babası Ali Rıza 

Ilkön'ü tebrik eder yavruya uzun ve 

mesut bir hayat temenni ederiz. 

"Gönul eğlencesi sazü safadır" 

"Safa sür ki, bu dilnya btvefadır,. 
"Kişi zevk ıle ollser ferahnAk,. 

Dün de çalışıyordum. Hüseyin ya
nıma sokuldu ve: 

- Gel seninle biraz konuşacağım, 
dedi, beni sokağın içine çekti. s.e
kiz, on arkadaşı birden üzerime hü
cum ettiler. Beni öldüreceklerdi. 
Oradan geçen askerler işe müdahale 
ettiler. Beni ellerinden zor kurtardı
lar. 

il 

• 
• 
• 

Müddeiumumi Ihsan, Hüseyine 
ve Mehmede şöyle sormuştur: • 

- insan hiç tanımadığı adamı kah 
veden çağırır da böyle dövüşür müı • 
Hüseyin, şu cevabı vermiştir: 

- Bay müddeiumumi ben haki-
kati anlatayım. lşin içinde kadın par- • 
mağı var. Bu Sami bizim fabrikada 
çalışan kızlara sataşırmış. Halbuki • 
kızlardan birisi benim tanıdığımdır. 
Ben kendisinden bunu soracaktım. 

Fakat o elini cebine attı, çıkardığı • 
bir şeyle beni yaraldı. ı 

Müddeiumumi şahitleri dinlemi.ş, • 
dosyalarını Sultanahmet sulh üçün-
cü ceza mahkemesine vermiştir. 

DÖVÜŞME: 

Camiye Sarhoş 
Girmek Istiyen 
Adam Tutuldu 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Polis, dün bir kavga ve dövme ha- • 
disesini tetkik etmiştir. Suçlu camie 
sarhoş girmek istiyen bir adamdır. 
Kocamustafapaşa Sümbülefendi ca- • 
mii civarında 441 numaralı kulübe- , • 
de oturan balıkçı Hüseyin oğlu Is

mail, dün sabah zil zurna Sümbül
efendi camiine gelmiş ve kapısına 
dayanarak cami hademesinden Hü
seyin Hüsnü Ozçakıra bağırmış: 

Geçen gün Kız Muallim Mektebinin 68 inci yıldönümü kutlulanmııt ve 
bu vesile ile ıüzel bir müsamere verilmişti. Yukarıdaki resimler bu 

merasimden üç safhayı ıöıtermektedir. 
- Aç kapıyı. Burası Tanrının e

vidir. Ona secde etmeye geldim. 

Hademe, ağzından buram buram 
ispirto kokusu fışkıran ve ayakta 
duramıyacak bir halde sarhoş olan 
bu müslümanı camie almak isteme
miştir. O ısrar etmiş ve: 

- Yahu demiş sen Allahm evin
den ne hak)a kovuyorsun? 

Mumanaat devam edince de ts -
mail eline geçirdiği bir odunla Hü
seyin Hüsnüyü dövmüş ve başından 
yaralamıştır. 

Kliıe Hesabı Yüzünden 
Karııhkh Hakaret Davası 
Meşhut suçlar müddeiumumiliği, 

dün Celal Ergun ile Kenan klişe mü 
essesesi memurlarından Etem arasın 
da geçen karşılıklı bir hakaret ve 
dövme hadisesini tetkik etmiştir. Ha 
dise, beş adet klişe hesabından doğ

muştur. Dün Etem Celal Ergunun 
yazıhanesine gitmiş ve hesaplaşma
ya başlamışlardır. CelaI Ergun ken
disinden beş klişenin hesabını sor
muş, bu yüzden aralarında kavga 
çıkmıştır. Etemin iddiasına göre, Ce 

lal Ergun hem kendisini tokatlamış, 
hem de hakarette bulunmuştur. 

Celal Ergun ise kendisinin ağır 
hakarete uğradığını ileri sürmüştür. 

Kozalarımız Bu Yd 2 Milyon 
Lira Getirecek 

lpekböceği yetiştiren mıntakalar

dan aldığımız son haberlere göre, 

Trakyada, Bursada, Diyarbakır. A, 

masya ve Nallı handa yeni koza mah 

sulü piyasası açılmıştır. Bu sene bü

tün bu mıntakalarda mahsul 1933 

senesindenberi ilk defa ve en yüksek 

bir rekolte göstermektedir. 1929 dan 

1933 senesine kadar inkişafa başlı -

yan kozacılık bu tarihlerden sonra 

yavaş yavaş ilerlemiş ve bir buçuk 
milyon kiloyu bulmuştu. Geçen se -
ne rekolte bir milyon yüz bin kilo 
kadar olmuştu. Bu seneki kozaları -
mızın miktarının iki milyon iki yüz 
bin kiloyu bulacağı tahmin edilmek 
tedir. Geçen sene kuru kozanın kilo 
su 330 kuruştan Fransızlara Türki-

yede teslim şartile satılmıştı. 
Bu fiyata göre bu seneki rekolte

mlzln iki milyon lirayı geçeceği ümit 

edilmektedir. Bursada yaş koza pi

yasası 75-80 kuruştan açılmıştır. 

En iyi bir mal olan bu kozalar is -
tekli ve hararetli olarak satılıyor. 

Trakyada 60-65, Diyarbakırda 55-

60 kuruştan· piyasa açılmıştır. A -
masya ve Nallıhanda piyasa 56-60 

kuruş arasındadır. Bu sene yerli fab 
rikalar ihtiyacını tamamladıktan son 
ra ihraç edilebilecek miktar fazlalaş
mış bulunacaktır. Havaların kura~ 
geçmesi ve açılan tohum mik
tarının fazla olması randımanın has
talıksız olarak artmasını temin et -
miştir. 

lst anbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 
Cinsi Azı Çoiu Muham- M. Garanti Eksiltme tarihi 

men fiyat 

Tereyağ 2800 4500 115 kuruş 388,13 13/7 /938 saat 16 
Çarşamba 

Beyaz peynir 3000 5000 45 kuruş 294,75 13/7/938 saat 16 
Kaşer peynir 1700 2400 70 kuruş Çarşamba 

Kapahzarfla eksiltmeye konulan Sıhhi Müesseselerin 1938 mali yılı 
umum tereyağı, kaşer ve beyaz peynirleri ihtiyacından bir kısım müesse
selere istekli çıkmadığından ve bir kısmına da teklif edilen fiyat fazla gö
rüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bina
sında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiyat, muvakkat garanti, miktar, eksiltmenin gün ve saati 
yukanya yazılmıştır. 

BULMACA 
Evvelki gilnkil bulmacam•a• 

Balledilmit Şekli 
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BUGUNKU BULMACA 
1 2 3 4 D 8 7 8 9 10 

ı 
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SOLDAN 8 A G A: 

1 - Edep, ar - Yağlı kara 
2 - Akideler - Bir renk 
3 - Zaman ölçüsü - Fazlalaştırma 
4 - Hem erkek hem de kadın adıdır -

Erkek ndı 
5 - Zararın :ıksl 

6 - Beynelmilel toplantılarile meşhur 

bir avrupa schrl - Meşenin yarısı 

7 - Dadının yarısı - Mısırın hayat kay 
nağı - Sıkıntı ifade eden bir kelime 

8 - Acem lisanında ekmek - Neticesiz 
9 - Rabıt edatı - Sorgu edatı - Vermek 

10 - Nota - Sorgu edatı - Bir dftçi aletı 
VUKARIDAN AŞAG I : 

1 - Kan terbiyesi - Fransarun meşhur 
sayfiye şehirlerinden biri 

2 - Parça - Etin sert tarafı 
3 - Hava değişikliklerini bildiren ilmi 

merkez. 
4 - Tabiiyetini kabul etmek 
5 - Vermek - Mektup 
6 - Bir sayı 

4 - 7 - 938 

Radyo 
lstanbuJ Radyosu 

ÖOle neırlyatı: 

12.30 PlAkla Tilrk musikisi, 12.!IO Hava
dis. 13.~ PlAkla Türk musikisi. 13.30 Muh
telif plAk neşriyatı. 14 Son. 
Akşam neşriyatı: 

18.30 PlAkla daruı musikisi. 19.15 Bayan 
Nine: Çocuklara masal. 19.55 Borsa ha
berleri. 20 Grenvlç rasathanesinden naklen 
saat ayan. Ritat ve arkadaşları, HicazkAr. 
kürdili. 20.45 Hava raporu. 20.48 Ömer Rı
za Doğrul tarafından arapça söylev. 21 Or
kestra. 21.30 Fasıl saz heyeti: İbrahim ve 
arkadaşları. Hic:ız faslı. 22.10 Tepebaşı be
lediye bahçesinden nakil: Milz.lk ve var-

yete. 22,50 Son haberler ve ertesi günün 

programı. 23 Son. 
SENFONiLER: 

18.30 Berlin klsıı dalgnsı: Senfonik koz 
seri. 21 Belgrad: Senfonik konser nak
li. 22.15 Bükreş: Senfonik Amerikan 
musikisi. 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa dalgası: Hafif mu
siki. 8.15 devamı. 8.50 Parls Mondiyal: 
PlAk; 9.15; 9.45; 10.35 Keza, 12 Berlin 
kısa dalgası: Orkesra konseri (13: Hafif 
musiki. 14.30 devamı. 13.15 Mondlya~ 
Konser nakli. 14 keza. 13.25 Bükreş: 

PIAk konseri 14.30 devaını. 15.20 Parls 
Mondlyal: PlAk musikisi. 15 30: Delmon 
orkestrası. 17 Varşova: Hafif musiki kod 
seri. 17.45 Berlin kısa dalgası: fş sonu 
kon.~erl. 18.50 Devamı. 18. Parls Mon
dlyal: Konser nakli. 18 Peşte: Clgan or
kestrası. 19 Parfs Mondiyal: PIAk mu
siki.:!, 19.10 Varşova: Amerikan mu
sikisi (Jacobl, Cac Dovell). 20 Bertin kl
sa dalgası: Eğlenceli musiki. 20.10 Vi
yana: Asker! bando. 20.30 Varşova: Or
kestra ve şarkı. 21.25 Peşte: Orkestra 
(Lerche, Llkus - Cıiak, Stefanldes). 21.31 
Prag: Orkf'stra, şarkı; cenup eserleri 22 
Viyana: Ne~li iş sonu konseri. (Sopran, 
bariton, tenor). 22 Berlin kısa dalgası: 

Karışık neşriyat. 22.25 Peşte: Çigan mu
sikisi. 22.45 Bilkreş: Plftklarla Ameri
kan musikisi konseri. 23 Var90va: KH
sik musiki plAkları. 23.30 Viyana: Ak
ş.ım musikisi. 

OPERALAR, OPERETi.ER: 
19.35 Bilkreş: PlAklarla operet musi

kisi. 

ODA MUSiKİSi: 
7 - Parça - İsUınbulun meşhur bir 19.20 PrnL?: Salon kuarteti 

semti RESİTALLER: 
8 - Serbest - DUnya 
9 - Kafa ve sinir sağlamlığı - ~"""ıia 

biraz ötede mAnasına ' 
ıo - Bir erkek adı - Aptal. 

Elektrik Mütehassısı 
Avrupada tahsil görmüş birinci sı 

ruf elektrik mütehassısı İstanbul ve

ya civarında iş aramaktadır. Beyoğ

lu Tepebaşında Alp otelinde No. 8 e 

müracaat. 

-

9.15 Bertin kısa dalgası: Alman şıt!'• 

kıları. (10.30 İspanyol rapsodisi). 10.45 
Kreuzer - sonate Beethoven. 18.30 Ber· 
lin kısa dalgası: PlAkla piyano musiki
si. 19.15 Bilkreş: Şarkı. 19.30 Berlin ıo
sa dalgası Courovolıler'nln '8rkılann
..._l 2j).20 P.,.t~· 'l"h:nJ .,. .. ..1r.1.,,.. ..n.aO 
Prag: Askeri bando. :t0.4:> llerun kıs.o 

dalgası: 'ı'.lfsZtqn Paganinl varyosyonla
n. 22.10 Vnrşova: Hafif şarkılar. 23.20 
Piyano konseri. 

DANS MUSiKISt 
18 Varşova. 23.25 Pe~te: Hefnemarı 

cazı 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llônları 

Pey Qkçesi 
L. K. 

Semti Mahallesi Sokağı No. cm.1 
. 

Kıymeti 

L. K. 
218 24 16 37 Üsküdar İhsaniye Bostan 8 No. taj >Jr 

10 şap,. 

Yukarda cins ve mevkii gösterilen ev 18/7/938 Pazartesi günü saat ı• 
da müzayede ile satılacaktır. İsteklilerin müzayede günü Kadıköy va»t· 
lar Müdürlüğüne gelmeleri. (4107) 

Llseler Ahm Sa+.m Komisyonundan : 
Komisyonumuza bağlı dört gündüzlü lisenin kamplarına ait olup 5"' 

Posta ve Münakasa gazeteleriyle '22, 27/6/938 ve 1/7/938 tarihinde çık-' 
eksiltme ilanındaki saatler dairelerin mesai saatlerinin değişmesinden d6 
layı bu kere 4, 6/7 /938 günlerinde çıkan ayni gazetelerle yeniden tesJ>l1 

olunan eksiltme saatleri alakadarlara ilan olunur. (4152) 

Devlet Meteoroloii lıleri Umum Müdürlüğünden : 
Su rasat işlerinde münhal 150 lira aylık ücretli rasat şefliğinde çalışif 

rılmak üzere iki Fen Memuru alınacaktır. 

İsteklilerden en az Nafıa Fen Mektebinden mezun olup memurin karı' 
nunun icap ettirdiği umumi vasıfları haiz bulunanların en son bulundıJ,. 
lan vazifelere ait vesika suretlerini istidalanna iliştirerek Temmuz 9' 
gayesine kadar Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri ilin olunur. 

"2185,, "4119,, 

Türk Hava Kurumu Sallnalma Komisyonundan : 
26 cı tertip piyango biletleri için 140.000 türkçe 10.000 Fransızca el p 

nile 10.000 resimli afiş bastırılacaktır. Temmuzun 11 ci Pazartesi gilll 
açık eksiltme ile münakasa yapılacağından istekli olanların şartnamesitl 
görmek üzere Piyango Direktörlüğü Muhasebesine müracaatları. "40~ 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ve şubelerinin ihtiyacı olan 900 - 1100 ton benzin 

beş gün müddetle kapalr zarfla eksiltmiye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 253000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 18975 liradır. "Hemen zevk eyle cAnım olma gamnakl,. 

demişler, hakkaki ıeker yemi§ler.,. 
E, liyanın dünya telakkisi ne ka

dar maddidir. Cennette mahallebi dı
varlı köşkler vadeden sofulann fi
kirlerine, telkinlerine hiç benzer mi? 

Müddeiumumi, her ikisini de Sul
tanahmet sulh üçüncü ceza mahke -
mesine vermiştir. Hnkim Kamil, va 
ziyeti tetkik etmiş, Celal Ergunun 
yazıhanesinde bulunan ve vaziyeti bi 

len iki şahidi dinlemiştir. Bunlar Ce 
lal Ergunun Etemi tokatladığını ve 
sövdüğünü görmediklerini, bilakis 
Etemin Celal Erguna hakaret ettiği
ni anlatmışlardır. Hakim, Celal Er
gun hakkında beraet kararı vermiş, 
Etemin suçunu sabit görerek 3 gün 
hapis ve bir lira para cezasına mah
kum etmiştir. 

İstekliler cari sen~ye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte teklifi havi zarfları ihale saatinden bir saat evvel komis-

4 - Şartname ve evsafını görmek istiyenlerin her gün yazı işl 
kalemine müracaatları ve ihale 8 temmuz 938 cuma günü saat on biti 
belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin teminatlarile biri~ 
teklif mektuplarını saat ona kadar beledive encümenine vermeleri. 

yona vermeleri. "3879,, (2087) (3943) 

ACELE EDiNiZ 
196 lirahk 32 günlük 

ıeyahatin puaportlan yapılıyor. 

Romanya, Macaristan, A vuaturya, Almanya, Çekoılovakya, 
Gldiı 23 Temmuz 

İtalya, Yunaniıtanın Büyük Şehirlerinde Paıaport; Vizeler, 
Otel, Yemek, Tren, Vapur ve Gezmeler. Dönüt 24 Ağ•stoı NATTA 1 

Galatuaray - latan 

Telefon: 44914 



4 - 7. 938 

TAN 
Günde6k Gazete 

TAN'ın hedefi: Haberde, flktrde, her• 
teyde temiz. dOrDet, umı1ı1t olmak, 
karlln guete1I olmıya .-rıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
'150 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Milletlerarası ı>05ta lttlh•dına dahil ol
mıyan memleketler için ;o, 16, 9, 3,5 lira 
dlr. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
tirmek 25 kuruştur. CeVBP için mektup 
la.ra 10 kunıtluk pw ilAvesi lhımdır. 

[ GONON MisELELERl 

Yeni Bir 
Varidat Membaı 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Dün, pul ınütehasımılanndan Nus
ret isminde bir zat, bana Bulgaris
tanın yeni çıkardığı pullardan bir i
kisini gösterdi ve mühim bir vari
dat ve propaganda membaı üzerine 
dikkatintizi çekti. Bunlardan biri· 
nin üzerinde tavuk resmi, ötekinin Ü· 

ıerindt çocuk resmi vardı. 

SoJI zamanlarda pul, belli başlı rek 
lam, propaganda ve varidat membaı 
olarak kullanılıyor. Bu puJlar, Bul
garistanın son senelerde propaganda 
için çıkardığı pulJardan yalnız ikisini 
gösteriyor. Halbuki Bulgaristan ü
Eüın, buğday ıibi ihraç maJlarını pro
paganda etmek için de pullar çıkar
ın.ıştır. 

Pul, ayni zamanda bir \7aridat 
ınembaıdır. Avrupada Lindlenistayn 
ve Andore isminde iki küçük ctimhu
riyet vardır ki, hemen hemen çı.kar
dıklan pullann varidattan ile yaşar
lar. 

Dünyada, beı, alh yüz bin pulcu 
vardır. Bunlardan mutlaka her çı

kan pulu tetnine çahıan ciddi pulcu
lann yekilnu üç yüz bini bulur. Bi
naenaleyh her yeni çıkan pulun mut
laka iki üç yüz bin hazır mütterisi 
var demektir. 

Gerek propaganda ve gerek va.ri-
1·;• --~-- -•---t.c-ı.o.= __ _.._ .._ 

1 ade edem.iyen memleket Türkiye
dir, 

Pul çıkarmak için elimizde bir çok 
fırsatlar vardır: 1 

. ı - Bir memleket serisi çıkarabi
Uriz, 1914 de çıkarılan İstanbul se
risi bugün dünyanın en kıymetli pul
l~rı arasına girmiştir. Bu seri, başka 
bıl' şekilde tekrar edilebilir. 

2 - An.karaya ait bir seri çıkarıla
bilir \7e Ctlmhuriyet rejiminin yaralı 
~ kudreti biltiln dünyaya gösterile
bilir. 

