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Yeni Müıteri Bulmak San'atı 
Dr. Gasson diyor ld: 
"Her tacir bu kitaptaki usullerle kısa bir za. 
man içinde müşterilerini artırabilır. Ben bu 
kitabımda size bu sana ti öğretiyorum ... TAN 
Matbaaınnda Fivat1 !'in kunıs 

Türk Askeri Bütün Hataya. Hikim 

-
Memlekette 1 

Bakım 
Fikri 

Dostça Tedbirlerle Müsbet 
Duyulan _Sevinç Yerindedir .. 

Bayram 

Hatayda Türk askerlerini karşılıyan Türk izcileri 

Antakya, 6 (Hususi surette gönder kimdir. bildirmek üzere çektikleri telgrafla-
diğimiz arkadaşımızdan) - Bütün Ha Hataylılar, Antakyadaki tarihi köp ra cevap gelmiştir. Bu had!.;e , em
tay, Türk askerlerine kavuşması rü ile lise caddesine Orgeneral Gün- salsiz tezahürata yen i b ir vesile ol
dolayısile hala çılgın bir sevinç Jçin- düz ismini verdiler. Valinin. Parti muştur. Bugün bütün Hataylı'ıann di 
de yaşıyor. Askerlerimiz, tesbit edi- Başkanının, Belediye Reisinin ve un- linde sevgi ve saygı ile iki kelime do 
len bütün noktalara yerlcşmıslerdir. surlar mümessıllerinin Ulu Set At.t iaşmakta4Jr: "Yaşa Atatürk!,. 

~.-.ı: Türk ... ~. Fransız Dostluk 

R. Aras Dedi ki : 

"Türk Fransız Dostluijı 
Yeni Bir Merhaleye 

VCisll Olmuıtur .. 

Ponso Dedi ki : 

Muahedesi 

. -~, 

Atatürkün Telgrafları 
Reisicümhur Atatürk Hatay'dan aldıklan tazim ve teşek

kür telgraflanna aşağıdaki cevabı vermişlerdir: 
"Siıin i~in a rtan saadet ve refah dilerim. 

IC. Atatürlc,. 
Reisicümhur Atatürk, yurdun her tarafından gelen ve va

tandaşların sevinç ve heyecanını bildiren telgraflara aşağıda
ki cevabın Anadolu Ajansı vasıtasile iblağını emir buyurmuş 
!ardır: 

"Hata y milli meselemizin dosti a t edbirlerle müs
be t neticeye ulaıtırılmasından duyulan sevinç ye
rindedir. 

/(. Atatürk,, 
(A.A.) 

·~-....: ........................... ....._.. ... 
Çin Japon Harbinin 

ilk Y lldönümü 
Japon Baıvekili Bu Vesile ile Mücadeleye 
Nihayete Kadar Devam Edilecejini Söyledi 

Nevyork. 6 (Huauai) - Yann (bgrin) Ci1L~anon .. .har.bi_.ilJr 
maıı dolayııile Japonyanın birçok ricali aöz aöylemi9lerdir. 
Bilhassa Japon Başvekili Prens keri, Japonlar tarafından ölduriıl

Konoye yabancı gazeteler mü - müştür. 

messillerinl kabul etmiş ve Japon - Hankovdan haber verildiğine gö
yanın hedeflerine varıncaya kad&r re 11 Japon tayyaresi doksan bin nu
mücadeleye devam edeceğini anlat - fuslu Leyan'ı bombardıman etmiş ve 
mış, daha sonra Japonyanın üçüncü sivil halktan yüz ki§inin olümün~ 
bir devletin tavassutu ile sulh yap - sebebiyet vermiftir. Tayyareler be -
mak istemediğini de ilave etmiş ve yanameler de atarak bombardıma -
Çin mil~i lideri Çang - Kay - Şek a- nın tekerrür edeceğini anlatmıştır. 
leyhinde beyanatta bulunarak onun Yanteu'nun havadan bombardıma -
yardım için Rusyaya döndüğiinü söy nı yüzünden 120 kişi ölmüş ve 300 
lemiştir. kişi yaralanmıştır. Santeu bir bara-

Muharebe vaziyeti beye dönmüştür. 
Tokyodan verilen haberlere göre 

Japon kuvvetleri Poyang gölünün 
methalinde bir baraj tesis ederek 
Çin harp gemileriyle bir çok kayık
ların çıkmasına mani olmuşlardır. o 
tuz kadar kayığa binerek gölıln sabi 
line doğru kaçmakta olan bin Çin as 

[Arkım: Sayfa Hl, .Otun 1 d~J 

Tokyodan resmen bildirildiğine gö 
re Hoku'daki Çin müdafilerinin so -
nuncuları da imha edilmişler ve Ja
ponlar şehre merasimle girmişler -
dir. 

R ayrllnnha ile herber Fahri 



z 

No. 111 .Yazan: M. SIFIR 

Halil Liitfinin Adını 
Haber Verene 500 Lira 
Y üzbaşı Vistonun gizli bası

lan kitaplar hakkında hazır
ladığı tamim şu yolda idi: 

1 - Müttefiklerin ukerl ve si
yasi amirlerine posta ile g3nderi
len kitapların İstanbulda basıldığı
nı teessürle söylemek mecburiye
tindeyim. Bunlann Müslümanlar 
tarafından idare edilen matbaalar
da basılması ihtimalini daha kuv
vetli buluyorum. "A,, servisi bu 
matbaayı meydana çıkarmıya me
murdur. 

2 - B servisi kitaplarda kuila
nılan harflerle klğıtlar üzerinde 
tetkikat yapacak ve hurufat dö
kümhaneleri ve kağıt ticarethane
leri ile temas ederek bu harflerin 
bengi matbaalarda bulunduğunu ve 
bu kağıtların kimlere satıldığını 

tesbitc çalışacaktır. 
3 - Kitapları bastırmak ve da

ğıttırmak işlerinde A. H. daha zi
yade zan altındadır. "G., servisi ya 
rın sabahtan itibaren bu adamı ta
kip edecek ve kitaplann saklanıl
dığı yeri bulmıya çalı.şacaktır. 

4 - ''D,, servisi postane sansür 
şefi miralay (Hilzin) in vereceği di 
rektif dahilinde bu kitapların han
gi postanelere ve kimler tarafın· 
dan verildiğini tesbite ça1ıs:ıcaktır. 

5 - Bu kitapların basıldığı mat
baa ile saklanıldığı deponun veya 
bastıran ve dağıttıran ve dağtta-c. 

şahısların bulunmasını kolaylaştı

racak memura beş yüz lira müka
fat verilecektir.,, M A. Bey o akşam geldi. Giin-

düz karargahta yapılan top
lantıyı, görüşülenleri ve verilen 
emirleri olduğu gibi an lat.tıktan 
10nra düşünceli bir yüzle: 

- İ'(ardeşim, dedi. Beş yüz lira 
hırslarını arttırdı. Uozıermı faıta

şı gibi açtı. Bunların halleri benim 
gözümü korkuttu. Biraz tedbirli 
hareket edilse._ 

İyi kalpli arkadaşımın tavsiye
sine teşekkür ederken güldüm: 

- Korkma, dedim. Hiçbir şey ya 
pamazlar. 

- Ya hurufat ve kağıt tetkiki? 
- Bunlar da gülünecek ~yler .•• 

Hiç kendini üzme. Kitabın üzerin
de (Garp cephesi kumandanlığı) 
yazısını görmediler mi?. Yazan da 
o, bastıran da o, dağıttıran da o ... 

- Görmez olurlar mı? Asıl te
laş uyandıran ve sinirlerini bozan 
da o cümle ya ... Fakat bu işte A. H. 
Beyi amil görüyorlar. Bu sefer çok 
sıkı takip ettirecekler. Başına bir 
felaket getirmelerinden korkarım. 

- Takip etmekten ne çı~ar? Hem 
sana birşey söyliyeyim mi, M. A.? 
İnsanlar sık sık karşılaştığı tehli
kelere alışıyor ve sonra da tehlike
nin yokluğundan şikayet ediyor. A. 
H. Bey geçenlerde, arkasında bir
kaç memur görmeyince bayağı ke
derlenmiş. Bana dedi ki: Alıştım 

da, arkamda adam görmeyince !a
lasız kalmış çocuklar gibi içime 
mahzunluk çöktü.,, 

- Senin bugün alaycılığın üs
tünde, benim de sinirlerim ayakta. 
Getirdiğim emri okumadın mı be
yahu? Grupların servisleri hep bu 
işle meşgul olacak. Yunanlılar, 
Hürriyet ve İtilafçılar da caba ..• 
Ben vaziyeti çok ciddi ve tehlikeli 
görüyorum. Açık IÖyliyeyim. A. H. 
Beyin tevkif edllmnlnden korku
yorum. 

- Kızma bana kardetfm. tı an
lattığın kadal'9a bir tehlike yok. A. 
M. Beyin tevkifi için bir emir var 
mı? .. 

- Hayır yok. amma emir dedi
lin bir saniyede verilir. Bence sak
lansa iyi yapar. 

• - Bilikis, bu vaziyette Aziz Hü
dai Beyin saklanması bu suçu üze
rine alması demektir. 

- Ya kitaplann bulunduğu ye .. 
ri ve baaılclıjı matbaayı bulurlar-

·~· - Kltaplann bulunduğu yer ne 
resi? Bu kitaplar saklanmak için 
değil, dağıtılmak için bastınldı ve 
son adedine kadar da dağıtıldı. Ki-

Kitaptan glıllce dizen mat-
baacı B. lliisnü 

taplan toplatmak meselesine gelin 
ce, buna ne hacet? Kitapların çoğu 
zaten ellerinde. Sonra elde bir de
lil bulunmadıkça zan üzerine her
hangi bir matbaa sahibini bu iş için 
sorguya çekmek giilünç olmaz mı? 
Bunu yapacaklarını hiç zannet
mem. Ayni sebeplerden dolayı A. 
H. Beyin bu iş için tevkif edilmesi 
ihtimalini de pek göremiyorum. 
Elde kuru bir zan ve şüpheden baş 
ka delil veya şahitler varsa mese
lenin şekli değişir. Değil mi öyle?. 

- Hayır, şimdilik öyle birşey 

yok. 
- O halde bu gibi deliller ve 

şahitler bulunduğu haberini getir
diğin zaman düşunUriiz. Simdilik 
yapılan patırdıyı, koparılan yay
garayı bir bliif sayarım. B::ık. ki
taplar basılırken haber alınsaydı 

ben de seninle beraber teıtış eder
dim. Kitap meselesi oldu, bitti ve 
tarihe karıştı bile ... 

Müttefiklerin müşterek faali
yetleri tam on yedi giin si.ir

altına girdi ve çıktı. Hiirrlvet ve 
İtilafın bir kısım yardakçılan ki
tabın basılma suçunu Ebüzziya 
matbaası üzerine yıkmak lstediler1 

bir kısmı muhacirin umum müdü
rü Hamdi Beyin bu işte amil oldu
ğunu ileriye sürdüler. Gizli hiz
metler grupunun bi.itiin şliphelerl 
Rıza Pasa yokuşundaki Matosyan 
matbaasında toplandı. Yapılan a
raştırmanın neticesi pek gülünç ol 
du. 

Bu müddet iclnde A. H. Beyin 
yolda görüstiiğü ve hatta selam
laştığı birçok adamların bile ahval 
ve seciyeleri hakkında malumat 
topladılar. Grupun kasasından çı

kan avuç doluları masraf paraları
na mukabil evrak dolaplarını, yı
ğın yığın gelen jurnallardan yapı
lan dosyalar doldurdu. Kapiten 
(Herim Vatson) da. kumandan da 
bu işin çıkmaza girdiğini anladı ve 
uğraşmaktan usandılar. O sırada 
becerikli casuslardan topçu F. im
dada yetişti. Verdiği bir raporla işi 
kökünden halletti. Müttefiklerin ar
zularına uygun geldiği için bu ra
porun doğruluğuna hükmolundu. 
Müşterek araştırma seferberliği de 
nihayet buldu. 

F. bu raporunda şöyle diyordu: 

"Ankarada basılan bu kitapları 
binbaşı F. namında biri İstanbula 
getirmiş ve dağıtarak Ankaraya 
avdet etmiştir. E. ve A. H. Beyle
rin de bu işten malıimatlan var
dır, demişti.,, F. bu jurnalla efen
dilerinin gururunu okşamış, ver
diği habere inandırmıştı. 

Neticeyi A. H. Beye bildirdiğim 
zaman kıskıs gülmüş ve: 

- Aferin F. ye. Demişti. Efen
dilerini biiyük bir gaileden kurtar 
dı. Vadolunan beş yüze de kavuş
tu ise ne mutlu ona ... 

Gizli kitap hadisesi kahr,ıı,manı 

ve Hüsnü İntihap matbaası sahibi 
Halil Lıitfiyi o günlerde sık sık 

gördüm. Soğukkanlılığı ve sinirle
rinin sağlamlığı hakkında kendisi
ne iyi numara verdim. Kitabı ba
san matbaacının (yani kendisinin) 
adını haber verene beş yüz lira mü 
kafat vadedilmesi pek hoşuna git
mişti. Bu hadise aramızda seneler
ce bir 18.tife mevzuu olarak kaldı. 

(De"OO.mı vat") 

BELEDiYEDE : 

Esnaf Hergün 
Bir Saat öğle 
Tatili Yapacak 
Ankara belediyesi, tarafından ve

rilen karar üzerine iki günclenberi 
Ankarada esnaf saat 12.30 Jan 13.30 
kadar öğle tatili yapmıya başlamış
lardır. 

Şehrimizde de bu usulün tatbik e
dilmesi etrafında tetkikler yapılmak
tadır. Alakadarlar, bunu mürr.kün gö 
rüyorlar. 

Plôi Ücretleri 
Ucuzlatllacak 

Plaj ücretlerinin pahalı~ığından 

dolayı, belediyeye mütemadi suret
te şikayetler yapılıyor. Belediye, bu 
vaziyet karşısında muhteill yerlerde 
ki plajlarda halktan muhtelif nam
larla alınan paralarla buraların umu 
mi masraflarını tetkik etmiye başla
mıştır. 

Diğer taraftan muhtelif çalgılı ve 
çalgısız gazinolarda bir kahveden 75 
veya 100 kuruş gibi bir ücret alın
ması doğru görülmem ittir. 

Belediye yanında yel'llek veya me
ze olmadan verilecek limonata, kahve 
ve çay gibi meşrubatın çalgılı yer
lerde 40, diğerlerinde 25 kuruştan 
yukan verilmesine imkan bırakmı
yacaktır. 

indirilen Belediye 
Resimleri 

Eğlence yerlerindeki biletlerin gi
riş ücretlerine ilhe edilen damga ve 
belediye resimlerile "düşkünler evi,, 
hissesinin yüzde 28 den yüzde ona 
indirilmesi hakkındaki kanunun tat
bikine bu ayın 15 inde başlanacak
tır. Maliyece tahsil edilecek olan bu 
yüzde onun yüzde otuzu belediyeye, 
yüzde yetmişi maliyeye ait olacaktır. 

Tahsil ücreti de bu yüzde vetmişe 
i:!J.ıc,.t.A jutuc. ~lc1J.1-.. .... ..._,....,"l.1.., •• """b .. ,_ ..-.... 
resimlerin azaltılmasile belediye ken 
di gelirinden senevi 120 bin lira kay
betmektedir. 

15 temmuzda "düşkünler evi,, mu
rakabe teşkilatı kaldırılacak ve me
murlar açıkta kalacaktır. Ancak be
lediyede açık memuriyet oldukça ter 
cihan bunlar alınacaklardır. 

Barbaros Tübesl 
Açıhyor 

Beşiktaşta Barbaros Hayrr:ttin tür
besinin etrafı açılacağı için, beledi
ye türbenin etrafında bulunan ve 
Barbarostan başka ölülere alt olan 
bakiyei izamın derhal Yahyaefendi 
dergahına taJinmasına karar vermiş
tir. Bu suretle, Barbaros türhE>si için 
hazırlanan imar projesinin tatbikine 
geçilmiş olacaktır. * Işık, temizlik ve bina vergisinin 
ilk taksitleri için derhal tahsilata baş 
!anacaktır. 

MAARiFTE: 

Yurt Tetkikleri için 

Broşür Çıkanllyor 

'1' A N 

POLiSTE: 

Dün yakalananlar: Celal, 
Me'lunet, Salih, Emin, 

Kamil, Kadri 

Altı Eroin 
Kaçakçısı 
Daha Tutuldu 
Eroin satıcılığı yapan yeni bir şe

beke meydana çıkarılmıştır: 

Emniyet ikinci şube memurlan, 

Tahtakalede Cinci hanında oturan 

Kel Celalin şüpheli maddeler ka "ak

çılığı yaptığını haber almışlar ve Ka
mil isminde birisine eroin verirken 

suç üzerinde yakalamışlardır. 

Bunun üzerinde Celalin evinde a

rama yapılmış, bir miktar eroin ve 
esrar bulunmuştur. Bu sırada Celal-

le vermişlerdir. 

Osman. Salih, Mehmet ve Kadir 
ismindeki bu suçlular da diğerleri i
le beraber asliye beşinci ceza mah
kemesine verilmişlerdri. 

Kalçasından Bıçakladı 
Yalovada, Taşköprü korucusu AJ; 

oğlu Veysel ile bu civardakı Kurt çift 
liği korucusu Hasanın kardeşi Ce
mal arasında bir kavga olmuş, Ce
mal bıçakla Veyseli kalçasından ve 
sol memesinden yaralamıştır. Cemal 
yakalanmış, tahkikata başlanmıştır. 

Küçük Hırsızlar 
12 yaşındaki Eyüp Güner ve Pan

deli, 14 yaşındaki Sadettin, 13 ya
şındaki Hakkı aralarında bir hırsız 
çetesi kurmuşlar, Beşiktaşta Zaferi 

milli garajına girmişler, 28 pı:ı.rça eş

ya çalmışlardır. Fakat, küçük hırsız
lar çaldıkları eşyayı pazarda satar
ken yakalanmışlardır. 

Modada Bir Adamın 

MOTEFERRIK : 

Maliilllerin 
ikramiyeleri 
Nasıl Verilecek? 
Harp malUlleri ile şehit öksüzleri

ne her sene dağıtılmakta olan tütün 
ikramiyelerinin bu seneye ait mikta
rı tahakkuk ettirilmiş ve tevziata 
başlanılmak üzere havaleleri Ziraat 
Bankası umum müdürlüğünden tev
zi komisyonlarına gönderilmiye baş
lanılmıştır. 

Bu sene tevziat, şu şekilde yapıla
caktır. Subayların birinci derece ma 
lullerine 204 lira 50 kuruı, ikinci de
receye 184 lira 15 kuruı, fiçüncü de
receye 143 lira 15 kurut, d3rdüncü 
dereceye 122 lira 70 kuruş, beşinci de 
receye 102 lira 2~ kuruş, altıncı de-
l receye 81 lira 80 kuruş verilecektir. 

Erlerin birinci derece malftllerine 
102 lira 25 kuruş, ikinci dereceye 
81 lira 80 kuruş. üçüncü dereceye 61 
lira 35 kuruş, dördüncü dereceye 40 
lira 90 kuruş, beşinci dereceye 20 li
ra 45 kuruş, altıncı dereceye 20 lira 
15 kuru§ verilecektir. 

Şehit öksüzlerinin her birine de 
19 lira 81 kurut verilecekttr. 

Bankalarda Çahıma 
Saatleri 

Ticaret odası ve bankalarda yaz 
çalışma saatini bugünden itibaren tat 
bik edeceklerdir. 

Diğer taraftan İstanbul ve Beyoğ
lu noterleri temmuz sonuna kadar 
sabahlan saat 8 de işe başlıyıcaklar, 
14 e kadar çalışacaklardır. Bu kara
rın hemen tatbikine başlanm1.ıır. 

iki ln9iliz Mühendisi 
Geldi 

İngiltere hükumetinin maden işle
ri dairesnie mensup mühendis Niko
laus ile mühendis Ri.tson, Ankaraya 
gitmek üzere, dün sabahki semplon 
ekspresle şehrimize gelmişlerdir. Mü 
zimizde kaldıktan sonra ha1·auuA.e 
gideceklerdir. 

Bütün Oteller Sınıflara 
Ayrıhyor 

Turizm ofisi, yabancı turistlerin 
geldiği şehirlerdeki otel ve pansiyon 
ları modern şekle koymak, fiyatları
nı ucuzlatmak için mühim bir proje 
hazırlamıya karar vermiştir. Bu pro 
jeye göre, oteller beş, pansiyonlar üç 
sınıfa ayrılacaktır. 

M111rh Talebe, 
Şehri Gezdi 

İki gündenberi şehrimizde bulunan 
Mısır üniversitelileri, dün l.llbah A
yasofya müzesini, Sultanahmet cami
ini, ipodrom meydanını geım\şler, öğ 
le yemeklerini belediye lokantasında 
yemişlerdir. 

Mısırlı talebe, öğleden sonra Sua
diyeye giderek gazinoda ve plajda 
yakit geçirmişlerdir. 

Bugün de maarif müesseselerini ve 
İstanbulun diğer cami ve eserlerini 
gezecekler, yarın akşamki ekspresle 
Ankaraya gideceklerdir. 
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1 Ankaradan ! 
İ Telefon ve Telgrafla i . . 
•n•••n• ••••••••I 

Çırçır Elektriği 

Hakkında Kayıtlar 

Ankara, G (Tan muhabirinden) -
Çırçır fabrikasında muharrik olarak 
sarfolunan elektriiin beher kilovat 
saatinden 12 santim istihlak resmi a
lınması kararlaştırılmıştll'. Şartname 
formüllerinin iki nurnaralı kısmının 
31 inci ve üç numaralı kısmmın 22 
inci maddeleri şu §ekilde cleğiştiril
mittir: 

İhale katileştiği tarihten itibaren 
15 gün içinde müteahhit muvakkat 
teminatı ihale bedeli üzerinden kati 
teminat miktarına çıkarmıya \'e mu
kavelyei yapmıya ve noterliğe tescil 
ettirerek alakalı daireye vermiye 
mecbur olacaktır . Bu mecburiyete rl· 
ayet edilmediji takdirde protesto et
miye ve hiikiim almıya hacet kalmak 
sızın ihale feshedilerek muvakkat te
minat hazineye İrat kaydolunacaktır. 

İkinci defa yapılan ihale daha mas 
raflı olursa bu zararın muvakkat te
minattan fazla kalan miktarı hük
men müteahhidin emvaline müraca
atle tahsil edilecek, zarar noksan 1>htr 

sa teminatta nbirşey geri verilmiye
cektir. İhale me\'ZUU fesih tari
hinden itibaren en çok bir ay 
içinde vasıf ve şartlarda değitiklik 
yap~amak şartile açık al'tırm.a ve 
eksiltmeye konulacaktır. Artırma ve 
eksiltme yapılmıya tahammülü olmı· 
yan- acele hallerde pazarlık suretile 
muamele yapılacaktır. 

Yeni ihale yapılıncıya kadar geçe
cek zaman içinde ihtiyaç görülen glln 
lük alımlardan ve sair işlerden mft· 
tevellit zararlar müteahhide ait ola
caktır. 

Sene Baıında Sayllaeali 
Kıymetl1 Evrak ve Pullar 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Sene başında tadat olunacak kıy

metli evrak ve pullar hakkında Ma· 
liye, alikadarlara şu tamimi ııönder
mlştir. Pul ve kıymetli evrnk tali· 
matnamesinin 12 inci maddesi muci· 
binee r.fo)ıımi d;llrt"ler memurları nez· 1 

mevcudunun her 1nah yılın nrıncı r 
günü tadat heyetleri tarafından sa· 
yılması lazım gelmekte ve hu husus 
her sene başından evvel Maliye Ve. 
kiletince yapılan tebliğlerJc teyit ve 
takip edilmekte olmasına göre her· 
hangi vilayet ve kaza merkezlerinde
ki tadat heyetleri nilfus müdür ve 
memurlarının ellerindeki pul ve kıy
metli evrakı saymak üzere gelmedik
leri takdirde bu heyetlerin vali ve 
kaymakamla rtarafından gctirttirile• 
rek sayımın yaptırılması icap ede
cektir. 

Ziraat Enstitüsü Köylerde 
Tetkikler Yapacak 

Ankara, 6 (Tan muhabirinden) -
Söylendiğine göre, Ziraat t>nstitüsU 

talebesi bu yıl kamptan döndilkteıs 

sonra tatil yapmıyacak, profesörleri• 
nin nezareti altında köylerde tetkl• 
katla meşgul olacaktır. Bu •mretle ta• 
!ebenin daha mektebi ikmal etmedeo 
böylece staj yapmak ııuretile 'mensup 
olduğu şubede daha kuvvetli bir .,
leman olmasına çalışılacaktır. Diğef 
taraftan bir gnıp talebenin de şar1' ~ 
viliyetıerinde bir tetkik seyahati ya• 

pacağı bildirilmektedir. 

İlk okulların müfredat programla
n mucibince, muallimlerin talebeye 
yakın yurt tetkikleri yaptırmaları la
zımdır. Halbuki muallimlerin tetkik 
edilmesi icap eden yerler hakkında 
kafi derecede malumatları olmadığı 
görülmüştür. Bu itibarla, yakın yurt 
tetkikleri yapılacak yerler hakkında 
bir broşür hazırlanmaktadır. 

Kaburga Kemiği Kırıldı 

Moda deniz klübü azalarından ko
misyoncu ve tüccar Alfred Racako, 
deniz banyolannda idman yaparken 

birinci kattan ikinci katta bir demir 
üzerine düşmüş, kaburga kemiği kı
rılmıştır. Doktor tarafından ılk teda
visi yapılmış ve kendisi Taksimıieki 
evine kaldırılmıştır. 

* Muamele vergisi kanunundaki 
son de~işiklikler sırasında, içinde 
yüzde elliden fazla teker bulunan ta
hin helvalan da mamul maddeler a-

rasına konulmuştur. Helvacılar, Ma- 1 ] 
liye VekAletine yaptıkları müracaat- TAKViM ve HAVA 
ların bu şekilde yerine getirilmesin .. ______________ ,,,._ 

Muallimler bu yıldan itibaren pro 

gramın bu maddesini de yerine geti

rer.eklerdir. 

Yazı Müsabakaları 
Komisyonu 

Cümhuriyetin on beşinci yıldönü
mü münasebetile mektepludeki yazı 
müsabakalarını tetkike memur ko
misyon dün ilk toplantısını yapmıı, 
Türk husust okullarına ai.t yazılan 
tasnü etmiştir. 

* Köylerde açılacak okuma oda
larına konulacak eser1C1I' için Maarif 
Vekaleti bir liste hazırlamaktadır. 

Bu odalar için vekalet, ayrıca müsa
baka ile eser yazdıracaktır. 

Yangın Baılangıcı 
den çok memnun olmuşlardır. 7 Temmuz 1938 

Dün saat 16,30 da Topkapıda Taş
mektepteki paçavra deposunda bir 
yangın başlangıcı olmuş, derhal ye
tişen)tfaiye tarafından söndürülmüş

tür. 

* Fennt müşaviri bulunduğu Spa- p E R Ş E M B E 
no tayyare fabrikası namına temaslar 
yapmak üzere gelen Fransız tayya
recisi Kost, ekspresle Ankaraya git
miştir. 

Sokakta At lsırdı 
* Evkaf umum müdürü Fahri Ki

per, dün Ankaraya dönmilştıir. 

sılmak isterken düşmüş, muhtelif 
yerlerinden yaral~nmıştır. 

Kurtuluşta, Zafer sokağında, 181 
numaralı evde oturan Alaadd1n, Arap 
camiinde Mahmudiye caddesinden * Fenerde, hamami Muhiddin ma
geçerken, temizlik amelesinden Ah- hallesinde, Kesmekaya Hacı Rıza so 
dullahın idaresindeki arabanın bey- kağında oturan İsmailln kızı Fatma. 
girl, omuzunu ısırmıştır. Alaaddin te evin bahçesinde oynarl;.en ba§lna dil
davi altına alınmış, beygirin kuduz şen büyük bir sak11 ile altt ıurette 
olmuı ihtimaline karşı, hayvan ku· yaralanmıftır. 
duz hastanesine gönderilmiştir. * Sabıkalı H * Fatihte Şekerci hanında, kah- da, Sultante 
veci Mehmedin 9 yaşındaki oğlu Ce- Cemilenin 19 
mal, şoför Mikailin idaresindeki etmiş, yakal 
4102 numaralı kamyonun arkasına a- rilmiştir. 

7 ay Gün: 31 
: 1354 

Ccmaziyillevvel: 8 
Güneş: 4.35 - Öğle: 
İkindi: 16.19 - Akşam: 
Yatsı: 21.45 - imslık: 

Hızır: 63 
Rumi: 13~4 

Hnziran: 24 
12.18 
19.43 
2.11 

YUİITrA-HAVA v AZIYE11 
Yeşilköy .Meteoroloji i tasyonundan ıı1~ 

nan mallımata göre, yurtta hava Kocıı~ 
bölgesile Karadeniz kıyılarınd'l ve kısıı1 , 
de orta Anadoluda bulutlu ve mevzii ~ 
Jışlı, Trakya, Ege ve Cenubi Anadrıludıı. 
çık, diğer yerlerde az bulutlu ge~miş, ~, 
iArlar Kocaeli ve Egede şimali, diğer ot' 
gelerde umumiyetle garbi istikametterı 
ta kuvvette esmiştir. 

DUn İstanbulda hava açık gcçrııfs, ~ 
glr cenubu garbiden sıınlyede ı ıı~ 2 ı11,a 

hızla esmiştir. Saat 14 de b,ırof'll 

60.7 milimetre idl. Hararet en çok gil 
58.8, gölgıfo 25.4 ve en az 16.l saP 
arak kaydedilmiştir. 
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l~uGON_I 
Çin • Japon 
liarbinin ilk 
Ylldönümü 
l'<u:an: Omer Rıza DOCRUL 

B ogün Çin - Japon harbinin ilk 
yıldönümüdür. Japon ricali

llfıı on, yirmi sene uzıyacak bir harp· 
ten bahsettiklerine göre kim bilir bu 
~ıl dönümüne kaç kere erişeceğiz ve 

aç kere bu sütunlarda bu hadisenin 
tarı·h . . ~ 

çesını yazacagız. 