3 - Cünıhuriyetin icraatını göste
~ll bir seri yapılabilir. 
h' ( - İhraç maddelerimiz hakkında 
ır seri tertip edilebilir. 

.s - Mimar Sinan gibi büyükleri
~ız ve eserleri hakkında bir seri çı
ıtrılabilir. 

lnllulasa, Türkiyenin propaganda i
~ istifade edebileceği bir çok pul 

ltı\e'Vzulan vardır. Bunlar üzerinde 
Şleneb·ı· ı ır. 

hı t: al~ız muvaffakıyet temini için 
r ılu şartın gözönünde tutulması 18-

~dır: 
Pulların, mutlaka iyi basılm.11 ol

~aıı ~i~dır. Şimdiki ~ullanm.ız su: 
erıyıp boyasını verıyor. Kolleksı 

)oncular böyle pullara ehemmiyet 
•ernıezler. 

Sonra çıkanlacak serilerin çok pa

hlllı olınaınası Uzımdır. Pahalı seri-
leriıı ü . . nı şterisı daıma az olur. 

d 
.. Nitekim Cümhuriyetin onunca yıl 
0nunı.. ii 1 l u m nasebetile çıkarılan pu -
ar iyi ve giizel olmadığı için satıl-
tnadı ue k d . .. 

h 
· n. za a ınlar kongresı muna-

ııe en d ~ 1 e çıknılan pullar pahalı ol-
uf~ için istihlak edilemedi. 

l Yı basılmak, ucuza verilmek şarti
.. e ~er ay bir seri rıkarılabilir ve her 
0 er1 ı· · l< 

aakal 25 bin Jira ile 100 bin lira 
lll'asında varidat temin edebilir. 

ist~ halde neden böyle bir brsattan 
_; ade etmiyoruz? 

~FENNIDE: 

Elekt rik Baıladı 
Teten · tik nı, (TAN) - Elektrik fab-
ası rn . 

Jllı-.d erasnnle açılmış kasaba-
... a elektr'k • ı tenviratı başlamıştır. 

TAN 

M•titM 
ideal Y~J~Jl-1~r 

D 
a 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 
, Ödemişten, bir okuyucudan bir 

a a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ me~~~d~.Diy~hl: 

Bön kafa ile kazma vurulmaz o top
rağa. Edep ister, iz'an ister, ihtiram 

Kazmayı bırak da evvela bir 

1
, "On yedi yaşındayım. Ötedenbc-

1.1 ri okumıya harikulade meraklı • 
yım. Geçenlerde büyük adamlardan 
birinin hayatını okudum, onların 

her müıkülil yenerek isteklerine 

ı I 
L~~ YAZAN: 

1 

munff ak olmaları kafamda bir fi-

1 

li kir doğurdu. Ben de memleketime 
il r' ve be§eriyete faydalı bir adnm ola-

1 cağım. Hedefimi keşfettim. Ve yüzü-
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ mü o tarafa çevirdim. Kendime şu 

~[g~~&~ 
S andalla Rumelihiıarın

dan geçiyordum. Şe
hitlikte birçok amele gördüm. 
lmar, methedi tahribe b&fla
mıf. Duvarlar tökülmüf. La
hitler yıkılmıf. Mermer ıan· 
dukalar, kitabeler, parmak· 
}ıklar parçalanmıf. Yaslı top
rağın bağrında çürümüt çürü
memit tabut, ıolmuf aolmamıt 
kefen parçalan, kol kemikleri, 
kafatulan görülüyor. Zavallı 
toprak, rehinelerini naklede
cek mutemet bula.mamıf gibi 
peritan.. Ve, ağır bir koku •• 
Sanki, adem bucağında cehen
nemin ocakları taze tututturul· 
mut gibi lanetli bir koku yıkık 
lahitlerin kemrelerinden fır
lıyor, gelen geçen halkın yü
züne çarpıyor •• 

pınarlarım dondu. Üşüdüm, titre
dim. "Aman kayıkçı çek, şura

dan çabuk geçelim.,. dedim. İn
sanlığımdan iğrendim. 

B en bu mezarlığa kendimden 
hiçbir kimse gömmedim . 

Fakat elli yıldır ziyaretçisiyim. İlk 
ziyaretime babam vesile olmuştu. 

O, galiba buraya bir sevgili göm
müştü. O gün henüz yedi yaşın

da bir çocuktum. Babam elimden 
tuttu. Sık servilerin koyu gölgesin
de yürüdük. Topraktan yemyeşil 
otlar fışkırmış, eflatun çiçekler, 
kızıl geli11cikler boy vermişti. Bir 
çiçeğe hamle ettim. Koparmak is
tedim. Babam yakamdan tuttu. 

- Oğlum. Ölüler bahçe•in· 
den çiçek koparılmaz, günah .. 
tır. 

emri verdim: Bütün siiratinle amacı 
na ko9up erişmiye mecbursun. Onun 
yolu üzerinde rasthyacağın a§ıl· 

maz mani alan aşacaksın, bu 
ödevi omuzlarına yüklenirken his
setmiş olduiun kuvvet, güvenç ve 
sevinci hatırlıyacaksın, sarsılmıya • 
caksın. Beniın bu kararıma ne der • 
siniz?." • Çocuğum, 

Rumelihisarı Şehitliğinde gelip geçenlerin gözleri önüne 
aerilen manzara budur: "imar", meşhedi tahrip ediyor 

Bir an beynimin uyuştuğunu 
hissettim. Damarlarım dondu. Göz 

Dedi. Sonra dalgın dalgın aran
dı. Taşı süt gibi beyaz, yazılan pı
rıl pırıl yaldızlı bir mezara diz çök
tü. Hala gözlerimin önündedir: Süt 
beyaz mermerinde bir göbek var
dı. Birkaç taze çiçek açmış, bir gül 
fidanı boy vermişti. Babam topra
ğını elledi, eşeledi. Kuru otlarını, 
böceklerini temizledi. Bir zaman 
daldı, düşündü, okudu, sğtadı. Yi
ne elimden tuttu, yavaş yavaş yü
rüdük. Tahta b ir kulübenin önün
de durduk. Pejmürde bir adamla 
konuştu: 

On yedf ya~mda verdiğin 'bu 4ta
ran on yedi sene sonra, ayni irade, 
ayni heyecan, ayni kuvvetle hayata 
geçirebileceksen, o zaman ben saç• 
ları bembeyaz bir insan olduğum hal 
de senin elini öpeceğim. Hayat yo • 
luna azim, irade, heyecanla girenle
ri çok gördük. Bunlann hepsi yük -
sek ideallerin peşine takılırlar, genç 
liğin verdiği heyecanla, maddi vo 
mllnevi fedakarlıklara katlanır, her 
nıüşkülU yenmek için iradelerini bi
lerler. Fakat hayat düpedüz bir yol 
değildir. İnişli, yokuşlu, zikzak yol
lara taksim edilmiştir. Her yolun ö
nünde, taassubun, mazinin, yeniye 
düşman olan bir bekçisi vardır. Aya
ğına ilk çelmeyi o takıruya çalışır. 

Yeni yol açanlara, basitlerin arasın
dan yükselmiye çalışanlara muhi • 
tin bir mukavemeti vardır, her yo' .. 
kuşu tırmanırken eteğinden çeker. 
Değişen hayattan menfaatleri saraı
Ianl~r vardır, her ıeyi olduğu gibi 
tutmak için bunlar toplu bir kuvvet 
halinde karşına çıkarlar. Seni a~lık, 
ve ölümle tehdit ederler. Senin her 
hamleni durdurmak iı;in, hazan ta
assup sil8.hını, hazan en kuvvetli si
lahlan olan menfaat silahını, hazan 
ölüm silahını kullanırlar. Bazan ön
den, hazan arkadan vururlar. En te
miz bir ideali, bir vatana hiyanet 
şekline sokarak seni en sevdiğin hür 
riyetinden mahrum ederler. Hile • 
nin, hud'anın, karanlıkta çalışan, se 
nin azmini ve iradeni kırmak iç;n 
dağ başında değil, şehrin ortasında 
yol kesen haydutları vardır. Sen bun 
Jarın hepsile rarpışmak mecburiye· 
tin desin. 

Nevyork 
Türkiye 

--, 
Sergisinde 

, 

1 939 Nevyork ıergiıinde yapılacali 
Türle pavyonunun dahili dekorasyo

nu İçin serbest bir proje müsabakası açıldı
ğını gazetelerden öğreniyoruz. 
Bu müsabaka, gerek işin ehemmiyet ve azameti, 

gerek Türk sanatkarlarına olgun bir çalışma zemini 
hazırlanmasına fırsat vermesi itibarile çok isabetli 
ve yerinde bir fikirdir. Seksı:n ınilyanu mütecaviz 
iıı.sanın ge:teceği tahmin edilen bu cihanşümul ser
giye ıştirak, muhakkak ki, her şeyden evvel bir 
memleket meselesidir. 

Yapmak istediğimiz iş büyüktür. Mimarinin ve 
dekorasyon sanatinin mucizeleştiği bir diyarda bu
günkü inkılap Türkiyesini temsil ve takdir edebile
cek :niikemmeliyette bir sanat eseri vücude getir
mek istiyoruz. Öyle bir eser ki, bütün dünya millet
lerinin gözünü kamaştıran teşhir abideleri yanında 
mütevazi ve munis çehresile Türkü, Türklı.iğü, in
kılabı ve Atatürk Türkiyesinin kısa bir zamandaki 
akıl durdurun inkişafını anlatsın ve sevdirsin. 

Sergi komiserliğince hazırlanan müsabaka 
~artnamesini tetkik ediyoruz: 

Esaslı bir tetkik mahsulü olduğu anlaşılan bu is
tekler, eğer verilen müsabaka müddeti bu işi hakki
le başa!·rnıya kafi gelebilecek kadar geniş tutulsay
dı, maksadın tahakkuku için hiçbir mani kalmamış 
bulunacaktı. Fakat zaman o kadar kısa ki, sanatkara 
değil, bu mcvzua ait resimleri, planları, maketleri 
hazırlamak, dokümanlarını toplamıya bile imkan 
bulamıyacaktır. 

Şartnameyi hulasaten gözden geçirirsek şunları 

görürüz: 
Pa,•i;von zemin ve asma kat olmak üzere iki büyük sa-

londan ıburettir. Asma kat, maddelerin teşhiri ile mem

leket tudnnine tahsis edilmiştir. 

İki, üç broşürle bir turizm köşesi yapılamıyacağı
na göre, küçük bir seyahati göze aldıırp, memleke
tin hjç olmazsa birinci plana gelen turistik köşeleri
ni dolaşmak. resim almak, malumat toplamak, afiş
ler, gitler yapmak, renkli renksiz propaganda tab
loları hazırlamak icap eder ki, bir zaman mesele.sl-

clir. 
Paviyonun zemin katı tamamen tarihi eserlerle 

Türk inkılabına tahsis edilmiştir. 
Arkeolojik bakımdan Türkiye, kablettarih devirler-

den baı,lıyarak yirminci medeniyet asrına kadar in

sanlık tarihinin biltün medeniyet safhaları Sevr mua

he<1esine göre Türkiye, Lozana göre Türkiye, imparator

luk Türkiyesi ile Cümhuriyet Türkiyesi arasında mu. 

kAyse. {Kabartma haritalar ve bu mevzuun icap ettir• 

diği tablolaı, istatistikler, grafikler vesaire). 

Pavyonu 
Yazan: REFiK KO RDAG 

Barışçı Türkiye, Montrö, Balkan ve Şark paktları, ha

rici siyasetin bil.Ançosu .. Gençlik ve kadınlık .. Kültür ha

reketleri, milll servetlerimiz, ihraç maddelerimiı:, demir 

yollarımız, havacılığunu, sınai kalkınma hareketleri, 

halkçı, inkılilpçı ve ltıyik Türkiye .. iltıh .. 

Çetin iş .. Türkün dünyaya ayak bastığı tarihten 
asr1mıza kadar, yaşadığı, hükümran olduğu. mede
niyet kurduğu, zaferden za1ere, istiladan istilaya 
koştuğu yayıldığı, saltanat sürdüğü devirlerın canlı 
mukayeseli bir tarihi ve nihayet inkılap Türkiyesi
nin başlı başına bir devir olan tarihi ve ideolojisi ... 

H er biri başlı başına derin ve esaslı araştırma-
lara ihtiyaç hissettiren bu muazzam !şin ni

hayet bir buçuk ay gibi kısa bir zaman içinde bütün 
teferruat ve ta1silatile başarılabilmesi bana biraz 
hayal gibi görünüyor. Bu istifham bizzat sergi tertip 
heyetini de düşündürmüş olacak ki, şartnameye ay· 
rıca hususi bir madde ilavesine lüzum görülmüş. 

Müsahakada kazananların projelerini mutlaka 
tatbik için bir mecburiyet yoktur. Edilmese de olur. 
Nitekim müsabakada kazanmıyanların projeleri eğer 
tertip heyetince muvafık görtilürse, tatbik edilebilir. 

Madde biraz muğlak: olmakla beraber mantıki bir 
silsile takip ederek şöyle bir neticeye varabiliriz. Jü
ri, beğensin, beğenmesin ve projeler, aranılan mak
sadı temin etsin, etmesin, tertip heyeti projeler ara
sından muva1ık bulduğunu intihap ve tatbikte ser
besttir. 

Bizde sergi işleri nedense hep böyle aceleye geli
yor. Vaktile tedbir alıp etraflı bir program dahilinde 
hareket o kadar güç bir şey midir ki, dara gelmeden 
tatbikata geçemiyoruz. Bu neden böyle olur, bilin
mez. Fakat senelerdenberi tekerrür eden ve her se
ferinde de oldu, olmadı, yetişti, yetişmedi gibi telaşlı 
dedikodulara yol açan Galatasaray sergisi, on beş 
gün içinde bütün hazırlıklarını bitirmiye mahkum
dur. · 

Galatasaray sergisi nihayet muvaffakıyeti veya 
muvaffakıyetsizliği hudutlarımız haricine çıkmıyan 
ihmale uğramış dahili bir işimizdir. Sırası gelince, 
ona da el atılır ve ister istemez makule irca edilir. 

Fakat Nevyork sergisi için böyle düşünemeyiz. 

Bütün dünya milletlerinin gözleri öniine serilecek 
bir eserin çok ince tetkike tabi tutulması icap eder. 
Sergi heyetinden ricamız, müsabaka müddetinin 
kabil olabildiği kadar uı:atılması çarelerini aramak
tu. Zaman ne kadar geniş olursa elde edilecek ne
tice de o nisbette isabetli olur. 

Bizim kanaatimiz bir .buçuk ay zarfında bu zorlu 
davanın şartname hükümlerine uygun bir mükem
meliyette halline imkan bulunmadığıdır. Sırası ge
lince bu b&hse tekrar avdet edeceğiz. 

- Mezarlara bakmıyorsun. 
Hakkın gazebine uğrarsın. 

Ben de aylığını vermem. Al fU 
altını. Var, bir fener satm al. 
Her gece batında bir mum 
yak. Yanındaki kandili garip
ıemesin. 

O gün ilk defa mezar ne imiş? 
Ona hizmet ve hürmet gerekmiş 
öğrendim. 

Gel zaman, git zaman büyüdüm. 

Tarih okudum. Felsefe okudum. 

Şarka gittim. Garbe gittim. Dün
ya nedir? Ukba nedir? Hayat ne

dir? Ölüm nedir? anladım. Veya 
hiçbir şey anlamadım. Fakat, me
zarlıklara kah yangın gibi t.utuş

muş yaslı dostlar kolunda, kıih 

kendim cayır cayır yanarak tabut 
arkasında girdim, çıktım. Gömen
leri gördüm. Gömmeyi öğrendim. 
Benim de bağrımdan mezarlığa va 
ran dehlizler açıldı. Ben de babam 
gibi samut taşlara diz çöktüm. Ka
ra toprağa kr,.:ı.andım. Ağladım. Te
sellinin garip bir çiçeğini kokla
dım. 

H ey yıkıcı! Anlaşılan senin 
yıkmakta bile iz'anın, ir

fanın nafile imiş. Yıkmadan şunu 
öğren ki, yık;:::ıak da yapmak gibi 
adaba, erkana bağlıdır. Yazan ka
lem, işliyen fırça nasıl terbiye gör
müş nurlu bir kafadan ışık alırsa, 

eşen kazma da yaptığını bilen, ya
pacağını düşünen bir kafadan kuv
vet alır. Bunun içindlr ki, ırgat baş 
ka, bahçıvan başkadır. Kazdığın ye
ri dağ başı, çıkardığın nesneyi ay
rık kökü mü sandın? Sana benlik 
veren şu toprağı fethetmiş en bü
yük şehitlerden tut da binlerce a
nalar, babalar, eşler, kızanlar, a
şıklar, maşukalar mekanı, medfe
nidir orası. En halis, en mübarek 
kanlar, hal.A pınarları coşkun göz
lerden çağlıyanlar akmıştır oraya. 
Bön kafa ile kazma vurulmaz o 
toprağa, edep ister, iz'an ister, ih
tiram ister. Kazmayı bırak da ev
v~la bir tahtaperde kur. Var çekil, 
gunahını ardında işle. Halkın ima
nını, vicdanını incitme. Emvatıma 
karşı husranım, faniliğim için ıstı-

Şunu da bil ki, büyük adam ol • 
mak, yalnız nefsini, ve şahsiyetini Ö• 

teki insanlardan fültiin bir hale getir 
mek demek değildir. Geride kalan -
ları beraber yiikseltmek, onlar yük
seldiği nisbette yükselmek demek -
tir. Onlarla beraber azap çekmek, 
onlara nur vermek, onları sıkıntılı 
bir yoldan refaha, yiikseli§e eriş 

tirmek demektir. Onlar dediğim, 

hem kendi cemiyetin, hem d~ hiitün 
bir insanlık cemiyettir. Bunların 
birine veya ikisine birden hizmet et 
tiğin gUn, emeline kavuşursun yav
rum. Çok idealistsin, takdir cdiyo _ 
rum, bütiin bu şekilleri geçip kalbu 
run üstünde kalırsan, büyük adam 
olursun. 

Tarihe ve hale bakarsan, idealine 
kavuşmak için azap rekenler·ı h . 

~ • apı-

sanelerde nöbet bekJiycnleri . . • ıpe ce-
kılenleri görürsün. İşte Galile, K~ • 
lomp, Sokrat, daha niceleri var F _ 
kat bütün bu müşkülleri :ren ip· ha a_ 
yatta idealine ka\•uşanlar da ,, d . ar ır. 

bu hahhyarların başında Atatürk 
var, ve göziinUn öniindedir. 

Sen böyle bir azimle yola "tk · :. ınıs~ 
san, yolun açık, ömriin uzun h d , 
f . y ' c e • 
ın ugurlu olsun. 

ADANADA: 

Ekmek Ucuz 
Adana, (TAN) - Birinci n evi ek

mek on para ucuzlamış, 8 kuru 30 
paraya inmiştir. ş 

r~bınıla eğlenme benim. Zannetme 
ki, makber samuttur. Vurduğun 
kazmanın sesi mezardan l 
berh t ·· " 11 ge mez, 

aya gonu erden gelir. Kulak-
'7er, dinle. O coşkun sesi ı· ·1 k . şı ece -
sın. Belki hacil olacaksın 1 t" "'"f 
ed 

. . .. . . s ıg ar 
eceksın. Senı hodük seni.. 
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TÜRKİYE • MISIR ATLETİZM MUSABAKAL-ARI 

Mısır.lıları Dün Yalnız Bir 
Müsabakada Yenebildik 

Recep 1500 Metrede 
Yeni Bir Rekor Yaptı . 

Dünkü Tenis 
Müsabakaları 

... ... --... ... ----------a ., 
:ı: .. .. --~ 
~ 
= --... .. \ -~ 
;ı ... ---i ---= ~ ... ------ Hayırlı Amca 

----... ---... ---------------------------------= ----... -------ioiıi .. ... -----:Atle tizm Federasyonu tarafından tehrimize davet edilen Mı
mlı atletler dün ikinci ve ion müaaıbakalarmı Kadıköy stadında 
yapb lar. 

Güneı Kupasını On Yedi 
Yaşındaki Nişan Kazandı 
Güneş Kupası "Tek,,: 

----- ----Yazan : Mih. Zoıçenko - Çeviren: B. Tok 
İki haftadır Güneş kortlarında de

vam eden kupa maçları dün netice
lendi. Güneş kupası maçlarında fina 
le kalan Amerikalı Hall ile küçük Ni 
şan çok sıkı bir karşılaşma ile kupa
yı sonuna kadar çekiştiler. Fakat Ni
şan düzgün vuruşları ve rakibine gö
re tanzim ettiği akıllı tabiyesile üç 

iı ti 111111111111'11111111 , .. • 
Bir gün evvel yaptıktan müsaba:kalarm hepsini kazanan Mısırlı 

atletlerin elde ettikleri ~ dereceler Mısır takımı hakkında 
sporseverlerimize ki.fi derecede kanaat verdiğinden stadyom bir 
gün evvelki ile kıyu bbul etmiyecek derecede ve bir atletizm 

müsabakasında görmiye alıtma.dığrmız seyirci kalabalığı ile 
çevrilmişti. 

Seyirciler arasında Mısır sefiri de 
bulunuyor ve yanşlan alaka ile ta
k ip ediyordu. 

Saat 16.45 te başlanan müsabaka
lan bizim atletlerden yüksek olduk
larını dünkü nüshamızda da yazdığı 
mız gibi yine Mısırlılar kazandı. 

Yalnız 1500 de Güneşten Recep 
yeni bir Türkiye rekoru yaptığı gibi 
Mısırlılarla yapılan bütün müsaba -
katarda Mısırlı atletleri geçmek se
refine mazhar olan yegane 'l'ürk 
atleti oldu. 

Yüksek atlamada da Ankararun 
genç ve yeni istidadı Jerfi Yun:m 
şampiyonu Pantazis'i mağlup e!mi
ye muvaffak oldu. Bu iki atleti ve 
evvelisi gün 110 manialıda yeni bir 
rekor yapan Faiki tebrik ederiz. 

Müsabakalarda alınan dereceleri 
sırasile yazıyoruz: 

200 metre: , 
Bu müsabakay~ iki Mısırlı üç 

Türk atlet iştirak etti. Mesafenin en 
iyi atletleri olan İrfan, bacağına 
k ramp girdiğinden Gören bir gün ev 
velki 400 metre koşuda ayağı bur -
kulduğundan iştir.ik etmiyorlardı. 

Dünkü 100 ve 400 metrenin kahra -
rmanı Mısırlı Ebeyt ile yine Mısırlı 
Andiryadis biribirile çekişerek bi -
rinciliği ve ikinciliği aralannda tak
sim ettiler. Ve güzel de bir .:lerece 
yaptılar. Bizim atletler ancak üçün
cü gelebildiler. Teknik netice: 

I Andiryadis (Mısır) 22.4-10 
II Ebeyd (Mısır) 
m Mehmet (Türk) 
1500 metre: 

Faik ancak üçüncü gclebilcli. Mısır
lı atlet bu suretle yeni Mısır rekoru 
yapmış oldu. Teknik netice: 

1 Muskuris (Mısır) 57 
II Haluani (Mısır) 
IİI Faik (Türk) 
Disk atma: 

Bu müsabaka Mısırlı at1etlı:!r işti

rak etmediği için Türk atletler ara
sında yapıldı. Teknik netice. 

1 Arat 37.55 
il Yusuf 37,17 
IIİ Yavru 36.20 
Yüksek atlama: 
Bu müsabakaya Balkan şampiyo

nu Yunanlı Pantozis iştirak etmesine 
rağmen en iyi atlayıcımız olan Pol
yos rahatsız olduğu için girmemiş
ti. Yeni ve genç istidat olan Ankara 
dan Türk jerfi Yunanistan voe Bnl -
kan şampiyonuna karşı atladı. 1,83 
gibi iyi bir derece yaparak birinci 
geldi. Yunanlı iyi fotmünde olmadı
ğı için 1.79 da kaldı. Teknik netice: 

I Jerfi (Türk) 1.83 
ll Pantazis (Yunan) 1.79 
4X100 bayrak: 

Bu müsabakaya bir Mısır jki Türk 
takımı iştirak ediyordu. Birinci Türk 
takımını teşkil eden atletler arasın
da en yüksek süratçilerimizden İr
fan, Vedat gözükmüyor buna muka
bil eski süratçilerimizden Semih ko
şuyordu. 

Hallık ilk yüz metreyi çok güzel 
koşarak Mısırlıdan beş metre evvel 
bayrağı Nerimana verdi. Neriman 
ile birlikte koşan en kuvvetli Mısırlı 
atlet Ebeyd beş metre farkla hayra~ 
ğı aldığı halde Nerimam gayet ko
laylıkla geçti. Ve aradaki mesafe Mı 
sırlılar lehine tecelli etti. Üçüncü o
larak koşan Cihat bu mesafeyi daha 
fazlaya çıkardı. Ve son olarak ko
şan Semiha Bayrak Mısırlıdan 10 
metre sonra verildi. Bu kıymetU ko
şucumuz aradaki geniş mesafeyi ka
patmak için elinden geleni yaptı ise 

I seti arka arkaya kurtararak kupayı 
kazanmıya muvaffak oldu. Güneşin 
bu en genç oyuncusu geçen seneden 
beri dikkati celbediyordu. Bu sene 
daha formunda olan Nişan bilgisinin 
ve devamlı çalışmasının haklı bir 
mükafatını elde etmiş oldu. 

Dünkü müsabakalarda yeni bir 
rekor yapan Recep 

de tabiatile muvaffak olamadı. Ve 
Mısırlılar birinci geldiler. Teknik ne
tice: 

1 Mısır takımı 
II Türk takımı 

Mısır takımı: Halvani, Ebeyd, Es
kinazi, Andiryadis. 

Türk takımı: Haluk, Neriman, Ci 
hat, Semih. 

Cirit: 

Bu müsabaka dün yapıldığı hal -
de bugün tekrar edildi ve yine Mısır 
lı Saiyed birinci, Rasim ikinci, Şerif 
üçüncü oldu. Teknik netice: 

I Saiyed (Msıır) 56.97 
II Rasim <Türk) 44.33 
IİI Şerif (Türk) 43.66 
10.000 metre : 

Bu müsabakaya dün 3000 metre
yi gayet nefis bir koşu ile kazarınn 
Mısırlı Aöusbah ile üç Türk atleti 
iştirak ediyordu. İlk turlar Mısırlı
nın önde gitmesile devam ediyordu. 
Mısır rekordmeni olan ve Yunanis
tanda yeni bir Mısır rekoru yapan 
Abusbah onuncu turdan sonra ken
disile birlikte giden Hüseyin ve Arti 
ni açmıya başladı. Bu sıralarda atlet 
!erden Sulhi müsabakayı terketti. 

Mısırlı atlet aradaki mesafeyi git 
tikçe açarak bizim atletlere yarım 

[Arkası: Sayfa 10. siıtun 6 da] 

Güneş Kupası "Çi!t,,: 

Çüt erkekler için konmuş olan 
ikinci Güneş kupasının final maçını 
Güneşten Fehmi - Nişan çifti yine 
Güneşten Ciras - Sinamuva çütine 
karşı oynadılar ve kazandılar. 

Çalanc Kupası "Tek,,: 

Tek erkekler için konan Calanc 
kupası finalini dün Suatle, geçen se 
nenin Güneş kupası galibi, Telyan 
oynadılar. 

Tclyan ilk setı beklenmiyen bir 
kolay:lıl\la Suat gibi tecrübeli oyun
cudan almıya muvaffak oldu. 

Fakat ikincj sette $uat tehlikeyi 
sezerek var kuvvetiyle çalfşmıya baş 
ladı. Bu gayretle ikinci seti müşkü
latla kurtarabildi. 

Üçüncü sette T~lyan, 6 - O gibi 
büyük bir farkla Suatten alarak a
vantajlı vaziyete girdi. 

Dördüncü sette Suat rakibinin çok 
nazikleştiğini kavrıyarak bir daha 
gayretini topladı ve her ne pahasın~ 
olursa olsun seti kurtarmak üzere 
her topa asılarak oynuyordu. Bu su
retle 5 - 2 vaziyete ~:ıdar geldi. La 
kin rakibi bırakmadı. Yetişti ve 6-5 
ve ao - O ileriye geçti. Suat kaybol
mak üzere gördüğü bu maçı ni'hai bir 
çalışma ile 8 - 6 seti kurtararak em 
niyetli bir faikiyet elde etmiş oldu. 

Son sette bir set evvel çok çalış

mış olan Teylan enerjisinin nihayet 
lerinde olduğunu gösterecek takat
sizlikler farkediliyordu. 

Suat istifade ederek 6 - O kazan
dı. Bu suretle 1938 şampiyonluğunu 
da muhafaza etmiş oldu. 

Çalanç Çiftler: 

Bu müsabakaya bir Mısır \iç Türk 
atlet iştirak ettiler. İlk çıkışta ileri 
fırlıyan Recep bütün müsabıklan pe 
fine takmış vaziyette koşuyor. Maa
mafih Mısır atletlerinin dün 800 
m etrede tatbik ettikleri ve bunda 
~k muvaffak oldukları taknik ha
tasına düşmemek için kendini idare 
ederken rakibini de mütemadi suret 
te kontrol ediyordu. İlk turu, bu va 
ziyette nihayetlendiren Recep son tu 
ra kadar baştaki mevkiini muhafaza 
etti. Ve son turda Mısırlı atletin seri 
Fi.niş yapmasına rağmen o da bütün 
k udretini sarfederek rakibini önüne 
geçirmeden birinci geldi. Recebin ga ı 
lebesini, Mısırlılara ka~ şimdiye 
kadar yapılan müsabakalarda ilk o
larak birinci geldiği için apaşlıyan 
halk, derecenin yeni Türkiye reko
nı olduğunu öğrenince daha şiddct
n tezahüratla karşıladılar. 

Dünkü Ok Atış 

\ 

Müsabakaları 

Calanc kupasının çiftler müsaba
kasını R. Baldini - D. J afe'ye karşı 
E. Armitog_e --:- İbrahim Cimc()z oy
nadılar. 

Başlangıçtan sonuna kadar İbra
him iyi oynadı. Fakat arkadaşiyle u
yuşamadılar. İki arkadaş arasındaki 
anlaşamamazlıktan güzel bir oyunla 
istifade eden Baldini - D. Jafe çüti 
ilk defa olarak Çalanc kupasının cüt 
lerini alınış oldular. 

Teknik netice: 
I Recep (Türk 4,11.1-10 (yeni Tür-

k iye rekoru) · 

ll Ali Yusuf {Mısır) 
m Kemal (Türk) 
400 manialı: 
Bu müsabakaya iki Mısırlı bir 

Türk atlet iştirak etti. Bidayette ge
ride olan Faile 200 metreden itiba • 
ren başa geçti. Bu üstünlüğü muha 
faza ederek son maniaya kadlU' raki 
binden iki metre ilerde giderken son 
miniada aksi bir tesadüf neticesi a
yağı mlni.aya takıldığından yere yu 
varlandı. Ve arkadan gelen Mısırlı 
atlet] rUı. ildai de kendiSini ~ectiler. 

Dünkü ok ahşlann dan bir manzara 

Okspor kurumu tarafından tertip Bahir ve Bayan Mihrünnisa ile Be -
edilen atışlara dün tarihi atış mahal tul iştirak ettiler. 
1i olan Okmeydanında devam edil - Müsabıklar 300 metreyi tecavüz 
di. Büyük bir halk kalabalığı tarafın eden güzel muvaffakıyetler elde et
dan alaka ile takip edilen atışlara mişlerdir. 

Aydın, Nevzat, Tarık, Besim, Talı - Eylülde bu müsabakaların neti
sin. Rüştü, Mehmet, İsmail, Adnan, cesi alınacak ve 90D müsabakada el-

Kara AH • Tekirdağh 
Müsabakası Yapalamadı 
Izm.ir, 3 (Tau muhabirinden) -

Bugün Izmir Alsancak stadında ya
pılacağı ilan edilen Tekirdağlı - Ka 
ra Ali müsabakasında Kara Ali sa
haya çıkmamış, bunun üzerine halk 
gişelere hücum ederek paralarını ge 
ri istemişlerdir. Bu yüzden bir çok 
karışıklıklar olmuştur. Kara Ali po
lislerin muhafazasında dışarı çıka -
bilmiştir. 

'de edilen en yüksek derece Türkiye 
rekoru olarak kabul edilecektir. 

Dün iyi atış yapanlar şunlardır: 
Mihrünnisa, Tahsin, Rüştü, Meh -

met, lsmail. 

Geçenlerde, bizim oturduğu
muz apartmanın kiracıla

rından birine bir misafir geldi. Mi
safir, kiracının akrabası oluyordu. 
Galiba anne tarafından. amcası gi
bi bir şey ... 

Her ne hal ise .. Gelen amca, ma
zisi karanlık bir adamdı. Pek te 
belli olmıyan bazı işlerden otürü 
yedi sene hapis cezasına mahkum 
olmuştu. Fakat ıslahı hal etmiş gö
ründüğü için vaktinden evvel ha
pisten kurtulmuştu .. Hatta işin ga
ribi, hapishanede bulunduğu müd
detçe, inşaat işlerinde bazı yarar
lıklar gösterdiği için, galiba ni
şan falan da alm1ştı. Amca, bu 

nişanı hep göğsünde taşır durur
du. 
Amcanın misafir olarak kaldıf. 

yeğeni ise, ilk zamanlar amcasil~ 
bayağı iftihar bile ediyordu. İnsa
nın göğsü nişanlı bir amcası bu
lunması elbette hoşa gidecek bir 
şeydi. Yeğen bu şerefli amcasını 
ileri seürerek apartmanın içinde, 
bir ikinci oda bile kopartmıya ça
lıştı .. Fakat yeğeninin bu isteği 
kabul .edilmedi. Hatta odasına ha
riçten fazla bır . adam a dıgı ıçm 
kirasına bile zam yapıldı. Bu ha
dise yeğen için ilk darbe oldu .. 

Amca, harici görünüş itibarile 
hiç te hoşa gidecek bir adam de
ğildi. Gayet yüksekten atıp tutma
sına, kendisini bir kahraman ola
rak tanımasına rağmen, eli çanta
lı, yakalan kürklü kiracılar gelip 
geçtikçe, onları, haydutça bakış

larla, yiyecek gibi süzerdi. 

M aamafih bu sahada bundan 
ileri gitmedi. Her hangi bir 

taşkınlık göstermedi. Sadece, mü
temadiyen artan bir şekilde. bira
hanelere taşınmıya başladı. Bu su
retle, nerede ve ne zaman birik
tirdiği pek de belli olm.ıyan pa
ralannı bu yolda eritti. Paralar. 
suyunu çekince, bu defa yeğenin
den ödünç para almıya başladı. 

Bu hadise yeğen için ikinci bir 
darbe oldu .. Amca yeğeninden çok 
kısa bir zamanda yüz ruble ka
dar bir para çekmiye muvaffak 
olmuştu. 

Bu ve buna benzer haller, yeğe
ninin epeyce canını sıktı. Bir gün 
B:_mcasını bir kenara çekerek ol -
dukça sert bir tavırla: 

- Bana bak amca, dedi, sen ya 
bu hallerinden vazgeç ve yahut bu 
evden defolup git! Ben mütevazi 
bir ambar memuruyum. Benim fa
kir bütçem senin bu sefihane ya
şayı~ına dayanamaz! 

Amca, yeğeninin bir ambar me
muru olduğunu öğrenince, yü
zünde şeytanca bir sevinç peyda 
oldu. Fevkalade keyiflendi. Bir 
fırsatını bularak, yeğeninin am

barında neler bulunduğunu öğren
dikten sonra kafasında bir takım 
planlar çizdi. 

Amca, allem etti, kallem etti, ni
hayet yeğenini ambardan öte b~ 

ri çalmıya ikna etti. Amcanın teş
vikile yeğen ambardan öteberi ça
lacak, amca da bunları satacaktı. 
Bu satıştan gel~ek para da ikisi 
arasında bölüşülecekti. 

Bu ana kadar namuslu bir adam 

olan yeğen, birdenbire ahlakını 

değiştirivermişti. İlk partide am
bardan külliyetli miktarda iplik ça 
larak amcasına verdL Bunlan ve-

.-111111111111111 n nıın ı ı i 
rirken de amcasına şunlan söyle.. 
di: 

- .An:ian amca gözünü seveyim, 
dikkat et,· bunlan satarken yaka
lanma!.· A.ks.i ti:lkdirde senin yü
zÜnden en qşağı beş senelik ceza 
alırım. Sonra ikimiz de bu işte ya
nanz. 

İşlerin yoluna girişinden fevka
lade sevinen amca bir kahkaha a-
tarak: ... ıı 4ııı4 

- Delikanlı, dedi, sen yüreğini 

ferah tut Ben bu işlerin mütehas
sısıyıın. Ben bu işlerin üniversite
sini bitirdim. Benim yakalanma
ma ihtimal yoktur. Vıikıa ben on 
senedenberi şehir yüzünü görme
dim. Bu zaman içinde hayat bir 
hayli değişmiş! Fakat buna rağmen 
Allahın inayetile bu işin üstesin
den geliriz. 

N e ise, lafı uzatmıyalım .. A
cele iplikleri aldı ve bun

ları satmak üzere mağazalardan 

birine girdi. Müll;asip bir fırsatını 
kollıyarak mağaza direktörünü ya
nına çağırdı: 

-- Arkadaş, dedi, bende külli-. 
Size bunlan ucuzca bir fiyatla sat
mak istiyorumh .. ·İsterseniz alınız! 
Almak istemiy,orsanız gürültü fa-
lan çıkarmıya kalkmadan bana 
söyleyiniz. Çünkü gürültü falan 
çıkarmıya kalkmanızdan, polis, 
molis çağırmanızdan bir fayda ha
sıl olmaz. 

Mağazanın direktörü. 