•
1 

Bugün gerçi Çin - Japon harbinin 
1 

k: Yıldönümüne varmış bulunuyo
ttız. Fakat bu harbin ilan olunma
lllış olduğunu da unutmamah'vız. Ya-
~~ Japon resmi mahafili, b~ harbi, 
, ala harp bile tanımıyor ve ondan 
;hir hadise,, sıiatile bahsediyorlar. 
ilkat bu müthiş, bu korkunç ve be
:~ .. yıllanmış olan hadise, belki de 
llYuk harpten sonra şahit olduğu

llııız hadiselerin en korkuncudur. Ja
'lloııya modern vasıtaların en yıkıcı 
"e en müthişini, daha heniiz ayni 
\>~sıtalarla gereği gibi teçhlı t"tmiyen 
~11le karşı kullana kullana geniş fil. 
~ler işgal etmiş, yüz binlerce Çinli· 

~~ kılıçtan geçirmiş, milli şuuru ge
bıUeşmiş ve olgunlaşmıya başlamış 
~la11 Çinlileri istismar edehilmek ve 
, "ı>on nüfuzuna ram etmek için, Çin 
~lk: l . . f h e erını ateş tu anına tutınuş ve 

1,lttıu.n neticesi olarak Çin milliyet~i
ıgıni öldürmeyi en belli ba~lı hedef 

811hnıştır. 
.llnna karşı Çin milliyetı;ileri ve 

~ta nıilliyetçiliğinin lideri olan Çang 
ay Şek, ellerinden gelen bütün kud 

t~te her mukavemeti göstermiş, te
ta\ıii 
t zü durdurmak veistilıidan kur-
f ~ltrıak için canla başla savaşmışlar, 
llltat geniş ülkeleri tahliye ederek 

ÇeJtu . 
~ nuye mecbur kalmışlardır. Fa-
l at hu elim şartlar ve m~buriyet
~re rağmen Çin milliyetçiliğinin öl
ta ediğini, bilakis mahrumiyetten, hat 
-ı zaaf ve yeisten bile kuvvet ve hız 
llt "1ak günden güne kendini topladığı 
l'U "e mukavemete devam ettiğini gö 

1 
.l'oruz. 

~e~k a~~ 7..Avİ•t 1..:t- r: _ _ :.n• 
tek~ş sahaları tahliye edNek geri 
ıı tlrnek mecburiyeti Çinlilerin ma
l '"iYahnı sarsmamış, hilaıds Çinli
l!t '1-'d tt ' hu e birde hasımlanna çok a-
~t darbeler de indirmiye muvaffak 
ı. lltak hasımlannın yenilmez ve hak 
'tıd an gelinmez olmadığını da gös-

'lişlordir. 

\? ı;en bütün ıııenenin anlattığı bir 
~t~ilr t te uğradığı bir takım ayrılık 
~ l•e dahili mücadeler yüzünden de 
~ harici istilayı davet eden Çinliler 
'"ll.sında milli ittihat düşiincesinin 
ılt '°"et kazandığı ve bu kuvvetin gün 
c_~. ~iine temelleştiğidir. Artık Çin 
' 

1lınde, milli hükfimet aleyhinde 
' tek.ete geçen veya geçmiye yelte
~tı 
~ nıareşallere ve harp lortlarına 

lııi~~Üf .. o~unarnıyor. Belki bunların 
~ lı hukumet lehinde çalıştıkları gö 
~, ~lltpıyor. Demek ki. Çinliler, milü 
}j~~lığu:u, ~illi şuurunu ve milli bir
~ 1 canlandırmak için böyle bir kam 

Y11 
rnuhtaçtı. 

I~ Çı?liler bu sayede kaynaşmış, bir
ıı11 lılış 'Ve milJi bir Çin kurmuş bulu
~~ ~Otlar. Çinin kurtuluşunu temin 
~i ,l!~elı:: en mühim amil, hiç ~üphe yok 
~ly ı. milli vahdettir ve bu gün va· 
~-tin Çin aleyhinde görünmesine 
"etı llten İstikbal hakkında emniyet ve 

ti en Parlak nişane de budur. 

)ıld~ bakımdan Çinliler , harbin ilk 
1~"'1 °tıiinıünü iyi şartlar içinde karşı
~ <l~~akla beraber ati namına da ye 
"'~i ~§tltesine sebebiyet verecek bir 

)'ette d d w •td' ~ e egı ır. 

ı...' lıııl J ap 1 ç· ' · t•t• · 1 · ·rıı on ar ını ıs ı a ıç n yır-

"ıı~~lllık bir harbi göze almış bulu· 

~u .. Otlarsa, Çinliler de kurtulmak ve 
"e nı ·· t k.l b~lı us e ı yaşamak i~in daha 

ı... il bir ha b. .. lm 'h" .. .. 
··ıe~ r ı goze a ış gı ı gorun-

~~e~~=============:ıı::::======= 
MISIR 

~ Sii\f eyşte Grev 
l'ı ()rt - . 
hlllı ~·· Saıt 6 (A.A.) - Süveyş ka-
t 111itıd~~~tahdemini dündenberi ırev 
,,ıı-ııl'ı\~ ır. İşçiler yevmiyelerinin art 
"ı:I "Sll'lt . 
~ ha ıstemektedirler. (°'•revı:ın 

~iı 1!1 had' 1 - . u ~ er~ ıse er uzerıne po s grev 
'~ ta .. h~curnederek iç !erinden bir 

"esın· 1 Yaralamı~ır. 

• - TAN 3 

:((fi.EK 

ispanya Harbini Durdurmak için 
Başka Bir 

• 
Yalova 

Yazan: B. FELEK 

ispanyadan Yabancı 1 Litvinofun Nutku 
Dört sene evvel Yalovada bir ay 

geçirmiştim. O zaman oranın en lüks 
oteli olan Büyük Otel ismi altında 
ahşap binadaki ikametimiz yerin te
mizliği, yemeklerin iyiliği ve ve ser
visin sevimliliği yüziinden şikayet e
dilmiyecek haldeidi.Ben bu bir ay zar 
fında bir dinlenme tedavisi yaptım, 
ailemden biri de romatizmaları için 
banyolar aldı. 

Asker/erinÇeki/mesi " Sovyetıer Birliği oımaksızın Ne Avrupa, Ne de Dünya 
Siyasetinde Tecavüzü Durduracak Bir Kuvvet 

Muvazenesi Tesis Olunamaz .. Ademi Müdahale Komitesinde Hazırlanan 

PICin Yarın Her iki Tarafa Teklif Edilecek 

' . ' 
. ''"' 

~....__ ~.J'vır~~ - ~ 

Franko kuvvetlerinin Kastellonu zaptı esnasında 
yapılan sokak muharebeleri 

Londra, 6 (Hususi) - Ademi mü
dahale komitesinin umumi içtimaın
da İspanyadan gönüllüleri çekmek i
çin verilen karar üzerine, planı tat
bik etmek üzere faaliyete geçmek i
çin mani kalmamıştır. Başvekil Mis
ter Chamberlain bugün Avam Kama
rasında kararlastırılan pliının iki ta
rafa da cuma günü tebliğ edileceğini 

ve pazartesiye kadar cevabın alınabi
leceğini söylemiştir. 

Bugün Avam Kamarasında Fransa 
nın lspanya hududunu kapaması me-.. ·-o1 - .1-

pıp yapmadığı noktası üzerinde du
rulınuştur. Başvekil, İngilterenin 
Fransaya karşı böyle bir vaziyet al
madığı, fakat Fransanın kararını ken 
di kendine verdiğini ilave etmiş. fn
gilt:erenin ademi müdahale siyasetin 
den ayrılmayı tavsiye ettiğ~i söyle
miştir. 

İspanyanın Pariste bulunan Harici
ye Nazırı Del Vayo bugün Fransa Ha 
riciye Nazırı Bonnet ile görüşmüştür. 
Anlaşılan hududun kapanması. Fran
sadeki muhacirler meseleleri ile İs
panyaya gönderilecek gıda maddeleri 
nin tahdit edilmemesi meselesi konu
şulmuştur. 

Almeria limanı muele•i 
Frankistlerin İspanya Cümhuriyeti 

limanlarından Almeriayı meşru tica
ret yapan İngiliz gemilerine tahsisi 
h"akkındaki teklifleri memnuniyetle 
karşılanmamıştır. Cümhuriyet liman 
lan içinde en gayri müsaidi burası ol
duğu gibi bu limanın Katalonya ile 
de irtibatı yoktur. 

Kaybedilen bir dava 

Bu~iin İspanya Cümhuriyeti Paris 
mahkemelerinde mühim bir dava kay 
betmiştir. Dava 1931 de Mont de Mar 
san'da Fransız bankasının kasalarına 
yatırılan ve İspanya bankasına ait o-

Hayfada Bir Bomba 

20 Kişiyi Öldürdü 
Kudüs, 6 (Hususi) - Filistinın muh 

telif yerlerinde müteaddit hadiseler 
vuku bulmuştur. Hayfada bir bom
banın atılması yUzünden 20 kişi öl
müş, 30 kişi yaralanmıştır. Ölenlerin 
beşi Arap, 2 si Yahudidir. Hayfada 
gece sokaklarda dolaşmak menolun
muştur. Yaralananların 38 i ağırdır. 

Nasırada da bir Yahudi yaralan
mıştır. Telavivden atılan bir bomba 
yüzünden bir Yahudi kızı ölmüş, bir 
Yahudi yaralanmıştır. 

Müthiş Fırtına 
ı""arşova, 6 ( A.A.) - Viln~ mı~ta

kasında çıkan bir fırtına ne~ıcesınde 
beş kişi ölmii§ ve elli çiffük harap 
olmtL§tur . Maddi .ıcırar miktarı pek 

yüksektW. 

lan 4 ton altım istirdada aitti. Mah-

keme, altının banka kasalarında hıf
zına karar vermiştir. Sebebi İspanya
da dövüşen iki tarafın da bu altınla
rı istemeleri ve 111ahkemenin han~i ta 
rafa verilmesi lazımgeldiğini tayin e 
dememesidir. 

Muharebe vaziyeti 
İspanya hükumeti neşrettiği tebli

ğe göre Kampillo mıntakasındaki 

Frankist ilerlemes; durdurulmuş , To
les mıntakasındaki Frankistler rica
te mecbur edilmişlerdir. Frankistler 
ınuşıar, lU bına harap olmuş. 15 kişi 
ölmüş. 25 kişi yaralanmıştır. Dün Va
lansiyada taarruza uğramış ve birçok 
kimseler yaralanmıştır. Frankist 
tayyareleri Almenara kasaba.5ına 150 
bomba atmışlar, ve daha başka şehir
leri bombardıman etmişler, Sagonto
nun tayyare bataryaları tayyareleri 
kaçırmıştır. 

Frankistlerin Burriana ile limanını 
zaptettiklerini, Teruelden denize doğ
ru ilerilediklerini bildiriyorlar. 

General Miaja, yaptığı seyahatten 
Madride dönmüştür. General gittiği 

yerlerde askeri ve sivil makamlarla 
görüşmüştür. 

HükUmetçi donanmanın 
uğradığı htuar 

Romada çıkan Messagero 'ya göre, 
17 haziranda Kartacananın bombar
dımanı neticesinde hükumet filosu
nun başlıca ciizü tamları ağır hasar
lara uğram1ştır. Bu gazett!ye göre 
bombardımanı Lejyonerler tayyare
leri yapmıştır. Yaralanan gemiler a
rasında Libertad ve Migel de Ser
vantes kruvazörleri ile Al:nirante 
Valdes torpito muhribidir. En çok 
hasara uğrıyan gemi, Servantes kru 
vazörüdür. Bu gemi dört !:ıe§ aydan 
evvel denize ç1kamıyacaktır. Liber
tad ise hiç olmazsa temmuzun sonuna 
kadar havuzda kalacaktır. 

Fransız • ltalyan 

Hududundaki HCidise 
Paris, 6 (A.A.) - Gazeteler, Fran

sız - İtalyan hududunda vukubulan 
hadise hakkında tafsil at vermektedir 
ler. Bu tafsilata göre yanlıshkla İtal 
yan topraklarına giren iki Fransız 
seyyah, Faşist milisleri tarafından 

Fransız hududunun içine kadar takip 
edilmişlerdir. Milisler, seyyahlardan 
birini yaralamışlardır. 

Populer gazetesi bu hususta diyor 
ki: 

"Fransız hükumeti tarafından ya
pılması emredilen tahkikat neticesin 
de bu hadisenin aydınlanacağını ü
mit ederiz. Efkan umumiye böyle bir 
hadisenin tekerrürünü kabul edemez" 

Övr şöyle yazıyor: 
"Bir hudut hadisesi m i? Oyle ol

sun. Fakat Italyan mili.<5leri de ateş et 
m ekte nekad ar acele ediyorlar." 

Moskova, 6 (A.A.) - Hariciye Komiseri Litvinof birkaç gün 
evvel Leningrad' da söylediği nutku ve bu nutkun hariçteki akis
lerini mevzuu bahseden Jurnal dö Masku diyor ki: 

"Litvinofun nutkunda bitaraflık nin bitaraflığa bihakkin riayet ettiği 
gösteren memleketler hakkındaki çok ni ve binaenaleyh mezkur bitaraflığa 
sağlam delillere mezkur memleketle- başkalarının da riayet etmesi lazım 
rin matbuatı mantıki cevap verme- ı geleceği hususunu kim kararl~tıra
miştir. Bu cümleden olarak Helinkin caktır?. Bu hakem rolünü b ittabi mü 
Sonomat adındaki Fenlandiyalı gaze- tecavizler kendi Üzerlerine alıyorlar. 
te meselenin esasına hiç girişmeden Ne kağıt üzerine yapılan beyanat, ne 
Litvinof masum küçük memleket- de Kopenhag konferansı için hazırla
leri tecavüzden mesul tutmaktadır di nan müşterek bitaraflık beyannamesi 
yor. Halbuki bu memleketleri teca- nevinden hareketler tecavüzü durdu 
vüzden mesul tutmak mevzuu bahis racak mahiyette olamaz." 

değildir. Asıl mesele bu memleketle- Litvinofun nutkundan çıkardığı ne· 

Doğrusunu söylemek lazım gelirse 
o zaman gazetelere yazılmıyacak bir 
takım eksiklikler hepimizin \•e her 
kesten evvel oradaki idarenin gözü
ne batıyordu. Otel, otel değildi. Bir 
odada rüya görseniz bitişik odadaki
ler işitirlerdi. Bu derece liberal bir 
(akustik) dünyanın pek az binasına 
nasip olmuştur. Binanın en iptidai 
şekilde bir tahta paviyondan ibaret 
oluşu artık mutavassıt derecede bir 
konforun bile vücudüne imkan bırak 
mıyaeak bir şart idi. 

Ondan başka tedavi usulii, banyo

lann şekli, hatta adedi bile fütiyaç-rin hükumetleri tarafından takip etli- tice şöyle hülasa edilebilir : 
len yanlış siyaset neticesi olarak te- Mütecaviz devletler bloku dünya kı tan çok uzaktı. 
cavüze kurban gidebileceklerini J.t,Ös- talini hazırlamaktan ancak bir şartla Dün, bir gece kalarak avdet ettiği-
termektir. Hakiki vaziyeti anlamak miz Yalovayı büsbütiin başkıt şckil-
için İsviçrenin bltaraflığına dair ver- vazgeçecektir, o da büt ün Avrupa dev 

1 l k 1 d So de buldum. Ve itiraf ederim ki; pek diği notaya Almanya ve ltalyanın ce- et erinin endi ara arın a ve vyet 
vaplarını dikkatle okumak kafidir. ler Birliği ile müştereken hareket et güzel bir müessesenin adeta yeniden 

Faşist devletlerin verdikleri cevap mesidir. Sovyetler Birliği olmaksızın doğmuş olduğunu görerek se,•indim. 
ta İsviçre bitaraflığına ancak riayP.t ne Avrupa ve ne de dünya siyasetin- Eskiden Yalovanın en zengin tara
edildiğ inisbette kendilerinin de ria- de tecavüzü durduracak bir kuvvet fı olan parkı, bahçesi, yeşilliğini bu 
yet edeceğini bildirmişlerdr. İsviçre· müvazenesi tesis olunamaz. sefer daha genişlemiş, daha güzelleş

· Bir Bakışta Dü~ga Hlıberleri . 
miş. Yollar modern şekil almış ve bu 
parkın ortasına (Otel Termal) olan
ca güzelliğiyle oturmuş. Otelin birin· 
ci sınıf modern bir müessese olduğu
nu söylemek kafidir. Otelin içinde 
yeni müdür Dr. Nihat Reşadın Deniz 
Banka dayanan ihtisasile yaptığı te
davi tertibatı, banyolar, masaj ci-

INGILTERE 

ltalya Anlaşması 
Londra, 6 (A .A.) - Bugün Avam 

kamarasında işçi muhalefet mebusla 
rından B. Davidsonun bir sualine ce
vap veren Başvekil Charnberlain de-

lngiliz - Italyan anlaşması, bazı 
şerait daha evvelden husul bulma -
dıkça icra mevkiine konulamıyacak
tır. 