- Pekala, dedi. Mademki ucu
za satıyorsunuz, ne diye almıya -. 
lım? Yalnız ben paraları sayıncı
ya kadar siz şuracıkta biraz bek
leyiniz! 

Hayırlı amca, direktörün göster
diği istikamette iki adım atar at
maz, nasıl olduğunun farkına var
madan, kendisini abdesthanede bul 
du.. Geri dönmesine imkan kal • 
madan, kapının üzerine kilitlen
diğini işitti... 

Amca, faka bastırıldığını anlar 
anlamaz feryadı figana, kapıyı 
yumruklamıya başladı. Fakat kim
senin aldırmadığını görünce, yük
sek olan kapının üzerinden atlama 
tecrübesine girişti Fakat bunu 
yapmıya muvaffak olmadan kapı 
açıldı. Kapının önündeki polis: 

- Haydi bakalım! Dışan çık! 

Kumandasını verdi. 

Amca, neye uğradığım şaşırmış 
bir halde dışarı çıktı. Sersem, ser
sem etrafına hakınmıya, vaziyetin 
nasıl bir safhaya girdiğini anla
mıya çalıştı. Polis, amcanın bu şaş 
kınlığından istifade ederek: 

- Babalık, anlat bakalım, dedi, 
nedir bu işler? Bu iplikleri nere
den buldun? 

Hala kendini toplıyamıyan am
ca, olanı biteni bülbül gibi anlat
mıya başladı. Hikayesini bitirdiği 
zaman bu gevezeliğine kendisi de 
şaştı .. 

A mca, böyle ilk a'dımda ya
kalanacağını hiç bekleme

diğini söylediği zaman polis, ka
tıla katıla gülmiye başladı: 

- Her halde, dedi, siz değişen 
şeraiti hesaba katmamışsınız! 

Amca, bu filtre pek yanaşmadı: 
- Yok, canım, dedi, ben pekala 

şeraiti nazan itibara aldım .. Fa
kat benim işlerimi altüst eden şey. 

[Arkuı: Sayfa 8, sütun 4' tel 
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Hatay Foto Muhabirimizin KADIN VE MODA 
16Yaşında GençKızlara Tavsiye Gönderdiği Son Resimler 
Edilecek 5 Güzel Elbise Modeli 

Yaz Modaları 
........,,-~--

l'az nıodalan arasında en ileri ge· 
lenlerden biri keten kumaşlann Ü· 
2erine yapılan emprime desenlerdir. 

Bilhassa pike emprimeler ~k ni· 
bet görmektedir. Düz renk keten ve.o 
ya pike eteklerin Üzerlerine giyilen 
emprime pike jaketler rah.tlıklan, 
yıkanabihneleri ve serin tutınalan 

itibarile tercih edilmektedirler. Bü
tün kadın elbiselerinde ve kadına ta 
allUk eden bütün eşyalarda hatta 

makiyajda bile bir sadelik göze çarp 
maktadır. Bütün kadınlann eve olan 
merbutiyetleri ve ev i~lerine kar~ı 
olan sevgileri artmaktadır. Bu iti
barla bu günün normal kadmmın ea 
yesi sade boyanmak, süslenmek de
ğil. tem.iz, tertipli ve zarif olmaktır. 

Resimde görülen iki elbisen.in biri 
emprime ketenden yapılmıştır. Ge· 
Dİ§ yuvarlak yakanın etrafına bir 
parça çevrilmiş ve büzgüler yapıl· 
mıştır. Kollar kısa ve hüzgülüdür. 

çiçekli, büzgülü ve uzun kuşaklı em
prime bir elbisedir. Bu elbiseler çay 
Iara ve nisbeten l'esmi eğlentilere gi 
derken giyilebilir. 

Elbisenin bütün süsü kalın beyaz ______ ...., ___ ....,,. __ _ 

bir kemer ve iki cepten ibarettir. 

İkinci elbise beyaz keten bir etek- • 
le emprime keten bluz, "' jaketten 
ibarettir. Bluzun önü düğmeli ve be· 
U sıkıdır. Yakanın içinden emprime 
n.in koyu l'enginden bir fular göziik· ı 
mektedir. 

J 1 

Yeni Şapka Modeli 

\ 

Ucuz Yemekler Serisi ..et ı · .. . \ 
-rr:·. · ~ 

Güveçte Türlü 
Llzım olan malzeme: 

2 kilo lop et 
! kllo patlıcan 
i kllo kabak 
i kllo 1-aulya (ıyıekadın) 

1 kllo Domatea 
60 tane bamya 
250 grun yetll blbe,, 

Etleri istenilen büyüklükte doğra

Yıp güvecin en altına dizmeli üzeri· 
be bir kat, domates, biber ve bir ka

şık Yağ koyunuz, bunun üzerine her 

katın arasına domates, biber yağ 
koymak suretile kat kat patlıcan , fa

sulya, bamya ve kabakları sıralayı
nız. En üstüne gene domates biber 

ve Yağ koyup kapağını kapayıp pek 
ağı.r ateşte iki saat hafif, kaynadık
tan sonr - . a uzerıne kara biber ve tuı: 

l~i~ bir saat daha kaynatınız. Tür· 
un · -

k uzun lezzetli olması için hiç su 
OYtnayınız, hatta kabuğu soyulan 

sebzeleri . ve etı yıkamayınız. Yıka-
nan sebz 1 
den e er ve et su salıvereceğin-

vem.e~iniz Yavan olur. 

P~nir Lokması 
Lbın1 olan malzeme: 

i kllo beyaz peynir (tercihan teleme) 

260 gram un 
1 fincan aut 
8 fincan toz teker 
2 yumurt• 

. . \ . 
\ 

Bu beyaz 8itni tepeli ~oı benek
li 1'Utıaletli §apka §ık kadınlar tara· 
fından giyilmektedir. 

Peyniri çatalla iyice ezip içerisine 
iki yumurtayı kırmız. Unu bir fin- -=--==---====---....:::ıı:mım 

sip kalan tarafını çıra demeti gibi 
can sütle yavaş, yavaş ezip içerisine bağlayıp kaynar suda 15 dakika kay 
peynirli yumurtayı, bir fincan toz natm. Pişince süzüp zeytinyağ veya 
şekeri ve bir çay kaşığı karbonat ka- tereyağla sofraya getiriniz. 
tıp bir çeyrek kadar yuğunınuz. Bu 
hamuru bir çeyrek kadar dinlendi- Kaynamış kuşkonmazları yağh bir 

tavaya atıp üzerine rendelenmiş pey 
rip iki fincan toz şekerini kestirip nir serpin. Peynirler sararıncaya ka 
soğuması için bir kenara bırakınız. dar ateşe tutup üzerine tereyağı gez 

Hamuru lokma gibi yuvarlayıp kız- diriniz. 
gın vejetalinde kızartın ve sıcak sı- Haşlanmış kuşkonmazın üzerine I 
cak kestirdiğiniz şekerin içerisine a- sirke ile dövülmüş tereyağı döküp l 
tınız. Yarını saat kadar sonra tatlıyı ortasına bir yumurta kırın. Bir müd 

sofraya getirebilirsin.iz. det ateşe gösterip üzerine ince doğ

Kut Konmaz 
Her günlük yemeklerden sonra a

rada kuşkonmaz yemek bir değip.k
lik meydana getirir. 
Kuşkonınazlarm sert kısmım ke-

ranmış maydanoz ekin ve sofraya ge 
tirin. 

Mayonezle kanştınlmış peynirli 
kuşkonmazı tereyağlı sandoviç.i.n a
rasına koyup çayla beraber misafir
lerinize ikram ediniz. 

Orgeneral Aaım GünJW; ıereline Soğuk Oluk'ta verilen ziya/etten bir İnhba 

Orgeneral Asım Gündüz S<>ğuk Oluk'ta 
bahçede gezinirken 

Bei/an'Ja heyetimize ,, 
COflmn karıılcınu 

Antakya aokaklanncla Tunuslu 

Frannz. askerleri devriye 

geziyorlar 

'Antakyada tahrikat yaphkları irin tevkil edüen 

Uıbeciler •evkedilirlerken 

. -
Soğuk Oluk7ta verilen parlak ziya/ette lıazr.r bulananlar hep birarOJa 

.. 



Herkes Fotoğraf 
Çekip Kart 
Satamıyacak 
Bana, (TAN) - Bir çok fotoğraf 

çılarm, fMrimiziıı tarihi abidelerini 
w .-ı manzara1anııı çekip teksir 
ederek atmakta oldukları turizm bü-

l'OIUlal Daan clikkatini celbetmif, ı 
küç6k bir tetkik mtiee91nde de, rut 
ple Jdmwlerln adi makinelerle ç• 
tikleri bu nslmlerl brtpoltal halin
de harice MYketmekte bulunduktan 
anl•plnnfbr. Gerek sanat ve gerek 
intihap bakımından çok zevksiz ve 
hariçte menft ıesırı.r bırakacağı an
la.plan bu resimlerin ortadan kaldı
rılması ve bu kabil fotoğı"afçıların 
faaliyetine IOD verilmesi kararlaştı-
nbmfbr. 

3 Tütün 
Kaçakçısı 
Yakalandı 
Bursa, (TAN) - Bir tütün kaçak 

çılığı vakası olnıu1o hayvanlardan is
tifade edilerek failleri tutulmuştur. 

Bir hafta kadar evvel geceleyin, 
Soğukpmar karakolu jandarmalan, 
yüklü ild hayvan görmüfler, filphe -
lenmişler, bunların yükünü muaye • 
neye bafiamıtlardır. Llkin hayvan -
1arm sahibi çamlıla c:lalmıf ve fılllni 
kaybettirmlftir. 

Kaçak tütünün sahlplerint meyda
na çıkarmak için ayni hayvanların 
sırtına tq yüklenmlf ve bunlar ken 
di hallerine bırakılıp takip edilme
ğe bqlanılmıştır. Hayvanlar, Soluk
pı.~arc:lan itibaren bet. altı köyü dur 
madan geçmişlerdir. Nihayet hayva 
nm biri, Keles nahiyesinde Mehmet 
Korkmazın evi önünde durmuş, ka
pıyı ltınele başlamıştır. Bu suretle 
elde edilen lp ucu sayesinde Meh -
met, suç ortağı KAmil ve kendileri
ne bu tütünleri satan Fidiyekızık k~ 
)'!inden Musa Sahin vakalanmıslar
dır. 

lir TahsDclar 

TAM 

AKSARAYDA: 

Taze Gelini 
Gece Yansı 
öldürdüler 
Konya Aksarayı, (TAN) - Küm

bet köyünde ild kişi birden öldin'ül
müştür. Hadise şöyle olmuştur: 

Haciz suretile tahsilatta bulunan 
tahsildara yardım eden köy azası 
Kamber, bu hareketinden dolayı düş 
man kazanmı§tır. Alinin oğullan 
322 doğumlu Ismail Gürün ve 331 do 
ğumlu Kadir Gürün, geceleyin Kam 
beri ve gelini Ahmet kızı Pembeyi 
tabanca ile vurup öldürmüşlerdir. 

Katiller çok geçmeden tutulmuş ve 
mahkemeye verilmiştir. 

BOZÖYÜKTE: 

Yılan soku Ymafa Mardin hasta- Jwıeslnde Jılaa 1erom11 aplanıyor 

Oz Kardeşini 
Av Tüfeği 
ile öldürdü .A.KŞEHIRDE : 

Bir Adam 
2.5 Kilo 
Dondurma Yedi 

MARDINDEı 

Ik M U Bozöyük, (TAN) - Orman Güz-i et re Z UD le köyünden Mehmet oğlu 324 do -
lumlu Halil ile kardeşi 335 doğum~u 

Kör Bir Y ıJan .tnnan, dağda tomruk keserlerken 

ıd ld 
kavga etmişlerdir. Halil, öz kardc§ini 

" " " " -o uru u çifte tüfeğile başından vurup öldür. 
müş, sonra elbisesini soyup cesedf-

Mardin, (TAN) - Lltlfiye mahal- n1 civardaki ormana gömmüştür. 
lesinden Yumf admda bir tafÇI ame- Hadise anlaşılmı~, Halil tevkif ()o 

lesi, bir yılanla karplafDUf, ölümden lunmuştur. 

zor kurtulm\lflur. Dllslzl Vurdular 
Yusuf, tehir haricinde tat kmer- Bozöyük, (TAN) - Çarşı mahal -

ken susamıı, o civardaki bir mala- lesinde düğün esnasında bir cinayet 
raya gitmlf, etlllp sarnıçtan su içmi- işlenmiştir. Ayni mahalleden 19 yaş
ye batlamıftır. Bu sırada, bilihara larında kuap Ahmet, gelininin kar
kör oldulu anlaşılan büyük bir yı- deşi dilsiz Hasam yaralamıştır. Ha
lan, çıplak ayağından zavallıyı sok- san, kaldırıldığı Eski§81Ur )Uıi\rıe -
mu§tur. smde ölmilftO:r. Kati) yakala9Jııştır. 

Acı feryatlar duyan, diğer amele, 
mağaraya kopnuflar, arkadaılannm 
yerde baygın bir halde yattıjını gör
mllflerdlr, Biraz ötede kaçbllm fark 
ettikleri 2 metre uzunlufunda ve 
kalın bir yılanı da kazma ve taş kes
me baltalarile öldürmüşlerdir. 

JZMITfE: 

IzmJt, (TAN) - 1 temmuz deniz
ciler bayramı burada heyecanlı te -
zahüratla kutlanmıştır. Denizcil•, 
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•••flwm· ......... :. 
lf qW.••• ihtiıw ICID ...,_ .alJecet I06o ~çam tomruk kapalı zarf 

uaullle eksiltmeye konmuıtur. 
1 - Muhammen bedel tomrukların beher metre mikabı 14 liradan 

1-ıOOOO'' llradir. 
2 - Muvakkat teminat 4750 liradır. 
3 - Çam tOlnnıklan Kara Orman Müdürlüğünce oltunun Köro~lu or

ID&nlinndan Devlet DemlrJollan İdaresi için tahsis edilecek miktarlar
dan tedarik edilecektir. 

4 - Teslim yeri Sankamışta İdareye aid bizar fabrikasıdır. 
5 - Daha mufassal malumat almak isteyenler bu işe aid şartnameleri 

Erzurumda idare veznesinden, Sankamış, Kars istasyonlarından ve 
Haydarpaşa Birinci İşletme, Ankara Devlet Demiryollan merkez vez
nesinden 350 k11ruf mukabilinde alabilirler. 

6 - Taliplerin umumi müteahhitlık veslkalannı ibrazı şarttır. 
7 - İhale 11-7-1938 günü saat ıs de Erzurumda Gölbaşmdaki İşletme 

binasında mütqekkil komisyonda yapılacağından taliplerin tarihi mezkur 
da 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 31 ve 32 inci maddeleri 
mucibince teklif mektuplarım ve lcabeden diler vesaiki vaktinde İşletma 
Komi"on Bqkanhlına tevdi etmeleri JAzımdır. (3826) 

* Muhammen bedelt ~2455 Ura olan 1 No. lı liste ile 39000 lira olan 2 
No. lı liste muhteviJatı 4 cü gurup lokomotif yedekleri l 1-8-938 perşembe 
günü saat 15 ten itibaren ayn 11ft kapalı zarf usulile Ankarada idare bi 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek bliyenlerln 1 N'o. h liste muhteviyatı için 3872,75 ve 
2 No. lı liste muhteviyatı ic;ln de 2925 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayJn ettiği vesjtalan ve N'afJa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 e kadar komllyon relaliline vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 193 .kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (3807) 

* 
B•r desimetre murabbaı 4.IO kuruş olan 400 kilogram vişne rengi 

yeril maroken keçı derisi açık eksiltme usulile 15-7-938 Cuma günü saat 
ı5,30 da Sirkecide 9 İşletme binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek is
teyenlerin % 7,5 nısbetinde teminat ve nizami vesikalarile beraber ko

misyona müracaatlan lazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyon

dan verilhıektedir. (4042) 

* Muhammen bedeli 13760 lira olan bir adet gidiş ve iki adet gidiş dönüş 
biletlermi basacak bilet tabı makineleri 1-3--938 Pazartesi günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin 1032 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklülerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reialliine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler param olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa
şada Tesellüm ve S•k Şefllllnden dağıtılacaktır. (4024) 

TAM MATBAASI 
Kitap, gazete, ~ ~ tnrlü tüı, cilt •e klite illeri 

acele Ye iyi olarak yapılır .a 
Telefon numaran : 24310 

Bir Sene Hapse 

Mahldim Ol• 

Hemen sırtta şehre ve memleket 

hastanesine götürülen Yusuf, opera
tör Şerafettin Kesen tarafından ya
pılan tedavi ve serom aplanndan 
sonra kendine gelmiJ, iyilefmiye baş 
laını§tır. 

Atatürk anıtd Çelenk koymuşlar --•••••••••••••••••• • ••••• .. 

Ali Fehmi, oğlu ile beraber 

Aqehlr, (TAN) - Burada garip 

Bursa, (TAN) _ Tahsil etmiş bu- bir iddiaya girifilmiı, sonunda bir 
lundutu 987 liranm ihzariyesinl da- adam 3-4 dakika içinde 2,5 kilo don 
iresi iınirlliine tanzim ettirdikten durma yemiştir. 
sonn, parayı bankaya ıötürilrken Ahmet ve Ceranl adlı iki kip ile 
dü"'"'-ıüM.nü söyllyen ''"UIUSi -··"--9'" .. &.. 11 - bahse girişip 2,5 kilo dondurmayı 
sebe tahsildarı Nurinln muhakem-1 
bitmifUr. Zhmnetine aeçlrdiği anla- çor~ kapjı ile 3-4 dakikada mi-
fllan bu para için Nurlnln bir leD8 desıne lndlren belediye parkı ~mur 
ha.,.ıne, bir 0 kadar saman emn1 • larmdan Ali Fehmi Ozalp, gösterdi
yet nearetl altJada bubmdurulma • il bu marifeti müteakip kendisini 
sına 987 Ura11 tazmin etmesine ta • kaybetmiştir. Hemen ölüm tehllkP-
rar nrilmiftlr. alıll muhakkak görmüfler ve tedavi-

Sıcaklar Arttı den 98kinmiflerdir. Nihayet alay dok 

Buna, (TAN) - Soa lflnlerde il- tol'D Bay Ali derhal tedaviye başla -
caklar fiddet1emnlttir. Gölpde ba • mıf ve 20-25 dakika baygın bir 

raret 38-37 dereceye çılmufbr. halde kalmlf olan Ali Fehmi * B~, (TAN) - 10 temmuz _ Ozalpı kurtaPmıstır. 

da kızılay menfaatine burada .JlÜreş
Jer yapılacaktır. 

Y4LOVADAı 

AKHlSARDA: 

Yeni Tütün . 
Mahsulü iyi 

ÇATALCADA: 

Bir Kamyon 
Devrildi 
Yaralananlar var 
Çatalca, (TAN) - Edlrııeden ar -

mut yükü ile gelen bir kamyon, Ka
rasıdere civarmda devrilmlft fOför 
muavinin bell, içinde bulunanlardan 
birinin de kolu kınlmlftır. 