Maamafih hükumet, bu şerait hu
sul bulur bulmaz anlaşmanın miim
kün olduğu kadar çabuk bir tarihde 
meriyet mevkiine girmesini görmelc 
arzusu-rıdadır. 

ÇEKOSLOVAKYA 
Südetlerle Müzakere 
Prağ, 6 (A.A.) - Hodza dün Südet 

mebuslarından Kundt ve Rosche'yi 
kabul ederek kendileriyle uzun müd
det ekalliyetlere ait meseleler hakkın 
da görüşmüştür. 

Sokol Bayramı 
Prag, 6 (A.A.) - Yağmura rağmen 

Sokol bayramlarının üçüncü günü ilk 
iki günde olduğu gibi muvaffakıyetle 
geçmiştir. Resmi tribünde oturan BP
nes ile nazırların etrafında bir çok 
ecnebi misafirler ezcümle Fransa sıh 
hat Nazırı Rucart bulunmakta idi. 

Bulgar, Rumen ve Amerikan ı;okol
lar tarafından yapılan jimnastik ha-
reketlerini müteakıp Çekoslovak so
kolları, dün yaptıkları hareketleri tek 
rar etmişlerdir. 

ALMANYA 

Bir Anşlus Haberi 
Berlin, 6 ( A.A.) - Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 
Resmi Isviçre rnahfiılerinde Lih .

tenstein'in Almanyaya ilhak edilece 
ğine dair malı1mat mevcut değildir. 
Isviçrenin bitaraflığını tanımak su
retile bir dostluk eseri göstermiş o • 
lan Almanyamn tarzı hareketine ge
lince bu devletin bir uçtan öbü,,. uca 
geçerek Lihtenstein'de bir cebir ha- I 
reketi yapmasına katiyen ihtimal ve
vilrnemektedir. Böyle bir hareket Is
viçre ile hu prenslik arasındaki güm
rük, posta ve para mukavelesini ih
lal edecek mahiyettedir. 

Zanrı.edildiğine göre Almanyanın 

Lihtenstein'a karşı biT cebir hareke
ti yapması ihtimalleri hakkında Is -
viçrede çıkan yazılar, bu prenslik
te nahoş bir tesir uyandırmıştır. Bu 
tesirin yarı resmi akisleri lsviçı enin 
8tyMi. makamlarına kadar gelmiştir. 

RUSYA 

Dahili 1 stikraz 
Moskova , 6 (A.A.) - Üçüncü beşse hazları velhasıl geniş ve 7engin en 

nelik plan için açıla11 istikrazın kayıt maruf bir tedavi tersanesi göze çarp
muamelesi memleketin her tarafında maktadır. 
JÖ..,.,ı:j iv .. lr .. ..J.,., . ....r...;•ırn.,.-tuu.U: • lıcaları idaresini kaplıca ismine daha 

Moskovada istikrazın dört günlük uygun bir gaye peşinde gördiim. Ye
kayıt muamelesi 494 milyon 687 bin ni idare Yalovanın bir tedavi şehri ol 
rubleye baliğ olmuştur. Halbuki 1937 masına çalışıyor. Hcrşc;\·den t>vvel b tt 
istikrazı Moskovada ve iki ay içinde rasmın en yüksek riiçhan sebebi o
ancak 445 milyon 5 bin ruble getir- lan suyun şifa hassalarındaıı istifa
mişti. de edebilecek romatizma, barsak ağ-

Leningradda da yine mezkur dört rıJarı ve kadın hastalıklarından muz 
gün zarfında 288 milyon 617 bin ruh tarip hastalarm, hatta yakında Bal
lelik kayıt muamelesi yapılmıştır. Ge kanlar daki bu gibi mari:ılerin gelip 
çen sene iki ay içinde yapılan kayıt iyi olabilecekleri yegane müessese ha 
muamelesi 278 milyon 197 bin ruble- !ine ~etmesine çalışmaktadır. 

den ibaretti. Günde bir milyon yedi yüz bin lit-

YU NAN i ST AN 
Sosyal Yardım 

Atina, 6 ( A.A.) - Ba§vekil Me -
taksas, gazetecilere yaptığı beyanat
ta, sosyal sigortaların tatbikatta ye
niden genişletilmiş olduğunu bildir
miştir. Filhakika sosyal sigorta mü -
essesesinin kuruluşundanberi iş ba -
şında vukıuı gelen kazalara karşı si
gortadan başka, kanunun analık hak 
kmda nazarı dikkate aldığı yardım
ların da tatbikine başlanması emre
dilmiştir. 

Bu yardımlar, ezcii.mle. gebelik, 
doğunna ve emzirme aidatıdır. 

MACARİSTAN 

Siyasi Bir Mahkumiyet 
Budapeste. 6 (A.A.) - Bu sabah is

yana teşvik cürmile üç sene ağır hap 
se mahkum edilen Macar Nasyonalıs ~ 

Şefi kumandan Szalassi, mahkemenin 
kararını Temyiz etmiştir. Müddeiu
mumilik de diğer taraftan .verilen ce 
zayı az görerek Temyize müracaat ey 
!emiştir. 

. 
Szalassi, Temyizin kararına int·za-

~h~~:!:_-==_v~istir. __ _ 

Vindsor Dükü ve Düıesi 
Yugoslavyaya Geliyor 
Belgrat, (Hususi) - Vindsor 

Dükü ve Diişesi, bu ayın ikinci 
nısfı esnasında Yugoslavyaya 
gelecek ve bir müddet Dalmaç-

l
ı ya sahillerinde kalacaklardır. 
Dük ve Düşes, Yugoslav "Tiha" 

/ yatında ikamet edeceklerdir. Mi
safirlerin istikbali ve ikamet
gahları için şimdiden hazırlık 

yapılmağa başlanmı§ttr. 

re su veren kaynağın hasta başına 

250 kilogram hesabile giinde yedi hi
ne yakın hasta tedayi edebileceğine 
göre bu imkanları hazırlamak üzere 
herşeyden evvel bir (Etabli<;sement 
Thermal = Termal tedavi miicssese
si) tesis etmek düşüni.ilmektedir. Se
neye başlanacağı umulan bu müesse
se açılınca~·a kadar şimdi yeni otelin 
ve civarında mevcut ve ıslah edil
miş eskj tesisatın 45 kadar banyosun 
dan istifade ederek hastalarını tedavi 
etmektedir. 

Ben çok gezmiş adamlardan deği
lim. Lakin Avrupadaki seyahatlerim. 

den birinde bir su şehrinde hır m~v
sim tedavi ge~irdim. Pe'5t~nio de 

Termal müesseselerinden birçoğunu 

gördüm. Sevinerek itiraf ederim ki• 
' yeni (Termal Tedavi MüessPsesi) ;\' a-

pılıncaya kadar bile bugünkii halile 

Yalova sıhhi tesisatı gördüklerimin 

h epsinden çok daha modern, çok daha 
mükemmeldir. 

Bu giizel ve biricik müessesf>nin le
h inde ne söyli,vebiliriz. Burası hepi. 
mizin malımız olduğu için onu önü
müze gelene tavsi~·e t"hnek ve diin
yaya tanıtmak bir va7.ifedir. Bu vazi
fe sade bi7.im gihi tahahetle al3kası 
yalnız kendini teda\•iden ih-ıret ol _ 
maktan ileri gecemiyen gazetc>cilerln 
değil. bilhassa hu gibi m iiı:sseseleri n 
kıymetini herkPsten ivi öken Ye 00_ 

lan kıymetlendirmrkte herkesten 
fazla vazife sahibi olan doktot'larımı
zmdır. 

Eğer doktorlanmız hu vazifeyi ara 

sıra hatırlasalar Yalova kaıılıcaları 

pek )•akında hastalar icin hi-r şifa 

kaynağı olarak defil, yalnı7 Tiirki:ye-

(Lii.tjen sayfayı çev11 inız) 
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Dört D~lencilik Suçlusu 
Daha Mahkiim Edildi 

21 Ev. 5 Dükkan ve 

7 Cami Soyan Bir 
Hırsız Yakalandı 

ı 
ı 

Kadın Köıesi 

Şapkayla' 

çnç~k 

IKoymeık 

Mo<dl~~o 

Zabıta Balıkesirli Hasan oğlu Sait 
isminde bir hırsız yakalamıştır. Bu 

hırsız 21 ev, 5 

dükkan, 7 de 
1 

Bir Tanesi Şöyle Diyor: 11 Darülacezeden 

Yeni Çıktım. Fakat Aslan Gibi Eniştele

rim Var. Onlar Bana Avuç Açtırmazlar .. 

~::i soymuş-ı· 

Mev13ne ka 

pıda Merkez e-j 

M~hut suçlara bakan nöbetçi Sultanahmet Sulh ikinci Ceza 
mahkemesi dün dört dilencilik suçlusunun iki ~p halinde mu
hakemelerine balanıttır. llk partide suçlu yerine 61 ya~ında Ha
tice ile 40 yaşında Saniye getirilmişlerdir. Polis, bunları dilenir
ken cürmü methut halinde yakalam.ıt ve zabıt tutarak mahkeme
ye göndermiftir. 

fendi camiin-

den bir, Yeni-! 

camiden bir, A

lemdarda Yere 1 

batan 
•• 1 

camım-

' 

Sait 

den iki, Aksa

rayda Lalelide 
Kızıltaş cami-

1 Hatice, kendisini kısaca şoyıe mu- anamı ooşamış, naıaKaaan çaouk inden iki, Taşkasapta Sermet Çavuş 
dafaa etmiştir: kurtulmak için benim yaşımı büyük camiinin bütün halı ve kilimlerini ça-

- Ben dilenmedim. Oyle sanmış- yazdırmış. Ben 11 yaşındayım. Nü- lan ve Kızıltoprakta Zühtiipaşa ca-
lar. fus kütüğünde 18 görünüyorum. Hep mii ve Suadiyede Galip paşa camiin-

Hakim, Saniyenin hüviyetini tes- kabahat babamda. Anama beş on ku den de bazı hırsızlıklar yapan bu hır 
bit ederken nerede doğduğunu ve ne ruş vermemek ~çin benim yaşımı bü sız Kadıköyünde Telefon caddesinde 
iş yaptığını da sormuştur. Suçlu: yük yazdırmış. Ben dilenmedim. Di- terzi Koçonun, Söğütlüçeşme cadde

- Nerede doğduğumu bilmiyo- lenciliği de beceremem. Memleket -
sinde kolacı Saidin, Kızıltoprakta 

rum. Muayyen bir işim de yok. Ne ten on beş gün evvel geldim. Cerrah 
Tahtaköprü caddesinde kahveci Ka

bulursam onu yaparım. Bugün bir paşa hastanesinde hemşirem hasta 
mahkumiyetimi çekmek için hapisa idi. Onu yokladım. Dönerken beni milin dükkanlarını da soymuştur. 
neye gidiyordum. Polis beni "dilen- dilenci diye yakaladılar. Moda caddesinde 219 numaralı a-
ci" diye Divanyolunda yakaladı, bu- Hakim, Mekkeli Bekirin gözünde- partımanda Sadinin dairesine, yine 
raya getirdi, demiştir. ki siyah bir gözlüğü çıkarttırarak Modada Şair Nef'i sokağında Bayan 

Hakim ilcisinin de suçlannı sabit sormuştur: Hanrinin kösküne, Bağdat c':lddesin-
görmüş, boğazı tokluğuna birer haf - Senin gözün görmüyor mu? de 106 numarada Seniyenin ve 182 
ta müddetle belediye veya dairei hu- Bekir, az gördüğünü söylemiş ve numarada Pervinin evlerine, Fener-
susiyede amme hizmetlerinde çalış- kendisini müdafaa ederken de: yolunda Muhtar paşa sokaJında ka
maya mahkum etmiştir. - Ben darülacezede idim, yeni çık sap Kazımın 58 numaralı dükkanına 

Bundan sonra jandarma suçlu ye- tım, demiştir, bugiin camie namaz girerek eşya çalan ve bir cok zararlar 
rine Haydarda Sami Vatman soka- kılmağa gitmiştim. Çıkınca beni eli- veren bu yaman hırsız nihayet yaka
ğında 18 numarada oturan Kadir oğ- lenci sanarak yakaladılar. Halbuki, lanmış, çaldığı eşyalardan da mühim 
lu Trabzonlu Hüsnü isminde bir ço- iki tane aslan gibi eniştem var. Tey bir kısmı meydana çıkarılarak sahip
cukla Aksarayda Yusufpaşada 35 nu zelerim var, bana bakarlar. Avuç aç- lerine iade edilmiştir. Bu hırsız, Ba
marada oturan Mekkeli Türk teba- tırmazlar. lıkesirde de, diğer Anadolu şehirlerin 
asından Bekiri getirmiştir. Hakim ilcisinin de müdafaa1armı de de hırsızlıklar yapmıştır. Yakalan-

Hakim Hüsnünün hüviyetini tesbit varit görmemiş, birer hafta amme dığı her tarafa bildirilmiştir. Tahki
ederken yaşını da sormuştur. Hüs- hizmetlerinde çalışmaya mahküm kata devam edilmektedir. 
nü, Trabzon şivesile: etmiştir. Yalnız Hüsnimün yaşı kil -

- Vallahi Bay hakim, anamla, ba- çük olduğu için çalışma cezası 3 gü- -------------p:_ 
bam vaktile kavga etmişler, babam 1 ne indirilmiştir. ı Ş E H 1 _ R D E 
AGIRCEZADA: HIRSIZLIK : 

Uvev K1z1111 
uran Suçıunun 

Muhakemesi 
On ay kadar önce bir gece, aile ge

çimsizliği yüzünden üvey kızı Rey
hanı bıçaklıyarak öldüren eski maa
rif memuru Cevadın muhakemesine 
dün ağır cezada devam edilmiştir. 

Muhakemenin ilk celselerinden bi
risinde müddeiumumi şu şekilde bir 
talepte bulunmuştu: 

- Eğer Reyhan vurulur vurul -
maz hastaneye kaldırılsaydı, yine ö
lür müydü? Bunun Adli Tıp işleri 

rnüesseseinden sorulmasını isterim. 

Dünkü celsede reis, mahkemenin 
o zaman reddettiği bu talep hakkın
da suçluya şu tebliğde bulunmuş
tur: 

- Mahkeme, dosyayı tetkik etti: 
Reyhan vurulur vurulmaz hasta -

neye kaldırılsa, tedavi edilse yine 
ölecek mi idi? 

Bu hususn Tıbbı adli müessesesin
den sorulmasına karar verdi. Onun 
için muhakemeyi talile ediyoruz. 