* Çatalca, (TAN) - Belediyenin 
kararile bir hafta karga mücadelesi 
yapılmıştır. Avcılar, günde 500 den 
fazla karga öldürmüşlerdir. 

* Çatalca, (TAN) - Buradan on 
dakika uzaktaki Domuzdere mevkiin 
de, çalılıklar arasına yüzükoyun ya
tırılmlf bir aylık bir erkek çocuju 
bulunmUf, .Ot amıeye tealim edl1ml§ 
ttr. Çoculun hak1kl annem aramı -
maktadır. öylerde .~ 

hamam ihtiyacı c1ır '":!::.!T:-,.. ~-:::; NAZiLLiDE, 
Baş Gösteriyor mahaulü buhranlı bJr c1evre geçir. 
Yalon, (TAN) _Kaplıcalar clva mektedir. lstihlalitın zert1at nla • Şfclcletl 5tcC11i.1tr 

rmdakl Akköy, Sa!MJ)lt, Yeni.mahal- betinde olmıyacatı anlaplıyor. 100 Her •arafta 
le Cevizpınar, 06qıedlre, Kadıkö)' - 110 bin dekar araziye tütdn ekil- 1 ' 

'" Hacımehmet ka,ı.t ha!la öte - diği halde ancak 4--4,5 milyon ki- ..... •• _., • 
denberi bplıcaWda Jdl.rlü hamamı ıo tütün alınacatı tehmtn edilmekte- --nOaTW 
namile anılan hamamda yıkllnll'lar- dir Buna mukabil, Jet1pcek tütün- Nazilll, (TAN) - Kuabemmla 11 

ken fimd1 buna imkla bulamamakta ler
0 

pek nef"ıs olacakbr. caldar tahammill edlJmn bir bal al 
ft hamamsızııktan flkAyet etmekte-
dirler. Buna mukabil, bir değirmeni OtorauL... lılemlye DUfbl'. Hararet deıecal 18 •.,.. 
döndilrecek çoklukta 11cak su hlla I.... mıdadır. Emıaf, dükklnlarmda ade-
bofuna akmaktadır. Bu sudan iati- 1 lada ta IOYUJUDUf vulyette pl1pnüta • 
facle edilerek büyücek bi.r hamam aı dırlar. Sokaklarda a-enJerln hll-1 
lnp edildili ve yıkanacak olanlar • Akhisar, (TAN) - Izmlr - Ban· ter içinde, ceketleri eD.nıut., &6m. 
dan adam bapna bet kunı§ dab! alm dırma arasında her lfln ebpre. trm 1ek yakalan aÇlk w.kollan llftbduo. 
chlı takdirde, 1apılacak masrafın çı leri ve Imı1r - Soma aruuıda da Her köte bapnda, 10lü ..,abat 
bnlaealma feb1r n köyler halkı- her gün otoray lflemele bafl•mıı ol- atanlara tesadüf oluma,.' • ......,. 
Dl hamamrzhktan kurtarmak için de muı, umumi bir memnuniyet uyan Din bu yaz tatbik ettlll öl1e tatili, 
bqka çare yoktur. Zira mevzuu ba- dırmıştır. Bu seferlerin bölgemiz lk- dükklncıların ifine çok yaraıDJfbr. 
Jlil köyler ufak oldutu için ken- tısadi durumu üzerinde çok milsalt Saat 12-ye gelirken, düklnını kapa. 
dl başlanna hamam yapmalan im • tesirler husule getirmesi beldeni - yan esnaf, bir parça kar ve buz teda· 
kjn11r.dır. yor. rik edip evine kofuyor. 

ve içlerinden bfrl nutuk söylemiş 
tir. Akşama kadar denizde muhte -
lif yüzme ve kürek müsabakalan ya
pılmış, birinci gelenlere hediyeler 
verilmiştir. 

* Izmit, (TAN) - Bunaltıcn sı -
caklar bqlam1§tır. Hararet ~esi 
gö1'tede 33 e çıkmıştır. 

9 Ha lkevi Daha 
Agdacak 

Izmit, (TAN) - Onümüzdeki §U

batta vilayetimiz içinde 9 halkevi da 
ha açılacak ve bu suretle halkevleri
nin adedi lf e baliğ olaeak~. 

(Hikayeden Mabaat ) 

Hayırlı Amc.a 
(Baıı 6 ncıda) 

şu mağazanın direktörünün sersem 
ce hareketidir. Sanki beni abdest
haneye sokmakta ne mAna vardı? 
Beni elevermekle ne kazandı Yok
sa kendi ayağına dolaşmasın di
ye mi lplilderi almak istemedi, bil
miyorum? Her halde pek enayice 
bir hareket!. 

Direktör bu sözlere içerledi: 

- Neden enayice hareket olsun? 
Ben vazifemi yaptım. Asıl sen e
nayice hareket ettin! 

- Hayırlı amca, babacan bir ta
TU'la gülmiye baıladı: , 

- Galiba dediiin gibi oldu. Ben 
bu iplikleri pazara götürüp satsay
dım böyle olmıyacaktı. Bu haller 
başıma gelmiyecekti. 

Direktör, güldü: 

- Hiç ilzülme, dedi. Sen bu es
ld usul lfçlliğlnle orada da yaka
yı ele verecektin! 

ffin milnakapya dölriildüğünü 
gören polis: 

- MünakafB klfl, dedi. Şimdi 

bls buradan lidelim de karakolda 
daha mufaual göıiİfÜl'ÜZ. 

Amca mağaza direktörüne veda 
ederek poliale beraber karakola 
gittL 

Bu vaziyeti öğrenince yeğenin 
ile hale geldiğini artık siz tasav-
vur ediniz! 

Sat.ille Maki• 
Tranımlıyonlan 

Kullanılmı9 8 santim kalınb • 
tıada makine trammhyon. taft, 
i(unalr n ntalrla" aem fiyatla 
oqatılıktır. TAN matltmına ml
..,. .. ,.t f"dfnl'Jt. 

KASE 
1 

1 Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahlllye Miihthaııııı 

Pazardan maada saat <U.30 dan 
18) e kadar. Sah. Cumartesi (l,30 
dan iZ) ye kadar fıkaraya meccanen 
Divan7olu No. IH 

Telefon: 21044 - ZZ318 

NEVROZiN 
Sizi ginİerce ımrap sekmekten kurtarır 

En tlddetll ltq, dit atrııanm, üşütmekten mütevellid 
lriltfin aneı ve ıuılan keser. Nezleye, romatizmaya, kı

nklıta karp çok milenlrdir. 

Mlcleyl bozmaz. kalbl ve böbrekleri yormaz. 
icabında günde 3 kaşe almabilir. Ismine dikkat: Taklitlerinden sakınmıa 

ve Nevrozin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 



• 
Deniz Yosunlarile 

Beslenmek Kabildir 
No. 23 y aan: ZIYA ŞAKIR 

Yurdumuzun Etrafını 

"Tez (Olun! Aslanım Bu 
Bir Hazinedir. 
N ebatlann beslenme bala -

mmdan ehemınyietini tak
dir etmiyen yoktur. Tabiat kanun 
1annm en geni§ tatbikat misalleri
ni nebatlann yapıhpc:la bulmak 
mümkündür. Bu yapılıp incelik. 
terini yalandan görebilenler, ne -
hatlar hayatının güç akıl erdirilen 
vaziyetlerini anladıkça hayretten 
.kendilerini alamazlar. Her nebat 
yaşama tarzlanna, yapılışlanna, 

çoğalma şekillerine göre, medeni
yet için ayn birer varlığa sahip -
tir. Karada veya denizde yap 
mıya alışmış nebatlann insan ve 
hayvanlara temin ettikleri istifa
deler gittikçe artmaktadır. İlim a-

Sannıı Olan Denizlerimiz 
Bunlardan Faydalanmak Lazımdır 

YAZAN: 
. 

km büyük btr lmmı deniz yoeun-
laruıı bqlıca gıda olarak kulla· 
mrlar. J'aponyada iyice kurutul -
mUf Alglar çay gibi kaynatılarak 
içilmektedir. Gece Burada Yatacak!,, Lütfü Arif 

KENBER Alflar IMqoanlara tla 

. - llofUDdu, Hamit Efendi, bW
Anıcanızın takımıııa toz kondur 

Amma, artık o demler 
~ 

Diye mukabele etmlftL 
Size naklettiğim fU kısa muha

t& •son derecede mühimdir. Hat
fle diyebiltrinı ki, yeni valde sultan 
ı...~t Efendf arasında Adeta bir 
QP ilAııı mahiyetini kesbetmi§tir. 
ki ~an itlıbaren sarayın bu i
lıa~~ phsiyeti arasına bir mü
b~ ve sıddiyet girmif, hatıl 

~~ ~ ıonra, bütün büyük 19h
~ öldürülmesi hakkında ve
Zbt-.:._ ~ karar da, hiç fÜphe et
'\!\ -,,vruum ki, bu Jma çarpıpnanın 
de~li neticeden bafka bir feY 
h..~· Ne iae, biz, hAdiaenin sı
~ bozmemak için, sözümüze de
-~edelim. 

V kide suttan' ile Hamit Efen
bl__ dl arasındaki bu küçük çar
;.!.-:uwı üzerinden henüz, bef, on 
~ &eçmi.fti ki, Cemile sulta
~ %evci damat Mahmut pap gel
~ ve Yeni valde sultana pek faz-

ilrmet ve tazim göstermiftl 
O IU'ada derdini dökmek ve ar
~u Yerine getirmek için &189-

adam anyan valde IUltan: 
~ Bilirim, paf& .. Mqallah, çok 
ett· riklialnizdir. Bari siz gayret 

uı. Şu hünkh .ı-=--=-= b' ~l ~ ıran 1lizl: ~ye ettirin. İfte, gözleri
d lörüniinflz. Göç enası ha
tırur. V akft, ikindiye yaklaf

§tıl!. A,.Jenım bu SW wede 

·~ GaN)'lm, mL. 

~ut pqa. (1) bu lfl deruhte 
t litnıittL Ve aradan yanm 
leçaıeden: 

~Zatı fllhanenln yatacaklan 
'~e ettirilmiftir. Tez, kal 

l\a...._ goDıderip temizletshıler. \ 

·~~· haber gelmiftl. 
~· .. '"1.k hünklr kalfası un-

' alan - Ayrılfer, Dilberengtz, 
~ar, ElMil kalfalarla, Em-
~ı.~~· Siranto, TJranıdil ve sair 
~an mftrekkep bir saraylı 
~ hünür daire9lne geçmlf-

~e, damat Nuri ve Mahmut 
~ ~~!8fh yaflı zatlardan mü. 
.. ~ UJI' he,9t vardı. Bunlar, ba-

~ ~ kapılannı miihilrliyor-

ıı;-~· lçeMe hulne var. Zin-
~ lllfilıOrler bozulmuın. 
Sul~ feııbih ediyorlardı. .._ 
~ Azizin valdfJli ile bdın
dat ~ dairelerinden o b
ltiç bıt bir surette Ç1km1f1ar ki, 
dtah 187 alemamıflar, her ..,.ı ol 
lt~ lfbt 'bırabn1f1ardı. 

dUl 'bGtGn eva11 altillt edf1or
ı~ ~ efendimizin, bhıce ~ 
:>'ord~ Z.Vki veçhile yerleflirl
ÇoJt bir Bu tenıblit emuuıda, en 
~ le)' nazarı di.kbtimizl cel· 
h.~Ofdu. Açtıjımız dolapJann 
doı~ alt ı~erinden, avuçlar 
'*tJ ~ llnakalar, mtthürlil Jr:Atıtlar, 
)tıı~ Yetil atıaa parçalan (izerine 
)Ofdu., bir takım tıJmmlar çıkı· 

- Valde sultan. oğlunu büyü i
le zaptediyor. 

Denilirdi. 
Yine bu rivayeııere nazaran, l!i

dimekapı civarında bir tekke teYhi 
varmış. Nak§ifend ismindeki açık
göz bir saraylı, bunu nasılsa şehir
deki (2) akrabalanndan biri vası
tasile valde sultana tanıtmış ... 

Bu şeyhin nefesi, son derece kes
kinmiş. İsterse, okuya okuya taşı 
eritirmiş. (Keşif ve kerameti) de 
pek zahirmiş. 

Guya, Sultan Aziz Mısır seyaha
tine gittiği zaman, avdet ederken, 
bir fırtına zuh(ır etmiş. Bindiği va
pur, Çanakkale Boğazından geçti
ği halde, bir türlü İstanbula gele
memiş. Merak ve heyecan içinde 
kalan valde sultan, derhal yanına 
Süreyya hanımı almış. Bir tebdil 
arabasına binerek, Eclimekapıya 
gitmiş, o şeyhin huzuruna dayan-
1111§: ~ 

- Aman şeyhim! Acaba aslanı
ma bir bal mi oldu? Niçin gelemi-
yor? Meded, senden. Beni, bir an 
evvel aslanıma kavuştur. 

Diye, yalvarmış. Şeyh, muraka
beye varımf. Sonra, bll§lDl kaldır-
1111§: 

- Sultamm!. Allamn gerçek teh 
likede idi. Biz, onu kurtardık. Var, 
sarayı humayuna git. Müsterih ol 

Diye, sarayına yollamış... Valde 
sultan saraya gelir gelmez, müjde
ciler kendisini karşılamışlar: 

- Gözleriniz, aydın olsun, lld 
aate kadar efendimiz geliyor. 

DIJe. 1ebfll'd* lmtunmutlar. 
Bu vaka üzerine, valde sultanm 

ıeyhe olan itimadı bir kat daha art
mış, artık şeyhe d6rt ellle anJmıo. 
Bütün gizli 1flerinde onu kullamr
Dllf ... Ollunun ~maprlanm Hak· 
fi1end YUıtuile bu f87he gönde
rir, okuttuktan aoma, nltan Azi
ze glJdirirmil. 

Şayet bir arzusu ola, ollu da bu
nu yapmasa. hemen bJr miktar kah 
ve tekeri gönderir, f87he okuttu
rur, onunla kahve pifirterek içirlr-

mif. 
Daha garibi var. SultaD Am. ba-
~ c.lAUentr, balmp, çalırarak 
harem hayatını Janp geçirirmif. O 
zaman valde nltan derhal f81h e
fendiye bir koyun diU gönderir, 
bunu okutturur. Bir Jmlayuu bu
larak olluna yedirirmif. CeWll hOD 
kir, dedıal bir koyun ilbi Jaallm, 
sellin kesUlrmif. 

Bunlann ne derece)'8 bdar dol 
ru oldujunu b~ Arırak, 
gözlerimle gördüiüm bir hıkilrat 
vana, o da, ıultan Azizin annesi i
le, barem taJnmının b67iicfllüle ft 
mmbcılıla olan nlbetlerldir. 

Biz, hftnJrlr daın.ine naklettik· 
ten bir iki 8Üll 90Dl'a, odalann ıı. 
sırlanm deliftlrmek icap eHL P,. 
ki hasırlan bldµodıJıam zaman, 
bunlarm altından farq dolueu mus 
kalar çıkardık ve hepeiDl de damıt 
attık. (3). 

Saltanatın lllı Gllnleri 

C ü1Qs günü, nrı;ym önünde 
yapılan pnH.tler, alqama 

kıdar devam etti. J:fendlmiz. pek 
ıeç vakit, harem daiNsme gele
bildi 

o gellrken, biz mabeyin bpum-
dan ftibareD, hOnklr dairesine il
den sofaya d1zi1mlftit ve kendisi
ni böylece fattkbal edecektık. Fa-

(1) Bil damat Mahmut CelAJettln Pil
.. (Taif) JcaJ ... nde M11bat P9la Be 11-
dOrWma,ulr· PreD8 Sababettln Beyin 
pederi olan :o.mat Jlümut ,.,. De b-

~· 
(2) Sarll)'Jılll'ı ..... luırlclM .... 

derler. 
(8) Ramlt .... hdn tatum ft1laht 

dall'ellne ~ saman. onda da ... 
pıGer dol1laU .... ,,. ~ lııal-
muf)aıdl.. Ofnl ............ - ... ..... 

kat tam, efendimiz içeri gireceli 
2181Dan, kop k0f8 Emin ata geldi: 

- Kalfalar!. Efendimiz geçer
ken, hepiniz olduğunuz yerde ka
lın. Sakın, ayak öpmek için zatı 
şahane efencHmizin üzerine doğru 
kO§Dlayuı. Hatt!, selAmlamak için 
fazla hareketlerde de bulunmayın. 

Diye, sıkı bir tenblh geçtı. 
Biz, bu sözlere, hiçbir mAna ve

remedik. Tabiidir ki, emir muci
bince hareket ettik. 

Efendimiz, hareme pek yorgun 
bir çehre ile girdi. Mabeyin kapı
sım geçip de iki üç adını atar at
maz, birdenbire durarak hc!pimize 
göz gezdirdi. Halinde, Adeta bir ür 
keklik mevcut idi. HattA yeni val
de sultan olan annesi, koşup gele
rek: 

- Saltanatın mübarek olsun, as
lanım. 

Diye koluna girerken, ideta bir 
adım geriledi. Başı ile bizi göste
rerek, ilk söz olarak: 

- Bunlar, bizim kızlar m.? Sa
kın, amcamın takımından kimse ol
masın. 

Dedi. 
Bir koluna valde sultan, diğer ko 

luna Dilberengiz kalfa girdi. Artık 
kadın unvanını alan Eleru, Reftan-
dil, Şayan, Mey1Jaervet ismindeki 
has gözdeleri de ilerleml§ler, etek 
öpmüşlerdi. 

Valde sultan, efendimizin kulağı
na eğilmiş, sık sık bir !'!Yler söy
lüyordu ve söylerken kap ile gö-
zü ile bizi ı&teriyordu. 

•eıld!mfz. tilrbç adım deh at
tı. Sonra yine birdenbire durat'ak 
bafl111 geri çevirdi. Gadeılerle be
raber kendlllnl takip eden ~ 
ataıarma: 

- HÜlqln Avni papya sayle
yhı, bu gece burada ka1sm. 

Diye, mırıldandı. 
(Deocımı .,.,. J 

nevi geçen nebatlann her biri üze 
rinde etütlerini yaparlarken, bun
lan istimal tarzlanna göre mufla 

ra ayırmıfla.rdır. Bu sınıflara giren 
nevilerin muhtelif çeşitleri varsa 
da, her çeıit, nevin içindeki diğer 
çeıitlerle ayni karakteristik haller 

de ve yapılışta bu bulunmıyabilir
ler. 

Meseli doktorlukta kullanılan o 
kadar çok nebat nevileri vardır ki; 
çeptlerinin hepsi de ayni maksat 
la kullanılamaz. Bunlann terkiP

lerinde bulunan kimyevt cevhe -
rin nisbetleri az veya hazan hiç de 

Dilecek kadar eser halinde buluna
bilir. Kendi kendine dağlarda, kır 
larda yetften tıbbi nebatlann bir
çofu bahçede yetiştirilirse terkip 
!erindeki hülisalı maddeleri zayi 

ettikleri görülmektedir. Bundan 

dolayıdır ki, maksadı temin için 

tıbbl nebatlan yeti§tirebilmek, an 

cak onlanıı tabiat bahçesinde han 
gl prtlar altında yetipnekte oldu
pu bilmlye vabestedir. Karalar

r-~~~~~~~~~~--

Faydalı yosun cinslerinden 
Aloria esculenta 

da :retlf811 nebatlardan inu.nlann Baleyid tlenü ~ : 
ve hayvanlann beslenmesi için sa 
nayide Jnı11anılmak mabadile isti 
fade edildill kadar denizlerde ya
pyan nebatlardan da istifade müm 
kündür. 

A lg aCh verilen deniz yoeun
lannın birçofu sebze eibi 

yenilmektedir. Senelerdenberi Ala 
!ardan istifade edllmi§tir. Avru
pada klanda, İngiltere, İrlinda, 

yem olabilir : 

1 zlhdalılar kıpn otauzluk yfl 
zünden hayvanlannı besle

mekte zorluk çektikleri için de • 
niz yosunlanndan istifade etmeyi 
düfÜJllllüşlerdir. Denizden topla
dıklan Alglarden bir miktarını 
hayvanlan için saklarlar. Bu alg
lan hagladıktan sonra bir miktar 
kepek ile kanftırır ve beygirlerini 
beslerler. Umumt harp sıralann
da 1917 senesinde Fransada yu
laf rekoltesi çok noksan olduğun
dan Fraruıız .süvari ordusunun hay 
vanlan büyük bir tehlikeye diif
mek üzere idi. Fransız başkuman 
danı kimyagerlere, nebatat profe
sörlerine müracaat ederek yulaf 
terkibinde bir madde bulunması
m isteml§ti. Meıhur eczacı Bal-
land deniz yosunlanm tavılye et 
ti. Bu yosunlar hayvanlar üzerin 
de yapılan tecrübelerde çok mu
vaffakıyetli neticeler alınınca, bir 
ordu emrile bütün atlara Alglar • 
dan Laminaryalar yedirildi. Böy
lece kuvvetten düten atlar canlaıı
dınldı. 

Meşhur kimyager Adrian'ın ra
poruna göre bir kilo yulaf yerine 
750 gram Alg yedirmekle hayvan 
lann kuvvetini artırmak imklnı 
elde edilmft oldu. Bu tecrübeler
den sonra Fransada müteaddit Alg 
şirketleri kurulmuştur. Şirket fab 
rikalarında Alglarc:lan evvell: İyot. 
Brom, potaslı milhler istihsal edil
dikten sonra ıeri kalan kösbe bay 
van yemi olarak satılmaktadır. • 
çok yapılan tahlile göre Alglarm 
terkibinde yüzde 14,81 su. 47,38 
~bon Hidrath maddeler (Alıtn). 
12,58 azotlu maddeler, 9,25 sellü
loz, 18,17 maden! maddeler bulun 
maktaclır. Azot bakımından yulaf 
Algdan daha fakirdir çOnkü -terki 
binde yüzde 9,10 azot bul•mmalr 
tadır. -, Danimarka, Fransa, İsveç ve Nor 

veç sahillerinde YlflYaD halk de
niz yOIUlllanm zeytinyaj ve limon 

Denis 7'MUllltınntl1111 sahre : LO.kMAN 
MBKIMIN 

la salata yaparak yerler. t.ırandl· D enfz ymunlaruıuı hemen 

<!!>Gl!!ITLER i 
SICAKTA RUTUBET 

... elm. • 
Bava hem 11eak, 1aem rltu1'etll 

olanea, bn akdierlerde iyice te
mlslenemes. Vleut sehlrlenml• el· 
M olar. Dmllarlardald tansiyon ar· 
tar, rieatten tire ~ uahr. 

811111-dan dolayı ı,taıa düşer, 
hasım bonlm, adalelerin lflemesl 
dçletfr. 

Ameribu tatalaa lnee n &
katli istattatlklere sin, kq mev
.ımtnla rdta1'eth lblerlade • llO

iataa ..........._ •ola11 - lltlm 
18)'181 asaldalı halele, ,..... rlltu
Mtll libalerlncle, anine olarak. eo
falır. Bununla lteraber neakta hava 
ma J,Ushlttln kanı olm.,. sarar ve 
ılr. Buı )'erlerde pma e.ea meak 
rtlsshlar ortaJaia kU111ttap vakit 
Yerdlii raltatadıklar lyiee tetkik 
edllnüttlr. ı...a, ltlaltltftn kanı ... 
eakta çab....- olu, lbôrler .,.u. 
lanır, herkes bvıaeı olm. 

Fakat kara ueakta fOCUklar da· 
•• çok rahatas olarlar. Btlytleelı: 
~~!'!...rm ldle eflerlerl IMmdm. 
........-n bpr, ..ı .. 1er1 danlar, 
117kalan b(ar. K~ eoeaklarda 
hra meak daha telıllkell, pek teh· 
ilkeli olar. KGelk eoeak lnuıı sı
cakta, vtleadl:ne alahetle. bilytlk. 
lerden düa mla terler, Bira rl· 
taht ten mltmam eoeü terle
tlikçe ............ a.Jar. 

Ona içia ,..... fala ritahet • 
ten u'klnntalı, fakat ldleü eoevk
IU'm odamda hlru da rdtahet ha· 
.............. Bir tanftan odÜm 
.......... açdarak aeatm ..... 
...... e-eb.-111', .... taraftan .. 0-

..... semini Rlaaarak hlru rlta

.. temha CMIWr. Sdtldtetln • t... 
llila, • eblli, meakhlr 11 ....., 
Jt .... ...... ,.... elli ... 
.. tlıfe rtt.llet ....... . 

'8VJ8lılmn en ziyade HVdikleri hepsinden bahçede gübre 
Alg çeşidi Alaria mculentadır. Bu olarak iltifade edilebilir. Yapıbf-
nebat:ua lezzeti bamyayı andırır. larmcla potaalı ve azotlu maddeler 
Bunlan tath su ile yıkadıktan - çok oldutundan toprafı kuvvetlen 
ra lnceclk olarak b:yarlar ve .ot dlrmet için en ehemmiyetli güb-
içinde kaynattıktan sonra yerler. relerden biridir. Deniz yosunlan-

Bu çefit bizim sulanmızda yok m kullanmadan evvel bunlan yı-
tur. Fakat salata olarak kullanılan ğın haline toplıyarak klf yatmur· 
Ulva lactuca çeşidi Bojaziçinde, A- lari1e ıüze1ce )'lkanmuım bekle-melidir. 
dalarda ve kayalıklı deniz kenar- B 
lannda kayalar üzerinde Yf81118k- u 70IUDlann üzerinde top. 
tadır. Ulvayı da temiz suda yıka _ lanmış olan tuzlar yatmurlırla e-
dı.ktan sonra Ostilııe toz -ker ser- riyip gittikten IOIU"a, bunlan top. 

,,_ ..rağa kan§tırmabchr. 
perek çocuklara yedirirler. Herhangi nevi ve çefit YCJIUJl 

Bunlar terkip itibarile brbon olursa olsun çürütülerek gübre 
1

_1 
hidrath ve azotlu gıdalardan sa- bl kullanılabilir. Yoınuı gübresi 
yılabilir. Hele çocuklara çok fay tuzu tamamen çıkmlf olarak kul-
c:lahdır. !anılırsa yaprak ve kestane çürük. 

Çin ve Japqnyada Alglar pirin~ !erinden daha kuvvetli ve daha 
kadar kıymetli bir gıdadır. Bilhu kfymetlidfr. Çiçek yetlftirenler 

sa kırmızı Alglardan Porphyralar. :.~~= ederlerse memnun 
ağar ajar çıkarılan Gelldium Cor • 
neumlar Uzak Şark halkı arasın- ır-----------
da çok kullmlır. Fransada Nor • IZMIRDE : 
mandl ve Bretagne sahillerinde 
yaşylln halk en ziyade Lamtnarii 
çefftlerini yerler. Bunlan s6t için
de veya zeytinyatı içinde bqlar
lar. Sonra üzerine limon llbrlar. 
Eğer sütte hqlanmıı ise Ozerine 
şeker serperler. Süt içinde kayna 
tılmı§ olan Adeta su muhallebisi 
gibi peltelepr. Lambıaryanın bir 
de tekerli !Bccharina çePd1 vardır. 
Bununla yapılan krem nffuta1ı 
portakal suyu kremine benzer. Bat 
tA Atmarik ubtılerinde Chondnu 
nevi ile yapılan lfttUl krem CGol
mon) ekmeli adile fiShret alnut
tır. 

Havai adalannda, l'ilipfn adaJa. 
rmda, Sumatra, ea.., Yent z. • 
Unda da, .Maıa,ada, )'afl)'D hal -

Yeni Mesai Saati 

laf llyor 
fzmlr, (TAN) - Remıf dalre1erde 

saat 8 den 14 e kadar olan yaz meal 
fk1l l>Uarteli f(iııQ tatbik edilmtye 
bapenılacaktır. 1 temmuzdan itlba. 
ren tatbik olunmamanmn sebebi, bu 

karan köylere kadar bildirip kayt6-
nün beyhWle yorulmuına meydan 
vermemettlr. 

Maat ıaatıert ~e memur ve l
mfrlertn ,._ek yemek veya herha11-
ll dflw 'bir itle vazifeleri bqındq 
8"fthumaJan emrolun.mustm. 



Ordumuz Hataya 
Bugece Girecek 

(Baıı l incide) 
Adana, 3 (Tan muhabirinden) -

Orgeneral Asım GündüzUn Başkan
lığındaki heyet burada bir aaat kal· 
dı. Ak~am yemefinden sonra halkın 
hararetli teuhüratı arasında tren 
Anka~aya doğru yoluna de\'am etti. 

AnlC1f171anın im.uuı 
Antakya, 3 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Yiıımi iki gündur Antakyada ce

reyan eden Türk - Fransız erkanı 

harbiye muzakereleri dün neticelen
miş ve anlaşma bu sabah saat sekiz
de imza edilmiştir. 

Bu derece mühim vesikaların im· 
zalandığını öğrenmekle beraber Pa
risteki müzakerelerin de memnuni • 
yeti ıpucip bir şekilde neticelendiği
ni radyodan haber alan Antakyanın 
ve bütün Hatayın haftalardanberi de
vam eden heyecanlı duyguları en 
yüksek noktasına varmıştır. 

Esasen anlaşma Hatayın toprak 
bütünlugunti ve politik statüsünün 
devamını temin için iki memleket 
-teşriki mesaisini ihzara matuftur. Bu 
anlaşmada bir de Türkiye - Fran
sa kıtaatının Hatayda teşriki mesai
si tarzını tanzim eden bir protokol 
mevcuttur. 

Heyetimizden albay Fevzi Mengüç 
ordu mümessili olarak burada kal -
maktadır. Heyetin diğer azası bugün 
saat 10,30 da Antakyadan ayrılmış

tır. 
Alınan malumata göre, Türk kıta-

atı pek yakında Hataya girecek ve 
Fransız ve Türk kıtalan muayyen 
yerlere tevzi edilecektir. lki tarafın 
asker mevcudu müsavi olacak ve ye
kunu kuvvetçe muhte::ıel olarak beş 
bine baliğ olacaktır. 

Orgeneral, yanında Cevat Açıka
lın olduğu halde bana şu sözleri söy 
ledi: 

"- Bu büyük eıer, yalnız 
ve ancak Büyük Atatürkün 
eseridir.,, 

Re•mi tebliğ 
Antakya, 3 (A.A.) - "Havas A· 

jıınsı bildiriyor: 
Türk • Fransız erkanı harbiye 

itilaflarının im:tasından sonra aşa 
ğıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir: 

"29-5-937 tarihli muahede mu· 
cihince aktedllen itilaf Fransız ... 
Tiirk Erkanıharbiye heyetleri ta· 
rafından bu sabah Antakyada im
za edilmiştir. Bu itilafın ;:ayesi, 
Sancağın mülki tamamiyetini ve 
siyasi statüsüne riayet edilmesini 
temin etmek üzere iki ordunun 
muhtemel bir teırikl mesaisini ha
zırla!llaktır. İki erkanıharbiye mü
me.ıııslli bunu müteakip Fransız ve 
Türk kıtalannın Saneaktaki f aa
liyct ıekillcrini tanzim eden mer 
but protokolil imza etmi~lerdlr. 

Yakında başlıyacak olan bu faali
yetin tarihi Fransız ve Türk hiiku 

metlerince tesbit edilecektir." 
Heyetimi%in dönÜfÜ 

Payas, 3 (A.A.) - Anadolu Ajan· 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Heyetimizin bugun öğleden evvel 
Antakyadan hareket edeceğini öğre
nen halk, mektepliler ve spor teşek 
külleri daha gün doğarken Antakya 
sokaklannı doldurmuş idi. 

Orgeneral saat dokuza doğru Ge
neral Hutzingerl ziyaret ederek ve
da etti. Beş on dakika sonra da Hut 
zinger Antakyadan aynldı. 

Orgeneral saat dokuzda Halkevi 
erkanını biraz sonra da vali, kayma
kam ve belediye erkanının tebrikle 
rlni kabul etti. Sonra sırasile izci mii 
messilleri, Rum ve Ermeni ruhanlie 
ri reisleri ve saat l 0.25 de Kolonel 
Burje ve Kolonel Kole tebrike geldı 
ler. İki Kolonel kapıda asker tarafın 
dan karşılandı ve Türk halkı tarafın 
dan ha raretli alkışlandı. 

Saat 10 40 da Orgeneral kapıya 
çıkarnk nske ri müfrezeyi teftiş ettı 

ve muteakiben onbeş otomobilden 
miırckkep alay "yaşasın Atatürk, ya 
şa ın Orgeneralimiz, yaşasın heyeti 
miz, hrnvo, varol,, sesleri ve süreklı 
alkışlar arasında hareket etti. 

Evin önündeki meydanı dolduran 
halkın, on sekiz senedir çektiği ye
timliği, yirmi iki gündür unutturan 
Turk ordusunun mümessilini tesyi e
derk n duyduğu tessuru, bütün Ha
tayın hakiki bayramını tcŞkil eden 
anlaşmaların imzasını ve pek yakın 
da Türk ordusunun kahraman Meh-

metciji sel8mlamak ümidinin verdi 
ği neşe gideriyordu. 

Arabalarımız bütün Antakya so
kaklarını hıncahınç dolduran binler· 
ce halk, mektepli, izci, sporcu arasın 
dan ve bayraklarla, ampullerle ve 
defne ve söğüt dallarile süslenmiş o
lan takların altından geçiyor, muay
yen mesafelerde yer almış olan a~ 
keri müfrezeler ihtiram vaziyetinde 
duruyordu. 

Bu fevkalade iztlhama rağmen bü 
yük bir intizam göze çarpıyordu. 

Halk heyetin gelişindekinden daha 
kalabalıktı ve çünkü diğer unsurlar 
da merasime iştirak etmişti. 

Saat 11 de Bedire köylerinin mu
habbet ve alkışlannı topladıktan son 
ra saat 11,10 da Topboğazma vardık. 
Burada Kırıkhan ve Reyhaniye mül 
messilleri bekliyordu. Heyet otomo
billerden indi ve Orgeneral Antakya 
lılara veda ettikten sonra bir süvari 
müfrezesini teftiş etti. 

Baylanda halk bütün çılkınhğilc 

heyeti alkışlıyor, biraz sonra tekrar 
hareket ediyoruz. Saat 12 de lsken -
derundayız. Yaşa ve alkış sesleri gök 
leri tutuyor. 

Heyet öğle yemeğini İskenderun 

konsolosluğunda yedi. Yemek çok sa 
mimi bir hava içinde geçti ve saat 
15 de heyet istasyona hareket etti. 
Konsoloslukla istasyon arası kesi! bir 
kalabalıkla örtülmüştü. 

Saat 15,15 te hususi tren lskende
rundan Payasa hareket etti. Payasta 
birikmiş olan yiızlerce halk, heyeti 
ayni coşkunlukla alkışladı ve bir as
keri kıta ihtiram merasimi • yaptı. 
Hususi tren Payasta yirmi dakika 
kaldı ve saat 16,20 de Ankaraya ha
reket etti. 

Mmeşalın telwralı 

Payas, 3 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Genel Kurmay Başkanı marc'jııl 
Fe\'zi Çakmak, Orıeneral Asım 

Gündüze aşatıdaki telsrafı çek -
miştir: 

'Oç haftadanberi geceli giindiiz
lil devam eden çetin mUcadeleniz
le baıarılan bu muvaffakıycttcn 

dolayı teşekkür eder, ha~ta si-ı ol
duğunuz halde heyetimizi teşkil 

eden arkadaşlarımızın gözlerin • 
den öperim. 

Bone'nin nutku 
Paris, 3 (A.A) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Bugün Dovllde Harici Ticaret 
müşavirlerinin ziyafetine riyaset 
eden Boe, irat ettiği nutukta ez
cUmle uzun müzakerelerden sonra 
Türkiye ile Sancak i~nde anlaş
mıya ve bir dostluk muahedesi ak
dine varılmasından dolayı fevka
lade sevinç ve memnuniyetini ifa
de etmiıttlr. 

AvrupaJa mÜ•ait aküler 

Paris, 3 (A.A) - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Akşam gazeteleri bu sabah Antak

yada askeri anlaşmalann imzasını 

memnuniyetle haber veriyorlar. İti-

laf, Ankarada dostluk muahedesinin 
parafesini müteakıp meriyete gire
cektir. Antakya telgraflannda, Türk 
ahalide uyanan şevk ve heyecandan, 
Atatilrkün resimleri ile süslü taklar 
kurulduğundan, diğer unsurların ha
beri sükunetle karşıladığından bah
sedilmektedir. Bazı muhalif ailelerin 
işlerini tasfiye edf p mallarını alarak 
Hatayı terkeyledfklerlnden bahse
dilmektedir. 

Londra haberleri, Türk - Fransız 
anlaşmasının İngilterede fevkalade 
iyi karşılandığı ve Bonnenin hararet 
le tebrik edildiği merkezindedir. 

Anlaşmanın Cenevre mahafilinde 
de en iyi intibaları tevlit ettiğini bil
diriyor. 

YENi NEŞRIY AT : 

İnsan Anatomi Modeli ve Terimleri -
LliUnce fransııca, arapça terimlerin pro
fesör Doktor Kemal Cenap tara!ındiin tes
bJt edilen öztUrkçelerlnJ göstermekte olan 
eserin ikinci tab'ıdlr. Bu tabıda, doçent Dr. 
Zeki Zeren tarafından yapılmıı ilAveler 
de vardır. 

* Büyük Harpte Makedonya Cephesi
Yilzbmıı Nureddin Alpkartal tarafından yn 
ı.ılm1' ve Genel kurmay ba5kanlığınea ncş 
redllmlJ ;yem bir kitaptır. 