Türklüğe Hakaretten 
Beraet Etti 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
Türklüğe hakaret davası neticelen
dirilmiştir. Suçlu yeni postahane 
cadesinde Bulgar tebaasından ma -
hallebici ve sütçü Yardan oğlu Pet
rodur. Mahkeme, suçun sabit olma
dığı neticesine vararak hakkında be
raet kararı vermiştir. 

• 

Arsada Bulunan 
MıkrosKop 

Nasıl Çalınmı~~ 1 

Dün sabah Sultanahmct sulh ıkın-
ci ceza mahakemesinde 3,5 sene ev -
vel üniversite fen fakültesi hayva -

1 

nat enstitüsünde çıkan bir yangının 
doğurduğu mikroskop hırsızlığı da
vasına devam edilmiştir. Suçlu ye
rinde Erenköyünde Vehit ~ak.kıpa- J 

şa köşkünde oturan B. Sadı bulun -
muştur. Hakim Salahattin, dosyayı 1 

tetkik ettikten sonra sözü suçluya 
vermiş, o, hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

- 934 yılında fen fakültesi hay -
vanat enstitüsünün doçentler ve asis 
tanlar kısmında bir yangın çıkmıştı. 
Hadiseden bir hafta kadar sonra La
lelide Seyhan ve Ceyhan apartıman
larının arkasındaki harabeden geçe- ı 

rek hastaneye gidiyordum. Beşer, al 

tışar yaşlarında tahmin ettiğim beş 
altı çocuğun yangın yerinde ellerin
de mikroskop adese ve objektiflerile 
oynadıklarını gördüm. Çocukların 
ellerinden almak istedim, ağladılar. 

Ellerine bir 25 kuruşluk verdim se
vindiler ve cam sandıkları bu mik
roskop malzemelerini bana verdiler. 
Ben yangını hatırlıyarak bunların 
yangın esnasında herhangi bir suret 
le pencereden dışarıya atılmış veya
hut düşmüş olacaklarını dü§ündüm. 
Laboratuvar istihzar memuru Eteme 

Neler Olacak 1 
....,,...Atn }t!!..,,,..ı.-e ~ ..... V J .. •• 

bil temnı~ .. 'UU1tuzuncu cumartesi 
gilnü şirketin 72 numaralı vapurile 
bir akşam yemeği ve meht;ıp gezin
tisi tertip etmiştir. Vapur Köprüden 
12 de hareket edecek, Marmarada 
ve Boğazda bir ceveliındnn sonra ak
şam saat 20 de Tarabyada Tokatli
yanda orkestra ile yemek yenilerek 
mehtapta Köprüye 11.30 da dönüle
cektir 

* * 22 inci Grılatascıray resim st>rgisi
ne iştirak etmek istlyen ressemlarm 
eserlerini 11 ve 12 temmuz günleri 
saat 14 - 16 arasında Alayl<öşküne 

1 
getirmeleri, güzel sanatler birliğin
den bilciiriliyor. _' ____ __ 

MÜDDEIUMUMİLİKTE: 

Tatilde Nöbetçi 

Kalacak Mahkemeler 
Müddeiumumilik, 20 temmuzdan 

5 eylüle kadar adliye tatilinde nö -

betçi olarak vazife görecek olan mah 

kemeleri tesbit etmiştir. Bu sene a

ğır ceza asliye 3 cü, 4 cü, ve 5 in

ci ceza ve 4 üncü birinci asliye hu
kuk mahkemelerile Usküdar asliye 

hukuk hakimi Irfan ve ceza haki -

mi Mehmet Ali vazife göreceklerdir. 

Sulh ceza ve hukuk mahkemelerinin 

gösterdim ve bunları üniversiteye a- listeleri de bugün hazırlanacaktır. 

ru Bayan Rikket ile bayan Mübeh -
it olup olmadığını sordum. 

Etem dedi ki: 
- On1ar sigortalı idi. Sigorta za- her şahit olarak dinlenmişlerdir. 

yiatımızı temin etti. Müessesenin de Bayan Rikket, şunları söylem.iş -
de, hatta Balkanlar, l\fısır, Suriye ve olsa bir kıymeti yoktur. iir: 
İrak gibi komşu ülkelerde bile söhret B d d kt Jlerı·de ı"sı·me ya • en e o orum. :ı: - - Polis adeseleri ve objektifleri 
alır. rar diye sakladım. Böyle 7--8 ay a- bulduktan sonra bize getirdi. Bun -

• 
Kadın şapkalarında her şey· 

de olduğu gibi çiçek modası 
ifrata varmıştır. Bu şapkaların 
hususiyeti, üzerine büyük çi
çek buketleri koymaktır. Re
simde görülen şapkanın sade 
çiçekten müteşekkil olan tepe
sinden çeneye kadar geni, de-
likli bir vuvalet inmektedir. 

Gayrimenkul Satış llCinı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Bayan Emine Nezahatin Sandığımızdan 21352 hesap No. sile aldığı 4000 
lira borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme
diğinden dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 
ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Aksa
rayda Muratpaşa mahallesinin Sofular caddesinde eski 10, yeni 14/16. 14, 
16/1, 14,16/2 ve No. taj 14.16.18.18/1 kapı ve 879 ada 15 parsel No. lu, al
tında fabrikası olan apartıman ile bahçe derununda bir evin tamamı ile 
derununa cari yarım masura suyun dörtte bir hissesi bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak
tadır. Arttırmaya girmek isteyen (900) lira pey akçesi verecektir. Milli ban 
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün 
vergilerle Belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye 
rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 7-7-938 tarihinden itibaren 
tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulunduru
lacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip 
dosyasında vardır Arttırmaya girmiş olanlar; bunları tetkilc ederek satılı
ğ~ ~ık~nlan gayri1!1enkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Bırıncı arttırma 6-9-938 tarihine müsadif Salı günü Cağaloğlunda kain 
Sandığımızda saat 10,30 dan 12,30 a kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
y.apılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gay
rım~nkul ~ü.kellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. 
Aksı .:akdırde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 23-9-938 tarihi 
ne musadif cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıla
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacak
tır .. ~akları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar ve irtifak hakkı sahip
!erının bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarife dair iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemi
ze bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hak
l~rı tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından ha-
7ı~ kalırlar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 937 /368 dosya nu
ılan olunur. 

*** 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
isteyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulü
ne göre kolaylık göstermektedir. (4225) 

Türkiye Cümhuriyeti Na· 
fıa Vekaleti İstanbul Elek· 
trik· İsleri Umum Mudur· , 
lüğünden: 

Hükumetçe satın alınan İstanbul Elektrik Sirketinin muamelatı 1 Tem
muz 1938 tarihinden itibaren "lstan bul Elektrik Işleri Umum Müdürlü-
ğü" tarafından fiilen işletilmektedir. Gerek Beyoğlunda Metro hanındaki 
Umum Müdürlüğe ve gerek Beyazıt ve Kad1köy şubelerimize yazı ile vu
ku bulacak müracaatlarda şirket kelimesi zikredilmiyerek yukarıda derce
dilen adresin aynen yazılması muhterem müşterilerimjzden rica olunur. 
(4184) UMUM MÜDÜRLÜK 

M. M. VekCiletinden: 
1485 sayılı kanuna gore savaş sakatlariyle şehit öksüzlerine ait 1938 yı

lı ikramiyelerinin tevziine l:aşlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasınca 
ikramiye tevzi: komtsyonları emrine gönderilmek üzeredir. Bu yıl savaş sa 
katlariyle şehit öksüzlerine ısabet eden para mikdan aşağıda gösterilmiş-
tir: (417b) ' 
Derece Subay ER 

Lira K. Lira K. 

1 204 50 102 25 
2 184 05 81 80 
3 143 15 61 35 
4 122 70 40 90 
5 102 25 20 45 
6 81 80 20 25 

7 - 7 - 938 

Radyo 
lstan bul Radyosu 
Ö~LE NEŞRIYATI. 
Saat: 12.30 PIAkla Türk musikiı;f, 12· 

Havadis, 13.05 Plakla Türk musikisi, 13 
Muhtelif plak neşriyatı. 14 SON. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 
Saat: 18.30 Tepebaşı belediye bahçesi 

den nakil: Hafif müzik, 19.50 Spor mii.S 
habeieri; Eşref Şefik, 19.55 Borsa haberl 
ri, 20 Grenviç rasathanesinden naklen S: 
at ayan: Sadi Hoşses ve arkadasları: BiiJ: 
zam, Suz.inak, halk türküleri, 20 45 Ha 
raporu, 20.48 Ömer Rı7.a Doğrul tarafıD 

ı dan Arapça söylev, 21 S. A: Oı-kc:ıtra: 1 "' 
Leopold: Polonya, fantezi, 2 - Cavkovsl<f: 
Vals glinka, 3 - Derzivayfel: ; ..:._ Giri 

1 Norve gişer brandzuk, 21.30 Semahat öı 
denses ve arkadaşları: Türk mıısikisi f 

halk şarkıları, 22,10 Novotni Birahane 
Lokanta:ı:ından naklen konser, M. Keıtl 
idaresinde Orkestra. 1 - Şarkı: Barit 

1 Yunka, 2 - Orkestra: Le Kont Dofml' 
Ofenbah, 3 - Şarkı: Tenor Bakeas. 4 
Havayan gitar: Bay Celıil, 5 - Orkesır( 
Çigan musikisi, 6 - Şarkı; Düo - Terl 
Bakeas ile Bariton Yunka. 7 - Orkcstı" 
Mısır şarkıları: Lö Minare. 22.30 Son tı•ı 
herler ve ertesi günün progranu, 23 .511r: 
ayarı: SON. 

HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Hafif musilCI 
(8.15: Devamı). 8.50 Paris mondiyal: J' 
Hl.k; 9.15: Keza. 10.35: Keza. 12 Par!! 
mondlyal: PlAk konseri. 13 Berlin kı5· 
dalgası: Hafif musiki (14.30: Devamıl 
13.25 Bükreş: Prede!=:cu orkestrası (14.S 
Devamı). 13.15 Paris mondiyal: Kons 
nakli (14: Keza). lfi.20 Paris mondiy9 
Plak. 17 Varşova: Orkestrası. 17 Berll 
kısa dalgası:Lydia. Binderin bir kom 
zisyonu. 17.45 Bertin kısa dnlıtası: İşso 
konseri (18.50: Devamı) 18 Paris mon 
yal: Konser nakli. 18.40 Rr:ıtisH\va: S 
trussun s11iv dansları. lfl.15 Pe~tc: sal 
orkestrası. 19.30 Prag: Fok orkestra 
20 BerJin kısn dalE(ası: Askert band 
20.25 Bükreş: Caykov~kinin eserlcrind 
plaklar. 20.25 Prag: B:ındo musiki 2ı.J 
Bükreş: Radyo orkP<:trmn 21.20 Brnti~ 
va: Hafif musiki 21.30 Flelgrad: Rad 
orkestrsı. 22.20 Bratislava: RRciyo 
kestrmn. 22.45 Bi.ikreş: Lokantadan ko!I 
ser nnkli. 23.10 Pste: Çıgan orkestrıı• 
23.30 Viyana: Eitlenceli l'<'cc musiki 
24.10 PestP: Mnr., ve valsler 

ODA MUSİKİSİ: 

15.30 Pııri!': mnndiyal· Oci:ı rvımiltf 
kenteti. 15.4!'i Berlin kıı=:ıı daleıısı· pli 
şarkılıırı. 20.10 Viyamı: S"kstet kon~ 
22.10 V"t'şova: Kentc>t knnı::erl. 23 Vrıd 
va: Volkman triyosu (Viyolonsel, $f 
man. plv:ıno). 

RESfTALLER: 

utş.,~o ... ~:fl2j~ ~'.'.fu. "fı1lt1Hi 1lrn:-r1icı51Z? 
Pliikla Mozartın şarkıl:ırınrlan. 18 
Brilno: Rus şarkıları. 18.40 Prng: şat 
komıeri. 20 Bi.ikreş: Şarkılar. (Schuhet 
21 Viyann: Şarkılı eğlencPli neşri)" 
21.30 Berlin kısa dalE(ası: dece şnrı..-ılll' 
22.30 Belgrad: Alto ve piyano konsf 
23.:rn Var~ova: Sooran ı;arkıları. 

Gazete ve Mecmud 

Sahiplerine 
İstanbul Basın Kurumund~m: 
Yeni kabul edilen Basın Birliği 

nunu mucibince gazete ve m~cınıl 
rın sahip, başmuharrir, umum 
dür, muharrir ve mütercim, mub 
muhabir, musahhihlerile fotoğrll 

ve ressamları Basın Birliğine aza 
dedileceklerdir. 

Gazete ve mecmualarm, miies 
Ierinde, yukarda yazılı vazifeleri 
ren zevatın isimlerini bildıreıı 

listeyi en kısa bir zamanda ha 
yıp, bu malUmatı vekalet makarı1 
takdim etmek emrini almış olan 
rumumuza göndermelerini rica 
riz. 

ALENJ TEŞEKKÜR 
Çok sevgili babamız Aksarayll 

ri Akanın bizi derin kederlere o 
ren ölümü dolayısile cenazesine 
şup gelen ve onu ebedi istirah91 

hına tevdi etmek zahmetinde tııl 
nan bütün dost ve akrabalara tı 
hassa Istanbul Kasapları Türle '1 
nim Şirketi sayın mümessille 
candan teşekkür ve saygııarl 

bildiririz. Oğlu: Eczacı Ziya ~ 
Aka, damadı: Coğrafya öğret I 
Ihsan Cebeci. _./f 

19 81 Bir şehidin öksiizlerine Ben bir gazeteci sıfatile bu satır- deseler bende kaldı. Bir gün kapalı lar beynelmilel şeylerdir. Fakat, bi- TEŞEKKÜR 
ları yazarken üzerime düşen milli bir çarşıda koltukçu Hakkıya gösterelim. 
vazifenin ancak onda birinden fazla- O da "2,5-3 lira eder" dedi. zim demirbaş eşya defterindeki oh - Triko+aicılar, Yerli Mallar Açık Tecekkür Şirketimizin pek muhtcrcf1' 

jektiflere uydu. Müessesenin oldu - S . :r ~ 
sını ifa edemediğimden dolayı müte- Bundan sonra, adeseler beş altı ay er9ısine Hazırlanıyorlar Alış veriş esnasında sehven bırak- sevgili meclisi idare reis ,,.,,,;ıi 

b d k ld B . ğuna kanaat getirdim. Fakat nasıl 1 
essirim. Bu teessürümü, orada rastla- evveline kadar yine en e a ı. ır Yerli mallar sergisi iç•n çalış- tığım meblağı bir gün sonra tarafı- Akanın cenaze merasimine t!e 
dığım profesör Mazhar o .. man gibi gün Hakkı: çıktığını bilmiyorum.Yangın dolayısi malar gittikçe artmaktadır. Dün tri- ma aynen iade eden ve kendisinin zahmetinde bulunan ve sirl<.et 
tıp üstatlarımız, Yalovanın kıymeti - Adeseleri polis arıyor, dedi. le karışıklık arasında atılmış veya - kotaj sanayii için Sanayi b;rliğine dürüstlüğü şayanı takdir bulunan taziye etmek lUtfunu göstercfl .ı 
ve şimdiki idarenin dikkat ve intiza- Ben de polislere randevu verdim. hut aşırılmış olabilir. müracaat edilerek yer tutulmuştur. Iş Bankası karşısı tütüncü ve tayyare terem zevata teşekkürü bir va:ı1 

mı hakkında her yerde tekrar edecek· Götürdüm. Bunları kendim teslim Muhakeme, ayniyat memuru Tah- Elektrik idaresi de bu seneki sergi- bayii malUl Bay Cemale teşekkürle- liriz. 
lerinc şüphem olmıyan değerli izah· ettim. sinin çağırılması icin baska bir Jriine ye genis ölcüde istirake karar ver- rimi muhterem gazeteniz vasıtasile İstanbul Kasablan Türk .ı\fl 

l_a_r_ı_h_i_ra_z~t-ah~fü~e_t_m~ck_t_e_d_i_r.~~~~~-B-u_n_d~an~s-o_nr~a~L-a_b_o_r_at_u_v_ar~-m-e_ı_n_u~t-a_lik_·~e-d_il_rnı_·_şı_ir~·~~~~~~~~~-m~iş_t_ir_·~~~~~~~~~~~--~-b-i-ld_i_r_m_e_n_i_zı_·_r_ic_a~e-d_e_r_i_m_.~~~~~~~~~~~~-ş-ir~ 
Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Çekoslovakya, 

Gidi! 23 Temmuz 
İtalya, Yunanistanm Büyük Şehirlerinde Paşaport; Vizeler, 
Otel, Yemek, Tren, Vapur ve Gezmeler. Dönü§ 24 Ajustos NATTA Galata.saray - Jsttl" 

Telefon: 4491
4 



7-7-931 

TAN 
Gündelik Gazete 

'TAN"ın "•defi: Haberde, flktrde, tı ... 
temlır, dDrDet, unılmt olmak. 
guetMI olmıya pıı,.,,aktır. 