TAN 
(B A 1 M A K A L ! D E N M A B AT) 

insanlık 
Hesabına 
Zaferimiz 

(84ft 1 incide) 

T ürk askeri, Hataya toprak al
mıya gitmiyor. Hatay için gö

nül hoşluğu ile bir istiklal kabul et
tik. Bu istiklale başkaları riayet et
tiği müddetçe biz de candan saygı 

göstereceğiz. İşin hangi safhasında 
olursa olsun, bize karşı yapılan taah
hütler tutulmazsa biz de kendimizi 
her türlü taahhütlerden azade saya
cağımızı zaten iptidadan ilan etmiş
tik. 

Bugün Hatayda Fransa ile müşte
rek bir vazife kabul etmiş bulunu
yoruz. Bugüne kadar bir takım me
murlar bu iştiraki yıkmak, göz boya
mak istediler. Bunun çıkar yol olma
dığını herhalde bu memurlar da an
lamış bulunuyorlar. Karşımızda iyi 
niyetler bulursak bugüne kadar bizi 
Fransadan ayıran Hatay, iki memle
ket arasımfa pek kolayca bir dostluk 
köprüsü olabilir. Ortadaki bütün 
emareler bundan sonra nikbin ol
mak caiz bulunduğunu gösteriyor. 
Türkiye ile Fransa arasında mazide 
hiç görülmemiş bir derecede yakın
lık kurulmasına imkan uyanmıştır. 
Bu dostluk Yakın Şarkta sükün ve 
istikrarın en kuvvetli zımanı olabi
lecek istidattadır. 

T.irk asketlnfn Hata •da vazife 
alması iki şeyi gösteriyor· Bi

rincisi Türk milletinin yalnız haklı 
gayeler için mücadele ettiği, fakat 
böyle bir haklı gayeye neticede mut
laka vardığıdır. 

İkincisi de A tatiirkiin ver
rli~i her s{;zü tuttuibıdur. 
1921 senesi sonunda Adana
nın kurtulmm kutlanırken 
kara havrakJarJa matem eden 
Hataylılara Atatürk kurtu
lus vadetmişti. Hatayın Tiirk 
c;okluğuna ve bu c;oklue:un 
kültüriine dayanan istiklillioi 
Ye istikrar ve emnivetini kök
Jeştirmek vazife iyle Hataya 
gir:('.cek Türk askerleri. sevgi
li Önderimizin Hataylılara o
lan söziinün tamamı tamamı
na yerine getirilmiş bulun
duj!una canlı şahit Ye alfımet
lcrdir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Başvekil Gelivor 
(Başı 1 incide) 

vekiller, mebuslar, İstanbul Valisi 
Muhittin Ustündağ İstanbul Kuman· 
danı ve daha birçok askeri ve sivil 
erkln tarafından karşılanmııtır. 

Son Hatay zaferinin neşesini yü
zünde ta~yan Başvekilimiz trenden 
indikten sonra kendilerini karıılamı 
ya gelenlerin birere birer ellerini sı
karak iltifatta bulunmuş, ondan son 
ra motörle doğruca Savarona yatın-
da bulunan Atatürke tazlmatta bu
lunmak üzere yata gitmiştir. 

Başvekilimizin dün sabahki eks
presle şehrimize gelmiş olan Milli 
Müdafaa Vekili KAzım Özalp ve bir
kaç gündenberi şehrimizde bulunan 
diğer vekillerle birlikte bu akşam 
Ankaraya döneceği ve orada Mare
şal Çakmağın da iştirak edeceği He
yeti Vekil eye riyaset edeceği anla
şılmaktadır. 

Hariçten Getirtilecek 
Kok Kömürü 

Ankara, 3 (TAN Muhablrlnden)
Orman kanununun tatbik edilmesi 
miinasebetiy)e hu sene kafi miktar
da odun katiyatı yapılamamıı oldu
ğunClan odun satışı azalmıf, buna 
karşı kok kömilrü sarfiyatı geçen se 
neye nazaran yerli fabrlkalann istih 
sal kabiliyetleri üstiine çıkmıştır. 

Hiikiimet kok kömürü mevcut stok
larının az zamanda istihsal edilece
ğini göz önüne almıı ve kıt sonlan
na doğru yurdda bir kiimUr buhra
nının meydana gelmeılni önlemek 
için dışandan 20 bin ton kömür ithal 
edilmesini kararJaıtırmııtır. Hükö
metin bu hususu temin için hazırla
mış olduğu kanun projesi Kamuta
yın son toplantılarında kabul edilmiş 
tir. Buna göre Ankara memurlar ko
operatifi yalnız bu aeneye mahsus ol 
mak üzere yirmi hin ton kok kömtl-

' 

Eğlence Yerlerinde 
Ucuzluk Başladı mı? 

(Baıı l incide) 
lerlnln tarif elerlnde, kaymakam
lar tara!ından yapılan tetkikler ne 
ticeslnde kararlaf8ll tenzilltm tat· 
bikine bu sabahtan itibaren başlan 
maktadır! Zabıta ve belediye mü
rakıplan, bu sabahtan itibaren eğ
lence yerlerini sıkı bir surette tef
tiş edecekler, tarifede gosterilen fi 
yattan yukarıya satış yapan mües
seseleri cezalandıracnklardır!,, 

Bizim ahbap, bu laflan okuduk
tan sonra: 

- Eh, dedi, bu Pnzar, dünyalar 
bizim demektir. Dileğimiz yerde, 
kazıktan korkmadan, istediğimiz 

kadar eğlenebiliriz! 

* P aznr günii, ynzın başından

beri eşini göremediğimiz 

havanın cazibesi ve şehrin gürül
tülü alemi içinde geçen günlerin 
yorgunluğu, bizde. bir deniz kena
rında birkaç saat dinlenmek, ciğer 
lerimhin kirini temizlemek arzusu 
nu uyandırdı. Ahbabımın hatırla
dığım sevinç verici sözleri de, bu 
arzuyu büsbütün şiddetlendirdi. 

İstanbulun sayısız mesirelerini 
hayalen dolaştıktan sonra, karşı 
sahildeki ptajlardan birinde karar 
kıldık. Ahbabımla zevcesi de be
nimle beraberdiler. Vapurda neşe 
miz yerindeydi. Fakat plaja gire
bilmek için kırkar kuruştan yüz 
yirmi kuruş vermiye mecbur ka
lınca ahbabım gayriihtiyari: 

- Yandık!. dedi. 
Zevcesi işin şnknsındaydı: 
- Elbette!. dedi. PHija başka ne 

için gidilir? 

G üneş altında, hafif ateşe kon
muş pirzola gibi kızarmak 

için gittiğimiz plajın daha kapısın 
da iken, sarılık illetine tutulmuş 
biçareler gibi olgun limona dönün
ce, ahbabım, somurttu. 

- Benim dışım değil, içim yan
dı! 

İçeri girince, ahbabım, bir ağaç 
golgesindeki kırık sandalyelere 
dôğru yüri.idü: 

- Gelin, dedi, şurada biraz otu
rup kendimize gelelim! Bu yüz yir 
mi kuruş, hayli sarstı beni!. 
Kapıda verdiğimiz yüz yirmi ku 

ruşun sarsıntısını gidermek emeli
le, Üzerlerinde beşer dakika oturdu 
ğumuz kırık snndalyalnrdan kal
karken, önümü~ü, beyaz patiska 
gömlekli bir delikanlı kesti: 

- Yetmiş beş kuruş vereceksi-
niz baylar! 

- Ne parası! • 
- Sandalye kirası efendim! 
İleri geri lif etmenin alemi yok 

tu. Çünkü, beyaz patiska gömlekli 
delikanlı, saldırıp dişlemiye ha
zırlanır gibi kabarmıştı. Sandalye 
kirasını da verdik. Ve bir an evvel 
soyunup, içimizin ateşini deryada 
söndürmek üzere kabinelere can 
attık. Fakat, kapılan açık bulunan 
kabinelerde soyunmak imkanı yok 
tu. Zira, içine bizim ahbabın gö
zünden kıskandığı bayanın da gire 
ceği bu kabinelerin her köşesi de
lik içinde ve yarü ağyara küşadey
di. Döne dolaşa, mazbutça bir ka
bine bulabildik. Fakat bu kabine
nin kapısında da, kocaman bir as· 
ma kilit sallanıyordu. 

B eyaz patiska gömlekli deli
kanlı, bu arzumuzu yerine 

getirdi. Fakat, kendisine katmerli 
bir teşekkür sarkıtrnamıza rağmen, 
toprağa iyi gömülmüş bir kazık gi
bi karşımıza dikildi. "Belki başka 
bir ferman bekliyordur! Teşekkü
rümüzü duymamıştır!,, dedik ve: 

- Minnettarız .. Gidebilirsin yav
rum! Dedik. 

- 60 kuruş · vereceksinlzi 

Haksız bir hüküm yemiş gibi 
boynumuzu büktük: 

- Neden? 
- Bu kabine lükstür! 
Ne delikanlıya kabarmak, ne di

ğer delik deşik kabinelerde soyun
mak, ne de, -o kadar zahmete, 
masrafa girdikten sonra- geri dön 
mek akıl kln değildi. Bu ceremeyi 
de çektik. 

Denize girip çıktık. Ve bize, de-

rü ithal edebilecek ve ithal edilen kö 
mürlerden ton bafına ahnan 7 ,5 lira 
gilmrük resmi bu kömilrlere inhisar 
etmek ftzere iki liraya indirilecek
tir. 

. 
lik bir leğenle bir maşraba su ge-
tiren çıplak delikanlı: 

- Haydi. .. dedi... 60 kuru~ ve
rin. 

Artık, her felakete alışmıştık. 
Hangi günahımızın kefareti oldu-
ğunu anlıyamadığımız bu fermanı 
da yerine getirdik. Fakat buna rağ 
men, plaj müstahdeminini hoşnut 
edememiştik. Her cezalarını çekti
ğimiz halde, ardımızdan: 

- Cimri herifler .. On para bah 
§İŞ vermediler! dediler. 

P laj döniişünde, bizim ah -
bap: 

- Yahu ... Dedi... Tenzilat kara
n, belki henüz oralara kadar var
mamıştır. Fakat Beyoğlu gazino
ları, herhalde ucuzlamıştır! Onlar 
dan birine gidelim! 

Ben, bu kararı da reddetmedim. 
Ve kuru Beyoğlu kaldırımlarının 

kenarlnrında, tıpkı. birer vahayı an 
dıran bahçelerden birine girdik. 
Apartman teraslarında sallanan yı 
kanmış çamaşırlara, seviyesi her 
gün biraz daha yükselen bir çöplü 
ğc bakarak Sulukule köçeltlerini 
gölgede bırakan iki oyuncuyu sey 
rettik: 

Hesap getiren bildik garsona da: 

- Hani"?.. dedik. Hiç tenzilat 
yapılmadı mı? 

- Hayır ... Kaymakam, yeni ta
rifeleri henüz tasdik etmedi! 

- Tarifeler tnsdik edilirse ne 
olacak? 

- Rakılardan yüzde on, meze
lerden de yüzde yirmi tenzilat ya
pacağız! .. 

Fakat, biz içki hesaplarından, 
bu kadar tenzilatı zaten yaparız. 
.Mezelere gelince, 0;1larm da yüz
de yirmisini eksilteceğiz. Bir pors
yon şişten iki parça aldık, bir sa
latanın yağını, sirkesini biraz a
zalttık mı, bizim yüzde yirmi za
rar çıktı demektir! .. 

Bu cevabı alınca: 

- Anlaşılan, dedim, zeki Be-
yoğlu kaymakamı, yenl tarifeyi, 

"Eski hamam, -eski tas'' hikayesi
ni bildiği için tasdik etmiyor! 

B eyoğlunun en meşhur lo
kantasına uğradım. Istan· 

bulun en maruf barına gittim. Bü
tun işlek gazinoları birer birer do
laştım. Sizin anlıyacağınız, ucuz
luğu aramak, bana hayli pahalıya 
patladı. Beyoğlu gazin"larından bi
risinin sahibi: 

- Bayım... dedi... Kaymakam 
henüz tarifeyi tasdik etmedi. Fa
kat fiyatlarımızı ucuzlatmamızı 

söyledi. Biz de: "Hesaplar üzerin
den yüzde yirmi tenzilat isteyi
niz!" diye bir levha yazıp, bahçe
mize astık. Fakat ne gören var, ne 
soran) 

- Nerede bu levha? 
- Antrede! 
Patronla birlikte antreye gittik. 

Fakat levhayı ancak çaktığımız 

kibritlerin alevi sayesinde okuya
bildik. Çünkü levhayı aydınlatan 

elektriği - patronun iddiasına gö
re - rüzgar söndürmüştü! 

U ğramadığım yegane mahal 
sinemalardı. Son bir ümit

le, onların tarifelerini - §imdi 
pek moda olan "argo" tabirile -
dikiz et Mek istedim. Büyük slne
malarımızdan birine telefon ettim. 
Karşıma çıkan 7.ata: 

- Bayım ... dedim, sizin fiyatlar 
ucuzladı mı? 

- Elbette! 
Hayretle sordum: 

- Sahi mi? 
- Tabii ... Hususi koltuklar 70 

kuruştu, 40 kuruş oldu. Antre, 25 
kuruştu, 20 ye indi. Localar üçer 
buçuk liraydı. Şimdi iki liraya ve
riyoruz! 

Yanlış duymadığıma inanmak 
için parmağımla, - tıkanmış bir 
delik açar gibi - kulağımı didik
ledim. Muhatabım, ayni rakamla
n tekrarladı: 

- Demek, dedim, siz, yeni tari
feyi tatbike ba§ladınız? 
Muhatabım: 

- Evet ... d~dl, ve şu sözleri ili.
ve ederek, gittikçe artan hayre
timi kökünden giderdi: 

- Yaz tarifesi Bayım ... Herse
ne böyle yaparız! 

4. 7 • 938 

(Spordan Mabaat) 

Türkiye • Mısır 

Atletizm Müsabakası 
(B(J.ft 6 ncıda 

tur bindirdi. Müsabakanın nihny 
ne altı tur kala Türkiye rekordrn 
Hüseyin müsabakayı terkettı. Şir11 

pistte yalnız Mısırlı ile Artın :.Co; 
yorlar. Aralarındaki mesafe ya 
tur. Bu açıklık nihayete kadar ~ 
hafaza edildi. Ve Mısırlı Abus~ 
seri bir finişle birinciliği aldı. Ar 
ikinci oldu. Teknik netice 

II Artin (Ti.ırk) 

Uç adı122: 
Bu müsabakaya Mısırlı atletli 

iştirak etmediği için Türk atlet! 
arasında yapıldı. Teknik netice: 

I Yavru 13.38 
II Uçtek 12.52 
III Seyvan 12.37 
Gülle atma: 

Bu müsabakaya Mısırlı atıetl 
iştirak etmedıği için Türk atletli 
arasında yapıldı. Teknik netice: 

I Ateş lbrahim 13.40 

11 Arat 11.44 
III Şerif 11.07 
Balkan bayrak yarışı: 

Bu müsabakaya bir Türk bir 1' 
sır takımı iştirak etti. İlk olarak -
metrede .Mısırdan Muskuris, bizdi 
Gal:p koştular. llk turda ileri fıP 
yan Galip sona kadar bu birincilll 
muhafaza etti ve 400 metreyi kof 
Recebe bayrağı ilk olaraş verdi 
de Mısır takımının en yüksek koşıı' 
su olan Ebeyd Recebi geçmekte t 
Jük çekmedi. 200 metreyi koşan f'i 
riman Mısırlı atletle arayı 10 :r1l 
reye yakın bir mesafe ile kaybe 
Son olnrak 10 metreyi koşan Hal 
aradaki farkı kapatmak için çok 
lıştı ise de muvaffak olamadı ve ~ 
sır takımı 10 metre farkla biriJ" 
Türk takımı ikinci geldi. Teknik ~ 
tice: 

I Mısır takımı 

il Türk takımı. 

3.23.2/ 10 

Bu müsabaka ile Mısır ve Yuıı 
atletlerile yapılan karşılaşmalara 
hayet verildi ve Mısır büyük eW 
tarafından kazanan atletlere meri 
simle kupa ve madalyalar verile! 
ınüsaoaka1ar kapandı. 

Bu arada 1916 danberi Türkiy 
atletizm•n inkişafı için çalışan 
atletlerden Unvana ve evvelki 
110 metre mantnlıda rekor ya 
Fniğa Ccdcresyon tarafından b 
kupa hediye edildi. 

lstanbulıpor • Beykoı 
Spor Bayramı 

Şehrimizin ku\'vetli teşekkülleri' 
den olan Istanbulsporlularla Bey~ 
lular dün Beykoz çayırında miı~ 
reken bir bayram tertip etmişlefl 

100 kişilik bir kafile halinde 'Bİ. 
koza giden lstanbulsporlular oğle 
meklerini çayırda yemişler ve ~ 
14 ten itibaren iki klüp arasında W 

temasları yapılmıştır. Bu karşıl.r 
malarda alınan neticeleri sırasile (' 
zıyoruz: 

Genç takımlar maçında Istanb~ 
sporlular 2-4, B takımlar maç~ 
Beykozlular 1- 0 kazanmışlar"'. 
Günün en cazip numarası her iki 'i 
bün tekaüt futbolcuları arasıncı
pılan maç olmuştur. 

Kahkahalarla takip edilen bu ;J 
1-1 berabere neticelenmiştir. 

Son olarak yapılan birinci takıı' 
lar karşılaşması çok heyecanlı ~ 
muş ve 5--4 lstanbulspor galip I 
miştir. 

Pera, 1 Takımları 
Şampiyonu Oldu 

Gayrıfedere klüpler arasında 
tip edilen Apoyematini kupa ma( 
rının C:nali dün sabah Taksim 
dında Pera B takımı ile KurtuW 
takımı arasında yapıldı. 

Ve Pera hükim bir oyundan 
ra 3- 1 galip gelerek B takı 

şampiyonluğunu kazandı. 

o--

Barutgücü Sahaıındd 
Yapllana Maçlar 

Dün Barutgücü sahasında Y~:..
müsabakalarda Barutgücü iY.! 
genç takımı Egespor A takımı il' 
berabere kalmış, Barutgiicü bi 
genç takımı Ateşspor A takımıT11 

Barutgücü genç B takımı H 
Yılmaz B takımını 4-0 ve Barut 
A takımı Harbiye Yılmaz A 
m 4-0 mağlflp etmiştir. 
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ffiiri ~flin .:'rar~ 
OTOMOBiL ve 

MAKiNiST Okulu 
Taksim • Stadyom 

ŞOFÖR OLACAKLARA: Yeni ders -
devresi başlangıcı 11temmuz938 dir. ,.,._,,:.--v-;=~ 
Devre müddeti üç aydır. Kendisini 
~akineden anlar bir şoför gibi takdim edebilmek ve tutacağı mesleğ~n e~
lı olmak için okulumuzdan diploma almak lazımdır. Teori dersler 2o, ?.ı
~e.ksiyon talimlerile 50 liradır. Kayıd muamelesine başlanmıştır. Tafsılat 
ıçın program. isteyiniz. 