ABONE BEDELİ 
Tilrldye J:cnt\bl 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, e Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Xr, 1 Ay 300 Kr, 

MılleUerarası ~ fttlhadına dahil ol
rnıyan memleketler için 30, ıs, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli pefincUr: Adres dettş
Unnek 25 kuruıtur. Cevap için mektup 
lara ıo kurualuk pul llAvest llzundır. 

1 CONON MESELELERi 1 

Üniversite 
imtihanları 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Vniversfte imtihanlan, ha sene de, 
Ceçen sene bir çok dedikodulara se
bebiyet veren fena neticeyi verdi. 
llukuk fakültesindeki talebenin yüz
de elllıl, İktıaat fakilltesl talebeleri. 
ilin ytl%de elliden fazlası imtihanla
~da muvaffak olamadılar. Diğer fa
kültelerde alınan neticeler de bun
dan ve geçen ıenekinden pek farklı 
değildir. 

O halde ge~n sene ortaya atılan 

bıesele hali halledilmenıi" demektir. 

liseler mi üniversiteye talebe ~etişti
l'enıiyor? 'Üniversitelerdeki tedrisat 

\>e imtihan usulü mli yanlı,tır? Yok

sa bu fena neticeli mucip olan ba~

ka sebepler mi \'ardır? Bunun bu yıl 
esaslı bir surette tetkik edilt>rek hal

ledilmesi l:izımdır kanaatindeyiz. 

Çünkü randımanın bu kadıar kötü 
•iması, hem bir çok talebenin lü

•ttnısu:1 yere zaman ve parll kaybet-
1-leslne, hem hocalann boş yere kuv~ 

~et sarfetmelerine sebep oluyor, hem 

de üniversite hakkında fena hüküm 
l'erıniye saik oluyor. 

"OniT·::-witeden tam randıman al-

* loğaıdald Yalılar 
-......;------~----------
Boğazın otesinde berisinde valı:tl

le büyük servetler sarfedilerek vilcu
de fetirilmiş kıymetıı yalılar vardır. 
~eselA Balta limanında sabık sadra. 
tam Ferit Paşa yalısı, Beykozdakl 
.\braham Paşa köşkü, bugün para i
le Yapılamıyacak kadar kı~·metli tez
)inatı havidirler. Bu köşk ve yalıla
.._ benzer daha ne kadar bina var
cll!' ki, bugün metrtlk bir haldedir. 
~aırıanın yık1e1 eli bu kıymetli bi
'•ları her gün biraz daha tahrip et
'ıektedfr. 

llalbuki bu yalı ve köşkler küçük 
\ır himmetle meydana çıkanlarak 
\irer otel haline kalbedilebilir. Ya

tıaı İstanbula gelmek lstiyen binler· 

'~ ~•sırlı Bofazı tercJh ederler. Fa
lıat burada oturacak yer bulamazlar. 

!)tl Yalılar zen~n Mısırlılara birer 
•a .. ı· ·ı . .. b"l" 

o1 ıye vazı eııni ıore ı ır. 

.\caba bu yalılar ve kiSşkler kur

tarılıp böyle faydalı bir hale kona
~ •• nu? 

* ~de °Alman layrağı 
!lotazın en gtlzel oteli olan Tarab

~'da1tı Tokatliyan oteli pazar günleri 
"_l"'ıan bayrağı çekiyor. Bu otelin sa· 
t~hı olan MedoYiç, eskiden A vus
"1 'l'a tebaasındanmış. Avusturya Al
\t 
8"1•rın eline geçince o da Alman 

.\~•ası olmu,. Pazar günleri biltiln 
la illan hlilesseselerfnin Nazi hayra
~~ Çeknıesl mecburiyeti varmış. Bu 
_, Ple Bofazın bu biricik oteli de 
.... ~ıar liinleri Alman bayrağını çek... ,)'e 

blecbur oluyormuş. 

" ~t:llerin ecnebi ellerde bulunma
)' 

0 nu ınudur, değil midir. blln1l
h~· Pakat otel sahiplerinin milli 
ra;'•klarını ~ekmeleri herhalde o

~· .. ~ de\1aın eden Türk müşteriler 1-
tereıt~~ı rahatsız edici bir ıey olsa 

I'. 

ltllnll 
~llsı il ehemmiyetle dikkate ahn-
'1 Ilı lstenıek hakkımız değil mi-

TAN 5 

Turizmin Yurda Milyonlar 
Getireceğine inanmalıyız 

reı-::m;m 
Roosevelt'in 
Nutku 

Yazan: Sabiha Zekeriya Serlel 

T urizmden haJiaediyor
dum. Turizmin memle

kete çok faydalı olacaima i
nandıfınu aöy)üyordum. T e
reddüt ifade eden bir tavırla 
beni dinliyenlerden biri, alaylı 
bir kahkaha atarak ayaja 
kalktı. B .. ucumda dikildi. 
Müıtehzi bir eda ile: 

- Peki amma --dedi- seyyah 
denen adam, niçin bize gelsin ve 
neden başka bir yere gitmesin? 
Hatta dinlenme, eğlenme ve kür 
yerlerini niçin kendi memleketin
de aramasın da kalksın, evinden 
binlerce fersah ötede yabancı bir .. . . ., diyara gitmiye lüzum gorsun. 
Memleketinde dağ mı yok ki Ulu
dağa çıksın?. Kaplıca mı yok ki 
Yalovayı, Bursayı hatırlasın? A
merika ormanları bizim Bolu or
manlanndan az engin değil. Deni
zin mavisini de yalnız Marmara
dan ibaret sanıyorsak kendi ken
dimizi aldatmış oluruz. Turizmden 
memlekete milyonlar gireceğin~ 

umanlar, batıl bir hayale saplan
mış olanlardır. 

Onu sabırla ve soğukkanlılıkla 
dinledim. Sonra şu cevabı verdim: 
"- Eğer bana bir ha§kR sual 

sorsaydınız .. Faraza şöyle deseydi
niz ... "Seyyah, niçin Yunanistana, 
Mısıra, İrana, Hindistana, Çine, İ
talyaya, İspanya ve Fransaya git
mesin de bize gelsin?,, O zaman, 
ortaya, üzerinde bir parçacık ol
sun durnııya lüzum gösterir bir fi. 
kir atmış olurdunuz. Amma, bu ya 
van tereddüdünüzle siz, ancak, çok 
acınacak bir gafletinizi söze vur
muş oluyorsunuz. 

V e, "niçin?,, demesine mevdan 
bırakmadan fikrimı şöyle i

zah ettim: 
- Turiz işi, bpkı tabii servetler 

uı~mıexeuere ısabet etmi~ bir bü-
yük ikramiyeye benzer. Turistik 
mıntaka para ile pulla kurulur, 
hiç yoktan yaratılır birşey değil
dir. Şeker yapmak için fabrika a
çabilirsiniz, gemilerinizi yapmak 
için tersaneler kurabilirsiniz. Am
ma, dört otel, bir iki plaj yapmak
Ja Turistik bir mıntaka kurulmuş 
olmaz. Bir memleketin Turizm 
işinde mevki alabilmesi için evve
lA Turistik şartlan haiz olması lA
zımdır. Bu şartlar da, sandığınız 
gibi, sadece birkaç çamlı veya kar 
lı dağdan, kaplıcadan, minimini bir 
iç denize sahip olmaktan ibaret 
değildir. Turizm işinde en büyük 
kıymet, arsıulusal bir merak ve te 
cessüse muhatap olmaktır. Böyle 
bir merak ve tecessüs ise asla üç 
beş gün ve hatta yıl içinde yaratı
labilir şey değildir. 

' B ana itiraz eden vatandaş ken-
dini çok beğenmiş bir aslan 

dı. Bu sözlerim onu büsbütün si
nirlendirdi, adeta hiddetle: 

- O değildir, bu değildir diyor
sunuz... - diye bağırdı - Ya nedir 
bu Turizm? 

Soğukkanlılığımı bozmadan de
vam ettim: 

- Turizm, tarihin asırlarca lf
liyerek yarattığı bir umumi ala
kanın istismanna verilen addır. 
Bir memlekette, çam ormanlan 
içine gömülmüş, fiir ve hulya ile 
dolu göller, göklere merdiven kur
muş karlı, dumanlı dağlar, her der 
de şüa sunan kaplıcalar, knnforlu 
oteller, şunlar, bunlar bulunabilir. 
Fakat o memleket üzerine "umu
mi alaka,. yı celbetmek imkanı yi
ne bulunmıyabilir. Her derenin 
kumundan nasıl altın çıkarılamaz
sa her orman, her kaplıca ve her 
mavi deniz üzerine de umumi ala
kayı celbetmek öylece mümkün de
ğildir. Bunun tek istilnası vardır: 
İsviçre. Ve hiç dü§ünmed•n, um
madan böyle bir mucize göıtterebil 
miş olan tek adam tanınır: Bay
ron. Ben edebiyatın, İngiliz ve 
büyük romantik şairi Bayron'u, ar
sıulusal şöhretinde ancak bunun 
için haklı bulurum. Yoksa, ne Mo 
:r;e k.wnitacıl::..ı ile birlikte dövüş-

arkeolojik etüt bakımından Ege 
•••••• ••••••_.._ YAZAN : ••••••••••••••••••ı medeniyetinin izlerini Yunanistan-: 1 da görecek olan insanda belirecek 

1 N i z a m e t t i n Na z i ilk his, bu medeniyetin beşiğini ve 
en eplz nilmunelerini de gormek 

••••••• • •• • • •••••• •••••••• •• ••••-.•••••••• ••••• • •• tecessüsü olacaktır. Yunan\stanın 
arkeolojik turizm pazanna çıka
rabildiği şey, yalnız bir avuç Ege 
medeniyetinden ibarettir. Fransa
nın mataı sadece ortaçağdır; Al-
manyanın eline geçen Viyana yal
nız müzik ve bir iki rokokodur. İs 
viçre birkaç ıişe sun'i maden suyu 
ve dağa tırmanan birkaç fünikü
lerden ibarettir. İspanyada ılık bir 
kan vardı, boğalarla boğa glbi g~
reşenler vardı, Vlzigot ve Endülüs 
vardı. Son ihtilal ne boğa bıraktı, 

Rooıevelt, Amerikanın vardığı son 
tekamül safhalarının, medeniyetin 
bir abidesi gibi Nc\'yorkun ortasına 

serilec:ek olan serginin temeltaşını 

koydu. Bu taş, milletlerin medeniyet, 
teknik, kiiltür kabiliyetlerini, terak
kilerini ölçecekleri mihenk taşıdır. 
Medeniyetler, insanlara hürriyet, in 
san gibi yaşama, ilerleme, cemiyetle
rin sulh içinde tekamülü, yeni keşif
lerin ve icatların, ufak istihsalin ya
pacağı mtireffeh cem:) ieti vadeden 
medeniyetler, bu sergide bu gayele
re ne kadar hizmet ettiklerini isbat 
için, harıl harıl çalışıyorlar, paviyon
lar kuruluyor, milyonlar sarfoluyor, 
her millet nesi ''arsa, ne yaphysa hep 
sini dilnyanın gözü önüne sermeye 
hazırlanıyor. 

ne boğa ile güreşen. Toledo'da gö- 8 
çen, Malaga'da bombardıman edi

Roose\•elt hu medeniyet yantının 
ortasında, elini bu mihenk taşına da
yayarak btitün insanlara haykırıyor : 

len Madrlt ve Valansta oldürillen 
şey turistik İspanyadır. İtalyanın 
İspanyadaki müdahaleden en bti
yük kazancı Roma turistik mınta
kasını İspanyol rakioten kurtar
mak olmu~r denilebilir. Hint eli 
uzaktır, Çin ise hem uzaktır, hem 

de içtimai bir "hummayı racia., ya 
tutulmuş bulunmaktadır. Mısır ya 
zın bir cehennemdir ve mevsimin
de. ziyaretçilerine ancak Firavun'
lann masalını anlatabilir. Halbuki 
biz, bütün devirleri yan yana göze 
sunan bir sahne gibiyiz. Biz biitüu 
çağlan ile çağlıyan bir tarih için-

deyiz. Biz, unutulmuşu, çok eskiyi 
ve eskiyi en yeni ile kucak kucağa 
yaşatan bir atmosferiz ki misafir
pe1V~rliğimizi dört mevsiminde 
de cennet olan bir tttbiatin taba
ğında sunarız. En btiyjik imtiyaz 
ve taliimlz de nedir bilir misiniz? 

Bütün bu harikulı'ideliklerimizın 

esasen dünyada tanınmış olması. 

Bize dünkü İsviçreden ve bugün
kü İtalyadan az seyyah gelmesi ta 
mamiyle arızi bir şeydir. 

"- Medeniyetlerimizin bir vasfı 
insanlara ıulh içinde tekimülü temin 
dir. Bunu temin için biitün millet 
ler elcle vermeli, bir konferans kur
malı, nıedeniyetlerimh:i tehdit eden 
harbin linilne geçmellyiz. Bunu ya
pamazsak, hiç olmnzsa harpleri insa
nileştlrmeliyiz." 