AMATÖR EHLİYETNAMESİ ALACAKLAR : Her zaman ı;nür~ca~t 
edebilir. Hususi Teori derslerı ve Direksiyon talimlerHe Belcdıye ımtı
hanlarına kısa bir zamanda hazırlanır. Telefon: 42508. 

,.•iZMIR PAMUK MENSUCATI•' 
T. A. Ş. TARAFINDAN .. 

ÖtedenberJ sağlamhğile tanınmış ve halkımızın rağbetını 

4 
4 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

No. 

" ,, 

" 
" 
" 
" ,, 

Kazanmış olan mamulatımız 

KABOT BEZLERiNiN 
Son tenzilatlı fiyatları a.tağıda gösterilmiftİr : 

Tip Atlı 85 s. En 36 Metrelik 

" ,, 75 .. " " 
,, 

,, Değirmenli 90 ,, ., " 
,, 

" ,, 85 ,, " " 
,, 

" Geyikli 85 ,. " 
,, " 

" " 75 " '' " 
,, 

,. Tayyareli 85 ,, ,, ,, ,, 

717 Kr. 
655 " 
832 .. 
798 " 
600 .. 
730 " 
732 .. 
670 •• 

11 
•• 75 .. ,, " .. 

K .. kl. 722 ,, ,, ope ı 85 ., ,, ,, " .. 
1 - Satışımız lzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukarı-

daki satı§ fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 

1 
nıüşteriye aittir. 3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına '70 2 zam edilmek 
sure tile fabrikada teslim asgari 0 !arak bir top satış yapılır. 4 - Is
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara

dadır. 

f&Utını Ye nebatat ıii .... 
falarını öldiiren toıdur . 

Poaıpalı kaplar derununda 
·utıhr . Ve daiına kullanılmata 

hazırdır. Ayrıca aatıo alıoacek ek· 
aaau yoktur Hatarat ıçıo öldurücii, 

sebı. ve nebatlar ıçıo ıararaısdır Zebırlı 
detılJir Pratık we miieaaırdır 

u ...... , ••POlll J. ICreıııt•. l111nDul Gılll• VGJWOd• Hu • 

Türk Hava Kurumu 

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

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır~ 
Bundan baş~a : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır ..• 
Şimdiye kadar binlerce klılyl ıengln eden bu 

Piyangoya iıtlrak etmek suretile siz de taliinizl 
deneyiniz. 
.... ....... _____ MUHASİP VE M'ÜTERCİ!\f ARANIYOR 1 
Cidctt bir müessese, muhasebe muavinliği ve Türkçeden - Fransızcaya ve Fran 1 

~dan _ Tlırkçeye tercümeye muktedir bir memur anyor. Yaşı 30 dan tazla 
lınıyacaktır. Hal tercümesi, referans ve kabilse bir fotoğraf ile Beyoğlu Post 1 

restant L. K. adresine müracaat. 
............_ _________ _:.:, ________________________ _ 

Nafıa Vekaletinden: 
tksUtıneye konulan iş: 1 . - 1 k 

1_ - Nazillid ç·· üksudan Sarayköy ovasının sulanması ıçm açı aca 1 
"8.tı ı e ur - - b. k . 1. d a ve sın t · ı· t k if bedeli 400,008 dort yuz ın se ız ıra ır. 

2 a ıma a , eş .. .. 
15 

d 
N . - Eksiltme 13-7-938 tarihine rastlayan Ç~rşamba g.unu saat e 
afıa 'Vekalet· 8 ,_ U um Müdürlüğü su eksiltme komısyonu odasında j 

kap 
1 

ı umr m ( 

3 a 1 zarf usuliyle yapılacaktır. . . • 1 

) - İstekli! k llt c"rtnamesi mukavele proJesı, Bayındırlık ış-
erı er e s me ~.. • . . . . . 

l 
genel şartn . f i şartname ve projelerı 20 lıra mukaöılınde Su ar lJ amesı. enn 

mum Müdürlüğünden alabilirler. . . . 
4 - Eksiltmey . b.l k ı·çin isteklılerın 19,750 lıralık muvakkat tem· e gıre ı me . . . . 

. ınat vermesi ve 70 000 ll lık Nafia Su işlerını veya buna muadıl Nafıa 
ış~erini taahhüt ed' ' ffrak ·etle bitirdiğine ve bu kabil Nafia işleri-
nı b ıp muva a ı) . k.l . 

.. 8.§annakta fennt k b"li f olduğuna dair Nafıa Ve a etınden alınmış 
~Uteahhitlik vesik ~b 1 y~ tı si isteklilerin teklif mektuplarını ikin
cı rtı d ası ı raı e me . 1 U M"·d·· 1 .. ğürıea dede yazılı saatten bir saat f' veline kadar Su ar mum u ur u 

p lllakbuı mukabilinde vermeleri lazımdır. 
- ostada olan gecikmeler kabul edilmez. (1963) <3793) 

l\IYüksek Mühendis Mektebi Direktörİüğünden: 
zun ektep için iki katip daktilo &lınacaktır. En aşağl orta mektep me-

t u olrnak süratli d 1-1.·ı k kerlig~ini yapmış bulunmak şart-
ır. l..is ' a.ıs.u o yazma ve as . . 

b ğ an bilenler terc:h d·ı· 1 t klilerin vesikalarını bır dılekçeye 
a lıyar k • e ı ır. s e .. tl u· l a 6-7-9'l8 ak k d -du··rıügwe muracaa arı an o u~ 

rıur. (4035) .... şamına a ar ınu 

TAN 11 

Eğlenti Alemınden sonra gelen 
ba~ agrısı. mıde bozuklulu. 
•· Toxın " lerın vücudunuzda 
çoğaldığına ışa rettır. Bu tehli· 
keli "Toxin" lerı ENO "MEYVA 
TUZU .. ıçerek def edıniz. 
ENO lezız ve kuvvet vericidir. 
ENO kanınızı temızler, vücud
daki zehırlerı atar, ba~ ağrısı 
ve kabızın öniine geçer ENO size 
sıhhatımzı ve kuvvetınızı ıade 

eder. 

DABKOV 1 Ç 
ve Şkl. 

VAPUR ACENTALICI 

GDYNİA AMERİCA SHİPPİNG 
LİNES "PALESTİNE LİNE,, 

15.000 tonluk lüks 
POLONlA 

Transatlantik vapuru ile 15 gün· 
rie bir muntazam postalar: 
iSTANBUL-KÖSTENCE (Pazar) 
tSTANBUL-FİLİSTİN 

(P4'rşembe) 
Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve eşyai ticariye alır 

l<östenceye yakında gidecek va
.,urlar: 16, 31 Temmuz saat 
16 da. 
ı;-ilistin'e yakında gidecek vapur 
lar: 5 ve 21 Temmuz saat 16 da. 

Müstesna olarak 5 Temmvz-
da doğru Pireye hareket. 

"SCHULDT. ORİENT • JJNE,, 
Eşyayı ticariye nakli için seri 
oosta: ŞARK - GARP HATT1 
<Hamburg, Bremen, Anven;, Yn
nanistan, Türkiye Bulgaristan, 
Romanval 

Beklenen vapurlar: 
TROYBURG 9 Temmuza doğru 
DUBURG 22 Temmuza doğru 
Maritza 10 Ağustosa doğru 

--o-

H. J. PAJKURIC 
Vapur acentası 

·'ZETSKA PLOVİDBA A. D,, dP. 
Kotor 
Balkan Antantının eJCono-
mik konferanımda teıiı 

edilen enterbalkanik hat. 
Büyük lükı modem 

11 LOVCEN 11 

,,apuru ile İstanbul, Ko~tence, 
Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal-

maçya sahili, Triyeste, Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
posta 
Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

Müstesna fırsat. 
KÖSTENCE'ye ilk posta 11 

Temmuz saat 19 da. 
PİRE, KORFU, Arnavutluk 
Dalmaçya sahilleri, Venedik 
ve Trieste'ye ilk posta 16 Tem
muz saat tam 15 de. 
Her nevi tafsilat için Gnlatada 
/Yolcu salonu karşısında) umu· 
mi acenteliğe Telefon 44708 ve 
bütün seyahat idarehanelerine 
....,üracaat. 

Bakteriyoloji Li.boratuan 

Umumf kan tahlllltı frengi nol<• 
taı naurından (Waaaerman ve 
kahn teamUllerl) kan kUreyvatı sa
:ılmuı Tifo ve 11ıtma haatılıkları 

teohlıl idrar balgam cerahat kazu· 
rat ve au tahlilltı Üıtra mlkroıkopl 
huauer atılar lıtihzarı kanda Ure, 
r,eker KlorUr Kolleıterln miktarla· 
• " ' " h•vlnl Dlvanyolu No. 311 

Tel 20981 

Köy Sandık Makbuzlari 
İstanbul Viliyeti tarafından 

köy 58ndıklan için makbuz bas· 
tırılmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) ku
ruştur. 

TAN Matbaasında ıı;atılmaktadır. 

11\lUJlpteı,A;ı»A 
CAN KUD.TAQ.10. 

. ---- -. - . 

Miktarı Tasınlanan 

tutan Tarihi Günü Saati 

Muhafaza memurlan 

için muşamba 

Erat için çamaşır 
Yün Battaniye 

200 tane 

4687 takım 
419 tane 

L. 

2400 

3796 
3557 

K. L. K. 

00 180 00 13/ 7/ 938 Çarşamba 

47 285 00 13/ 7/ 938 Çarşamba 

31 266 00 .. 
l - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde açık eksiltmeler! yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

--
10 

11 
15 

3 - İsteklilerin gün ve saatlerinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni vesikalanle birlikte Galata Eski İt-
halat Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. "3835 .. 

lstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu Baıkanhğından : 
Cinsi Miktarı Kilo '.l'. Bedeli İlk teminat Eksiltme G. Saati Tutan 

K. Gr. Kr. s. Lira Kr. Lira Kr. 

Ekmek 45000 10 337 50 11/7 / 938 10 da 4500 
Dağlıç 6500 47 3055 
Kuzu 1200 47 310 80 11/7/938 10/ 30 564 
Sığır 1500 35 525 
Sadeyağ 4000 lOO 300 11/ 7/ 938 10/ 45 4000 
T. Şeker 5000 28 105 11/7/ 938 11 1400 
Pirinç 5000 24 90 11/ 7 / 938 11/15 1200 
B. Peynlı 14001 45 78 75 630 
K. Peynir 600 70 11/7/ 938 11/45 420 
Yumurta 45000 adet 50 50 62 11/ 7 / 938 11/ 45 675 
Un 4000 15 45 12/ 7/ 938 10 600 
Soğan 50001 j 25 42 19 262 
Patates 4000 7 50 12/7/ 938 10/ 45 

300 
Süt 3000 1 12 69 75 12/ 7/ 938 10/ 30 360 
S. Yoğurt 3000 19 570 
Kok kömürü 200 ton 1950 292 50 12/ 7/ 938 11 3900 

Yaş sebze. . "37 ... Kale~ . . . 209 72 12/7/ 938 11/ 15 2796 30 
Yukarda cins, tahmm edılen fıyat, mıkdar ve ıl.k temınatlan yazılı yiyecek ve yakacaklar ek ·ıt 1 . 

1 k ·· h. ı d ılı ·· 1 , sı me erı 
y~~ı .?1a uzere ıza1ann a yaz g~n ve saat erde kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Eksiltme: İstanbul 
Kultur binasında top anan Okul komısyonunda yapılacaktır. İsteklilerin girecekleri i<::ılere ait ·Ik t i 

l ·1 k ·ı k ·· h ı "$ 
1 em nat makbuz an e e sı tme anununa gore azır ıyacaklan teklif mcktuplannı 938 yılına ait T . t Od . 

k . b. ı·kt b ıı· t b" t 1 k . ' ıcare ası vesı-asıle ır ı e e ı saa ten ır saa evve omısyon başkanlıgw ına vermeleri ve ilk t · tl L . . . . . emına annı iseler 
Muhasebecılığıne yatırmalan. Yazılı ışlere aıt şartnameleri okuldan istemeleri ilan olunur. ..3836 .. 

Her banyodan sonra ıaçmız 

Bu ıekle girerse 

B.RIYANTIN. PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder. 

Sahibi ve·, umumJ neşriyatı idare 

eden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze 

tecllik ve Neşriyat Türk Limitet Şir 

keti. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

BALSAMiN KREMLERİ 
Gece - gündüz 

ve acı 

BALSAM iN 

- yağlı 

badem 

.. 
- yag51z 

KREMLERİ 
Bütün dünyada birinciliii tasdik edilmit aıhhi güzellik kreml,.

ridir. G~e i~in yağlı - gündüz için yağsız ve halis acı bad~n: 
çefıdlerı vardır. Huauai vazo ve tüblerdc satılır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 
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Biraderler 

VENOS 
Kremi 

Tei'klhlndeld huud mad
cleyi bayatiye dolaJJllle cildi 
ı-ı.r, tarafttlid arttlnr. 
Yeni bir ten yaratır. Veııüa 
Kremi url bdiD ıo.ıu~ 
nln bir twl8J!n1dır. 

VENOS 
Ruiu 

Son moda w .. ,. culp 
~ lrn11••ııılın hay
rete dilfOrilr. Dudülarda 
24 aat ablt kalır. Şık ve 
Jdı.r famllyalarm kullan
dıkları J9l4ne rujdur. 

VEHUS 
Briyantini 

Saftaki bpeklert lale .. 
der. s.çıan parlak tutar. Dö
kfll!Mefne mbt olar ft Ja
nnü ,..,.. ~ meraklılan 
w a-çlertn hayat arbdqa
d!r. 

lstanbul -Ankara - izmır 

VENOS 
Pudrası 
Terkibi altın kremli 

24 saat havalandırılmıı 

fevkallde ince ve hafif Ve
nüa pudraslle tuvalet gören 
bir clld dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

~~ 
" 

~I 
VENOS 

Llmo• Çiçeği 

KOLONYASI 
Rusual bir tiptir. 90 dere

cedir. O kadar ki en büyük 

zevk ehlini ve müfkülpesend 
olmakla tanmmıı kimseleri 
bile bayran bırakmaktadır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

Y apdacqı U&a eclilmlf olan ekailtmelerin, mesai eaatlerinin 
Clelt .. •ıl buel»iJle, tatile tewlüf eltili ıiriilclüiünden bu eaat
ler eplJlj tekil .W.ilhade tldU olanmaftur: 

ı.e..ti&.m; nftlld ilanlanla :ruılı eaatlmi nuan itibara al
.,.,. 1Ma taehihli • .,,_ dahiliDde ekailtmelere ittirak etmele
ri lim•nm il&a ohmar. "4093,, 

Sut 14 JWİDe ... 10 ela 
5'M ıs ,...m. ...t ıı c1a 
Sut 1• ,. ..... t 13 ele 

VENOS 
Allığı 

Her cildin rengine göre 
çeficllerl mevcuttur. Yüze 
sürüldülünde cilde fevkal&
de tabU bir renk verir; teni 

bozmaz; güzelleftirir. 

VENOS 
KiRPiK 

Surmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme
aile tuvalet ıören kirpikler 
büyür ve ıüzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

VEMOS 
Ç A M 

KOLONYASI 
Cilerlerl zayıf ve ainlrleri 

bozuk olanların kalbine fe
rahlık verir. Ve ,anlünü a
çar. Ada çam1arımn lltif ve 
mlıht kokulan VBNUS çam 
kolonyasında mevcuttur. 

1 1 LAN 
İstanbul Banblan, kasa ve gifele-

1 rinin atide gösterilen saatte açılıp 
kapanmasına müttehiden karar ver
diklerini muhterem mii§terilerine 
ilin ile f8r9f kesbeder. 

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

Cumartesi: Saat 8, 112 tan 11, 1/2 
a kadar. 

Bu evkat 4 Temmuz 938 Pazartesi 

gününden bath7uü dijer bir if'ara 
kadar mer'i olacaktır. 

' 

.. Clld unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUILUILARI 

HAllKA TEN GiDERiR. " 

Tesiri hemen 
hemen llbd

miz oldu. Bir kaç hafta zarfında be-

ni 10 yq daha pnçleıtlrdi. Bir mü

tehassıs bana demlftlr ki: Viyana U
niversitesinden büyük bir profesi

M 
Ü 
H 
ı . 

M 
Bir Nokta: 

RADYOLIN 
Bittin h.,..t bntt•admea .ıtJerin 

stlzellijlnl ff satlambiJnı 
temin eder. 

ANCAK: Bu . ıaraatiyl elde 
edebilmek içiD ditlerl "BADYOLİN" 
ile sabah, ötle ve aJq.am her 1e-

mekten aonra mantuaman 
fırsalamllk IAu•dır. 

rün kefil olan Biocel cevheri, şimdı Yemekleri mtlteakıp her gece ya. 
pembe rengindeki her Tokalon kre- tarken temidenmiyen ditler mikrob 
mi msunda mevcuttur. Her akpm lara ve oalar derecesinde musır olan 
yatmazdan evvel bu kremi kullanı- yemek lmıntdanaa muzır -tesirlerine 
DiZ ve sabahlan da beyaz rengindek mana bınkdm1ftar, demektir. Geee-

. - -- -· · lert·•tıı d•hllinö 35 dereeeye--vuar 
Tokalon kremini kullanınız. En es- hararetle ita mikroblar ve salya lira- lerl aaltahleyln temblemep bDDt-
mer ve sert bir tene çabucak bir atı 1tllyilk tahribat yaparlar. Gece- mak, kmlaa hlr vaoyu ellllamala 
gençlik parlaklıfı ve tabii güzelli~i leyin fırçalanması ihmal edilen dit- uirafJllaktan fuksmhr. Ban11a için: 
verecek ve buruf'lkluklardan kurta

rarak beyazlatıp yumuptacaktır. 

Türlclye Pamuklv 

Dokuma Ye 

Pamuk lplğl 

F abrikalan A. Şirketinden: 

Bakırköy ve Kayseri Fabrika
larımız kaput bezlerinin aatl§ 
fiatlan ... llda ıöıterilm1ftir. 

Ba Fiatlar Fabrikada teslim 
ve pefin tediye f&l'Üyle mute
berdir. Bir Balyadan eksik satış
larda fiatlara % 2 zam olunur. 

Ka)'lerl Fabrlkuı Mamaütı: 

Tip: 14 Anahtar marka 
75 santim bezin 36 M. 
topu 71 O kuruı. 

' Tip: 14 Anahtar marka 
85 santim bnln 36 M. 
topu 778 kuruı. 

Balurldiy Fabrikası Mamulitı: 

Tip: 15 Kartal Marka 85 San
tim bezin 36 M. Topu 756 kuruş. 

Tip: 15 Kartal Marka 90 San
tim bezin 36 M. topu 789 Kuruf. 

Sabah • Öğle ve Akıam 
Her Yemekten Sonra 

Daima Radyolin 

ADEMi iKTiDAR 
ve llL GIYŞIKLIGINE KARŞI 

HOR 1 
Tabletleri. H•r eczaneci• araywn11. 

(Poata kutuau 1255 Hormobin) Galata, letanlNI 

Umumi f)fr rağltef tazanınıı 

MERVIN 
ola• 

tatlı 

bir ujka 
temin ecler 
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