Roosevclt, İspanyada, Çinde, mil· 
teca\'lz harplerin yaptı~ı facialara 
bakarak medeniyet namına yllzil kt· 
:r.anyor, Nevyork şehrinin ortasında 
teşhir edilecek medeniyetin ) lizllıı
den bu kara leke) i silmek için, ken· 
disinin ve biitiln Amerikalıların en 
ince damarlanna kadar işliyen hiirri
yet ve demokrasi aşkının verdiği hıı· 
la bafınyor: 

--·., ... J .... .ru.ruu11 ouga:ıa~ının 

Hisarlardan nelis bir görünüşü 
nu alıp perdahını vurduğumuz gOn 
hayal sandığınız şeyin ne parlak 
bir hakikat olduğunu göreceksi
niz. Hem efendim, Holanda Krali
cesi Vilhelmin'in nazırları, Hint de 

"- Kütilphanelcrlni ) akan, Alim· 
lerini, ko\•an, sanatkar \'e profesörle· 
rini s(ircn, Ünlver itclerinl tnhrip e
dt'n, gazetelerini. fikirleri sansür e
den memleketler, medeniyetin ilerle
mesini geciktiren memleketlerdir, 
lıfartıY icar 'ısıiıda, fikir, "\e"iedr1ıı hUr
riyetini güden memleketler, ağl? 'YA· 

zifeler yüklenme~ e mecburdurlar. 
Nihai zafer demokra ilerindir. Çün
kü milletlerin ebediyen esaret altın-

tüğü günlere ait mefruz kahraman
lıklara, ne şahsi hayatının pek renkli 
oluşuna dair olan rivayetlere, ne 
de eserlerine, bu derece büyük bir 
şöhret ağırlığı taşıtılabilir. Evet ... 
Yeryüzüne, ilk ve belki de t1on de
fa olarak sun'i bir turistik mınta
ka yaratmak dehasını, o da bilmi-

yerek, yalnız Bayron gösterebil
miştr. lsviçreyi lanse eden odur. 
Eğer maceraları onu bir gün Le
man gölü kıyılarına düşürmesey
di, Jüra ve Savuva Alplerinin, 
Dan dü Midi'nin çamlı ve dumanlı 
yığınları onun gözlerine vurma-

mış olsaydı, İsviçre ebediyen Gi
yom Telin köyü halinde kalmıya 
mahkum olurdu. Ve zaten bunun 
için değil midir ki orada hE'r köy, 
her kasaba, her dere ve her dağ 

"Şiyon şatosu mahpusu,, müellifi
nin bir heykelini, bir imzasını, bir 

abidesini. bir kitabesini veya üze· 

rine adı kazınını~ bir mermer lev-

• hayı taşımakla mağrurdur? 

A lmanlar da memleketleri ü
zerine umumi alakayı cel

betmiye çalıştılar. Biribirinden ay 
n kasabacıklarla köyleri birleştı

rip "Payitaht Berlin,, i kurduk_la? 
zaman iki tarafı heykellerle suslu 
bir "Zigesalle-Zafer yolu (1)" bile 
yaptılar. fsviçrenin temizlığinden 
ve mamurluğundan bahsedenler, 
bu İsviçrenin ne otellerini, ne şe
hir ve kasabalarını Alm:ınyanın 

şehir ve kasabalarile yanyana ge
tiremezler. Birinci ve ikinci Rayh· 
ın şehircilik bakımından Almanya 
yı en yüksek dereceye ula~1ırdığı 

m~hakkaktır. Buna rağmen Ziges
alle,, yi herkes guli.ınç bulur, tu
ristik bir Almanya tuttunılama

mı§tır. Ekonimik faaliyetinden sı
yırdığınız gün,dörtbuçuk milyon na 
fualu Berlinln L!tasyonlanna tren 
lerden tek yabancı indiğini göre
miyeceğinize emin olabflirslniz. 
Bu memleket, son derece humma
lı çalışmalanna rağmen, Bavyera 
Kralı İkinci Luinin, Vagner reper-

(1) Siegesallee. 

tuvarını oynatmak için kurduğu 

Bayroyt operasından başka hiçbir 
tarafı üzerine umumi bir alaka, 
bir umumi merak ve tecessüs cel
bedememiştir. 

- Tuhaf şey! 

- Tuhaf muhaf. Hakikat bu
dur. 

- Bütün dikkatlerine ve feda-
karlıklarına rağmen, iyi propagan 

nizinin mıymıntı adalarında turis 
tik mıntaka yaratmak gibı iddia
lara bile Nplanabilirlerken biz şu 
efsanevi Marmarayı ve şu ilahi 
Garbi Anadoluyu nasıl olur da iş
letemeylz? Turizm işinden mem
leketin milyonlar kazanacağına 
:inanmalıyız. 

da edememişler demek... ,--
- Propagandanın bu işteki kıy- ÇA YCUMADA : 

meti ihmal edilemez. Fakat propa 

ganda, ancak esasında mevcut bir Deli Bir Adam 
merak ve tecessüsü tazelendirirse 
faydalı olabilir. Işte lnturist ... E-

ğer seyyah kafileleri sadece pro
paganda ile tahrik edilebilseydi, 
bu müessesenin faaliyeti dünya 
turizmini inhisarı altına alabilil'
di. Hayır azizim. Mesele yalnız 
propagandadan da ibaret değildir. 
Az evvel de söylediğim gibi bu iş 
bazı memleketlere isabet etmiş bir 
büyük ikramiyeden başka bir,ey 
değildir ve yalrm "Türkiyeye, Yu
nanistana Şarkt Akdeniz kıyılan
na, İrana, Mısıra. Hindistana, İtal 
yaya, Çine, İspanya, İsviçre ve 
Fransaya inhisar edip kal11caktır. 
Binaenaleyh, "turistik mıntaka,, 
bizde esasen mevcuttur. Onu yarata 
cak değiliz. Madenlerimizi ve hattl 
zekalanmızı, nasıl uzun bir ihmal 
devresinden sonra, nihayet istis
mara başlamış bulunuyorsak, tu
ristik mıntakalarımızı da öylece u
zun müddet ihmal ettikten sonra 
istismara karar vermiş bulunuyo
ruz. Bu meseleyi boyle anlamak 
lazımdır. 

Muhatabımın şirretliği biraz 
diner gibi olmuştu . Diğer 

dinliyenlerin beni tasdik edişin

den ve onun yumuşar gibi oluşun
dan iıtifade ederek bam! §U neti· 
ceye bağladım: 

- Şimdi rakiplerimizi Ple ala
lım. Yunanlstandan seyyah ayart
malı mıyız? Böyle bir düşünce gü
lünç olur. Yunanlstana gelecek her 
seyyah, bizim için de kazanılmış 
bir seyyah addedilmelidir, çünkü 

Karısının 

Kafasını Kopardı 
Bartın (TAN) - Çaycuma nahiye

sinde bir adam, karısının kafasını 

balta ile koparmıştır. Taf5ilat şudur: 
Zararsız ve hafü bir deli olan kundu
racı Raü ustanın evinden altı ay ev
vel bazı eşya çalınmıştır. Raif usta, 
hususi tahkikatı neticesinde, bu eşya 
yi bizzat karısı Eminenin çaldığını 
anlamış ve onu sıkıştırnıtştır, Kocası 
gibi aklından biraz zoru olan Emine 
de, çalıp köyüne gönderdiği eşyadan 
bir kısmını tekrar eve getirtmiştir. 
Bu hadise, kan koanın arasını açmış, 
Raif, karısını birkaç defa kovmuştur. 
Son kovuluştan birkaç gun sonra E
mine yine gelmiş ve ayrı odada uyu
muştur. Raif. elinde balta ile bu oda
ya girmiş, uykudan uyanan arısının 

boynuna iki darbe indirmiştir. Balta, 
kafayı gövdeden hemen tamamen ko 
parmış, ince bir deri parçası irtibatı 
muhafaza etmiştir. 

Bundan sonra Raif kanlan temiz
lemeye uğraşmış, fakat muvaffak o
lamamış, sabahı beklemiştir. Erken
den evinden çıkıp kahvehaneye git
miş, bir kahve içmiştir. Bundan son
ra bütün alacaklılarını dolaşmış, bor 
cunu ödemiş ve "artık beni göremez
siniz" demiştir. Devrekteki hemşire
sine de gelmesi için telgraf çekmiş ve 
gidip nahiye müdürüne teslim olmuş 
cinayeti olduğu gibi anlatmıştır. 

Raif, akşama doğru büsbütün çıl
dırmıştır. 

' da yaşatılmasına imkln l oktur .. " 
Rooıevelt bUtiln medeniyetlerin ta 

rihfne bakarak bu hükmli veriyor. 
Hürriyetle esaretin, istismarla istik· 
lalin ve menfaatlerin bir çtırpışma
sındna ibaret olan bütün medeniyet 
tarihinde, zulüm ve esaretin bu ka
ranlık devirleri vardır. Her karanlık
tan bir aydınlığa geç•ıı te muhakkak
tır. Fakat bu geçiş ne kadar uzarsa. 
insanlık esaret ve zulmiin pençesi al
tında ne kadar yıpranırsa, medeni
yetler o nisbette zayıflar, hatta yıkı
hrlar. Tarihte yıkılan medeniyetleri 
bir bir sıralayabiliriz. Yirminci as
rın demokrasiye, hlirriyete, istiklale 
dayanaığını iddia eden medeniyetini 
bu yıkılıştan kurtarmak için beliğ hi
tabelerdcn ziyade, zulüm ''c esareti 
yerlere çalan icraata lüzum \\'ar. "Fi
kir ve tedris hiirriyetini güden mem
leketlerin" yükleneceği en nıühim, 
en reel vazife hudur. 

YALOVADA: 

Bir Otobüs H~nd~ğe 

Yuvarlandı 
Yalova, (TAN) - Pazartesi günn 

burada bir otomobil kaza3ı oldu. Ya

lovalı Seyfinin idaresinde ve Bursa 

ile Yalova arasında isliyen "kaptı kaç 

tı" o gün yine Bursadan Yalovaya 

kalkmış ve yolda Orhan Gaziye uğ
rayıp birkaç yolcu aldıktan sonra Ya 
lovaya hareket etmistir. 

Araba Ynlovaya girerken Bağlarba 
şında bir virajda iki okuz arabasile 

karşılaşmış ve bunlardan birine çarp 

tıktan sonra diğerine de çarpmamak 

için sağa ıtaçmış, bunun neticesinde 

de hendeğe yuvarlanmıştır. İçinde bu 

lunan dokuz kişi muhtelif yerlerin
den yaralanmıştır. Yarası ağır olan 

Sinan ismindeki yolcu İstanbula go
türülüp Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. Diğerlcrının yaraları 
hafiftir. 
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1940 Olimpiyatlarına 
Amerika Girmiyecek mi? 
Menfi Cereyan 
Kuvvetleniyor 

V; ıtc ı ı ıc 1.: ı._lıı 1, 1 i -. 1 .-•• <. i 1 t 

Bir Plal Kabinesi 
300 Kuruıa Olur mu? 

' Galatada, Eski sflmrilk ead· 
desinde, 5Z numarada oturan o
kuyucumuz Duan Akıtın yazı
yor: 

- Geçen cumartesi ıilnü, bir 
kahvede elime bir ilin tutuştur· 
dular. Okudum: Kal'fl 11cthilde 
bir plaj, miişterilerine kolaylık
lar vadediyor. Bu arada, "Va
purun birinci mevkii ile plljı

mıu celip dönme, yalnıs otuz 
Uç kuruştur. Bu paraya, banyo 
ücreti de dahildir!,. diyot'. 

1 

1 
1 AKiLLi FARE 

! 
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Ben, bu vlde kapılmak saftı. 

tında bu1unarak oraya Kittim. 
Fakat ba etlence bana, illa e
dilen rallamın Uç misline mal 
oldu. Catelik de, elimdeki bi • 
letle, soyunulacak bir y•r bala· 
madım. Çilnkil bütün kabineler 
doluydu. Bot kabineleri de a~· 
mıyorlar: 

Bir Hind Maıah - Nakleden: B. Tok 
'·1--llllllllllUllRt• • •• • 

Çoltan. Teldrclajh 

ile Gir ... mez 

8 
7 
8 

J.~ 
11 
12 
13 
14 
15 

18 
17 
18 
19 
20 
21 
21 
23 
24 
25 
28 
27 
29 

15.15 
H.30 
15.45 
lı.ıa 
16.30 
16.45 
17 

17.10 
17.20 

17.30 
17.40 
17.50 
18 
18.10 
18.20 
18.30 

Japonlu atlet i.ld metrede Çlhyı yan 
mihveri üzerinde dönerek ve ınaku
lama banketle seçerken. Solda: A· 
meribh senei atlayıcı Jouon Ud 
metreJI talan! mihver döaltfl ne 

Beş çifte alamana! ar 
Altı çifte alamana lar 

Bir çifte iskele san dallan 
iki çifte iskele san dallan 
Piyadeler 
Su kızaklan 
Ordek _.mpa 
Yağlı direk 
Padlbot (Buranda bot) 
100 M. Serbest 
200 M. Kurbağalama 
4X200 M. Bayrak 

200 M. Serbest 
100 M. Sırtüstü 
100 X 200 X 100 Türk bayrak 
Atlama 

seçerken 

1600 
1600 

800 
800 

400 

8nelce de yudılmm gibt ama- 30 
tar pmpi;yonumuz Çobanla, Tekir- Yelken yarqlan 
dallı Hüseyinin bazı guetelertn ha- 31 H.30 Büyük kotralar 20 Mil 
ber verdikleri karplapnHına Giiref 32 14.45 Orta " 12 " 
1'8deruyonu müuade etmemektedir. 33 15 Nizami yoleler 8 " 

- Bu kabineler, on kişiliktir! 
Doku arbdat daha balan da a
çalım! diyorlardı. 

Şimdi aoranm: Btiktmetin ei· 
lence yerleriıü aemlatınllk ı•· 
J•ile hami fedaklrhlı ıöse 
aldılı im samanda, Wr bblaeyl 
üç yUs kuruşa kiralamak " hal
la ba tekilde llfal etmek dot
ru mudur? Ve b1Ullan yapan- ı 
lan derhal teniye edee•k bir 
kuvvet 1ok mudur? 

Kadnıra meyclanınm tos tepraiı 
Mimar Alletttn özaktq ,azıyor: 
"Bilmem bilir miılniz? Kumkapı clva

nnda Kad.ırp Umanı denilen bir meydan 
hk vardır. Bu meydanlık, bundan kırk 
kOsur sene evvel vuku bulan )'PrSarSmb· 
amdan harap olan ıtapabçartının molmı
lan ile doldurularak te.vl7e edilm1'tt. Ho 
raaan ve kireç mahlutundan mOtetıekk.Iİ 
olan bu molozlar her ıün orıılarda kOfllp 
O)'namakta ve Kumkapı tutbnlculan tarR 
tından ince bir pudra haline getirilmekte 
ve civardaki evler bundan ço!t ~izar ol· 
maktadır. Veremle mQcadele cemiyeti bq 
ta olarak bu libi :rerlerdekl anahzuıım 
ref'l için icap eden tedblrt almak llzun 
aelmez mi? Meeeli bu meyd,.nhk tanzim 
olunarak emsali libl btr çocuk oah~ ha 
llne konulamaz mı? Yahut civar balkının 
ve bu meydanda bulunan QçQnc.11 ve alt
m11 birinci llkmetkep talebelerinin tatil 
zamanlarında hava alacalı ulacıt bir park 
haline konulamaz mı? Ne bileyim hiç ol
mazsa ıölpllk haline ıetlrflmek f1zere tet 
cir olunamaz mı? Sevimll pzetenlz1e bu 
hususu llılU makamlara hatırlatmanızı 

diler ve S87lllanmı aunarurı. 

Pederuyonun bu karannı bilcllren ve 34 15.15 OlimpfYat yolelerl (14 M. yelken) 6 " 
tnu gazetesinde intişar etmft olan 35 15.30 Nizami prpiler < 12 M. yelken) 6 .. Hanover Almanya 
bir teblillni aynen qalıya dercedl- 38 15.45 Donanma yelkenli fiHkalan 6 " Şamplyo•• Oldu 
JWUZ: ı _ Kotra yar1flanna girecekler ce feneri bulunacak ve teknelerin Geçen hafta beraberlikle neticele-

Türklye Güref Federasyonundan: Yavuzun yakınında bulunmalı ve önü kapatılmıf olkaktır. nen Almanya futbol f&Dlpiyonası fi-
Cazetelerde TeJdrdalh HOseyinle talimat ve krokiye dikkat etmelidir- 3 - Klüplere alt yelken tekneleri nal maçı pazar günü ollmpıvat sta-

Çoban Mehmedin karfılaflllUUUl Gü- ler. de ayni prtıar altmda cumartesi ak- dında yüz bini bulan büyük bir se-
ftf Pederasyonunun müsaade ettlll- 2 - Müsabakaya g1recet kayık ve pmı saat 17 ye kadar Moda havuzu- yirci kalabahtı önünde yapıJıııştır. 
lll bildiren ve alAkadarlann böyle sandallar çıkıt yerinde hazır bulun- na teslim edllmlf olmalıdır. İlk maç üçüncülük için J'urtuna i
blr musabaka için mütalealarını ihtl- malıdırlar. Yedekte gidecek olan tekneler le Hamburg arasında yapılmıı Fur
ft eden yazılar çıkmaktadır. Bl~'k 3 - Yüzme yartflanna girecek - şarpller, nluml yo1eler ve ollmpiya- tuna 2-4 galip gelerek Almanya ü-
dedikodutara mevzu olan bu llle8ele 1er klltt fabrikasının küçük su al- yolelerdir. çüncüsü olmUflur. 
nln tavzih ve efkln umumiyeye ilA- ma iskelesinde bulunmalıdırlar. Klip ~ daoet İkinci maç f&Dlpiyonluk !çin ~o-
mna lüzum görülmüftür. 4 _Madalya ve hediyeler her Su sporlan federasyonu b:ıfkanh- nover ile Şakle aruında o!muı ve 

1 - TClr'kiye alır ıiklet amatar müsabakanın neticesinde ayn ayrı tından: sert bir oyundan sonra takımlar niza 
pınpiyonu, Çoban Mehmeddir. Ge- tevzi edll~klerdir. İzmit deniz yarıflanna iştirak e- mt müddet nihayetinde geçen hafta 
ftk amator, gerekse profesyonel Tür Kliplerin ncaan dilılraıine: decet apo,-cular hakkında görilfl!lek olduğu gibi yine berabere kalmışla~
JdJede bat'• alır siklet pmpiyonu Su sporları federasyonu bafkan - üzere Jüüp murahhaslannın 7-7-938 dır. Oyun yarım saat temdit edilmiş 
J'Oktm. Tekirdalh Hüaeyln pyrires- lıimdan: perfembe akf811ll saat 17.30 da t.- ve bu temditten sonra Hanover takı-
m! profesyonel müsabakalarda töhret 10 temmuz 1938 pazar günü iz - tanbul bölgesinde bulunmaları rica ~ı 3-4 galip gelerek Almanya tam· 
kuanmakla beraber reaml Türkiye mitte yapılacak olan deniz yarıtla • olunur. pıyonu olmuftur. 
profesyonel şampiyonu ünvanını al- nna iftirakleri klüp murahhasJan ile Merllnl Avrupa 
llUf delildir. Böyle de olsa ancak pro yarılan toplantıda tesbit eclilmlt bu- Uıakta Spor Kupası Mat lan 
feeJonel şampiyonu diye anılması 1l WDıan tekneler qalıda gösterilen UiaJt, (TAN) - Pazar günQ fehh 15 gün evvel muhtelif memlek~ 
llllldır. Türkiye batpehlivanı ünvanı prt1ar altmda IzmUe nakledilecek- atadmda karplqan Turan talmnı ile lerde birden baflanan merkezl Av -
hiç kimseye verilmemiftlr. tir. Afyon Kocatepe arasındaki maç, Af- rupa tupuı maçlannm bu haftaki 

2 - Amatörlerle profe8y09ellerin - Kürek tekneleri en geç cuma yonlulann 2-1 galebelile neticelen- neticelehlnl muUe yuıyoruz: 
milabaka yapması teamüllere ve bey akpmı saat 17 de Moda yibme ha- mlftlr. Cenuva 1 - Sparta 1, 
nelınilel usullere muvafık olmadıltn wzunda Federasyonca bu ite memur Ufak Gençler birllll Esklphlr ·ne J'ranfVU'UI 3 - Zideniç O, 
dan bayle bir müsabaka ne mevzuu edilen Bay BeJdre tealim edilecektir. yaptılı bir anlatma üzerine 10 tem- Hungarya 1 - Yuventus 8, 
bahlohnut. ne de Federasyonumuz 2 - Her teknede 12 kulaç yedek muıda l'.aldtehlre ıuteret bir maç ya Ambrozyana 1 - Kipst 1, 
alsaade vennlftir. ipi, bir siinger, bir camcak. bir ae- DaCaktır. Milano 3 - Ripenstye ı. 

-Z-
- "Şimdi ben kediyi kurtanr

sam, diye düşünmiye başladı, son 
ra onun elinden beni kim kurta -
nr?,, 

Kedi, farenin kara bir takım diı 
fiincelere saplandığını, kurtarma 
iıini yavaşlattığını hiuetti. Fare -
ye dönerek dostça bir eda ile: 

- Aziz fare arkadaş, dedı, neye 
böyle düşünceye daldın?. Ben sa
na nekadar inanmıştım.. Halbuki 
sen meramına nail olduktan sonra 
beni kurtarma işini ağırlaştırdın!. 
Yoksa verdiğin sözden cayıyor mu 
sun?. 0oıru1uğun, dünyanın en 
kıymetli hazinelerinden de daha 
kıymetli bir mücevher olduğunu 
bilmiyor musun?. 

Fare itiraz etti: 
- Hiç üzülme kedi arkadstş, de

di. Ben doğruluğun kıymetini çok 
iyi takdir edenlerdenim.. Doğru -
tutun yüksek heyecanile kalbi çarp 
mamıı bir varlık. hayatın zevkini 
anlamamış demektir. 

Kedi: 
-Evet, dedi dotruluk mükem

meltyet geıtntnin tacıdıl'. Doint -
luğun renklerile boyanmamış her 
vii?.. edeosizdir, rezildir. İşte bu
da acele et!. Hettliftde aftlmızdakt 
arkadaılık anlapnaaım bozmıya n1 
yetin yok?. 

- Hayır; bundan yana müsterih 
ol.Seni kurtaracağım. Bu benim i
çin bir namus borcudur. Fakat bu 
işte de akıl ve basiret ile hareket 
etmek istiyorum. 

Ben, seni saran alt kemirece
ğim. Yalnız son düğümde duraca
ğım. Tabii onu da kemtreceğlm. 

Fakat onu kemirmek için öyle bir 
an seçeceğim, ki aenin bamı fena
lık yapmana imkan olmıyacak .. 

Kedi. farenin makul ve ihtiyat
lı hareket ettllinl, kuru yeminler
le iktifa etmedil\ni anladı. Fakat 
başka bir kurtuluş yolu da olma
dılı için ister istemez bunu kabul 
etti. Aradan bir müddet :iaha geç
ti. Uzaklarda tan yeri ağarmıya, 
gece karanlıtı. yerini günün sul
tanına, terketmiye başladı.. O. 
ken ileriden avcı göründü. Tabil 
bütün bunları fare de gördü. Ken
di kendine: 

- Artık sözümü tutmak zama
nr geldi, dedi. Ve süratle atın son 
dü~münü kemlrmiye basledı. 

Uzaktan avcıyı gören keJi öyle 
büyük bir korkuya kaplldı ki, ta
mamen fareyi unuttu .. Farenin cok 
dolra olarak tahmin ettiği gibi ke 
dinin böyle bir ruht halet içinde 
kendisine fenalık yapması imklnı 
,.oktu. O fimdl ancaft canmı kur
tarmıya bakıyordu .. 

Avcı yaklaştı. Kedi derhal bira
tacın üstüne fırladı. Fare de deli
line girdi. 
Kurduğu aj'ın içinde hlcbir şey 

bulamıyan avcı eli boş olarak ve 
meyus bir halde döndü. 

Avcının gittilfne iyice kanaat 
geftren fare. bumunu delikten dı
prı çıkardı ve kedi ile gö:ı göze 
geldi. Kedi ona gayet dostça bir e
da ile 

minnettarlığımı ifade edecek keli-
me bulamıyorum.. Saklanmakta 
mina yok. Çık yanıma gel! •. Doya 
doya seni göreyim. 

Fare, deliğinden çıkmaksızın fU 
cevabı verdi: 

- Kedi arkada§, bizim dostlu
ğumuz müşterek tehlike karpnn
da idi. Tehlike ortadan kalkınca 

artık o dostlula da lüzum kalma
dı. Senin dostlutuna benim ihtiya 
cım yok. Hem bizim aramızda, na
sıl bir dostluk düşünülebilir?. Bi
zi blribirlmize bailıyan en ufak 
bir rabıta bile yok .. Bizim aramız
daki dostluk tamamen tablılte ay
kın bir hareket olur. Ve kurbağa
nın başına gelenler benim de başı
ma gelebilir .. 

Kedi merakla sordL 
- Kurbağanın başına ne gel

miş? .. 
Fare, kurbağanın başına gelen-

leri anlatmıya baıladı: 
- Çok eskiden, dünyanın daha 

mesut olduğıı bir zamanda, 111 kuy· 
tu ormanlann lçlnde bir fare ya
pyqrdu. Farenla kendine göre gü-

zel ve lmllUt ~·-- vaNı.. Or 
manın içinden küçUk, serin bir de-
re akıyordu. İşte bu derenin l~ 

~":'ı:;:·~ ~ 
lan kurbala derenin zümrüt gibi 
yeşil kıyısına çıktı. Güzel manza. 
ranm ilhamiyle kendini bir bülbll 
zannettL. O çirkin, o berbat aesly
le ötmiye başladı.. Bu çirk\n aesı 
duyan fare sesin ahibini daha ya
kından görebilmek için delilinden 
çıktı. Büyük bir pfkınlık içinde 
kurbajayı dinlemiye başladı.. Bu 
arada hayretinden ellerini çırptı; 
başını salladı. Farenin bu hareke
tini allu§ tellkki eden kurbaja, fa 
re ile doat olmak istedi. Bu arzu-
suna pek çabuk nail oldu. Kurba
la ile fare sık sık görüpnlye 
başladılar .. Biribirlerine tuhaf tu
haf vakalar anlatmak suretiyle ne
şeli vakit geçirdiler .. Bir gilıı fare 
kurbala fU ıiklyette bulundu: 

-Ben bir çok defalar sahile ge
lerek seni çatırmak, hotÇa bir Bd 
saat vakit geçirmek istedim. Fa
kat sen. suyun içinde oldutun için 
bir türlU sesimi lşittiremedlın .• 
Kurabağa fareye hak verdi: 
- Haklısın kardeşim, dedi. Bu 

benim de başıma bir kaçdefa gel
di. Benim de canımın aıkıldılt gibl
ler oldu. Sana geldim.. Fakat. an
laşılan, sen de çok derinlere indi
ğin için bir türlü sesimi isittire
memiftim .. Bilmem ki buna nuı1 
bir çare bulsak? 

Fare biraz düfiindükten sonra· 
- Bu çok kolay, dedi Ben finı

di uzun bir ip getirdim Bunun bir 
ucunu senin ayağına, diter ucunu 
da benim ayatıma bağlanz fçt· 
mizden biri dilerini görmPk ist~ 
dili uman bu ipi çeker; ve bu ar
zusunu izhar eder. 

Kurbaia büyük bir sevinrle btJ• 
na razı oldu. Farenin teklifini tat
bik ettiler .. Bu suretle blrihirleri
ne haber göndermek imkAnım e1 
de edince, sık sık bulupnıya bat" 
ladılar .. 

.- Aziz arkadapm, dedi. sen ne 
diye hA1l benden ka~nıyo!"Sun?. 
Sen benim şahsımda büvük ve em 
salslz bir arkadaş bir dost kazan
dın!. Senin lyilllfnl ölünciye kadar 
unutmıyacatun .. Gerek kendin i(in 
ıerebe çoculdann için benden ya
na emln olablllrsln!. Sana olan 

Fakat bir gün. fare, ark~rta$1n• 
randevusuna giderken •mıızın 
atmacanın hücumuna utraıtı. il 
maca fareyi kaptıjı gibi onu 
vaya kaldırdı.. Tabii bir ayıajı 
fareye balh olan kurbala da ~ 
v•lanmık akıbetinden kortu 

(Arkası: a)'fa 'I, .otun • 
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Bir Otomobil Vilayet lç1nde Ziraat çiler 
Bol Yağmur 
Bekleniyor 

Kazasında Yeni Yollar 
12 Yaralı Var Yaptırıldı 

Hendek (TAN) - Burada feci bir İzmir, (TAN)_ Ödemiş_ Boz-
ıotomobil kazası olmuştur. Hamdi is - İ Arapkir (TAN) - Havalar son za-
minde birine ait ve Bigalı Hüseyin dağ - Salihli yolunun zmir vilaye- manlarda yağmursuz geçtiği için o-

l . "d . d tine ait kısmı bitirilmiştir. Manisa va mıntakalarında mezruat yetişme cğlu 335 doğum u Eteınm ı aresm e 
1 yılı obil Ad vilayetine ait kısmı da ikmal edilin- miştir. Köylüler bu yu-zden mütees -<ı an 91 sa otom apazanna ce yol açılacaktır. 

.giderken, Hendeğin Köşk civannda Menemen _Manisa yolunun İz. sir bulunuyor. 
başka bir otom<>bil ile yanşa başla- Kışlık üzüm mahsulü ilk zaman-
.mıştır. 91 numaralı otomobil geride mir vilayeti içindeki kısmı bitmişti:-. tarda nisbeten ümit vermişse de bu 
kalmış, korna çalmış, bunun üzerine Ayvalık yolu da iki aya kadar ikmal da fırtınalar hasebile hemen tama -
öndeki otomobil yol vererek durmuş- olunacaktır. Bu son iki yolun açılma men mahvolmuş gibidir. Birçok bağ 
tur. Hızla gelip önündekini 30 metre resimleri Cümhuriyet Bayramında larda da gülleme hastalığı vardır. 
"kadar geçen otomobil, frenleri iyi iş- yapılacaktır. Halk, tedbir alınması için ziraat oda 
lemediğinden, sağ taraftaki hendeğe Sandal Safası sına müracaat etmiştir. 
yuvarl~tır. Otomobil hurdahaş İzmir, (TAN) - Çok güzel olan Plan Yaptırıhyor 
-0lmuş, içindeki 12 müşteriden Düzce Gölcük yaylasında, Temmuzun 15 in Arapkir (TAN) _ Kasabamızın 
nin Sanmeşe köyünden Mustafa oğ- de eğlenceler ve Gölcükte sandal sa müstakbel planını yapmak işi mü _ 
lu Mustafa kafatasmdan ve yüzünden falan yapılacaktır. Bütün civar ka- hendis Bedriye verilmiştir. Mühen
çok ağır surette yaralanmıştır. Haya- za ve köylerden, İzmirden birçok 1 dis, bir aydan beri bu işle meşgul ol
tından ümit kesilmiştir. Diğer iki yol davetliler bu eğlencelere iştirak ede- maktadır. Planın esasına göre Arap. 
.cu da ağır, dokuz yolcu hafü surette cek, Öd.emiş zeybe~leri . taraf.ından kir, toplu bir vaziyet arzedecek ve 
yaralanmışlardır. Felaketzedeler Ada da millı rakıslar gosterıler.ektır. kışla caddesine doğru uzıyacaktır. 
pazarı hastahanesine gönderilmiş, eh Göçmen Gelmiyecek Pltı.n işi bitirildikten sonra içme su-
liyetname:;iz olduğu anlaşılıın şoför İzmir, (TAN) - Geçen sene vila- yu getirtilecektir. Altı kilometre u-
Etem tevkif edilmiştir. yetimize getirilen muhacirler için zaktaki Mişelli köyünün suyu iyi ol 

*Hendek (TAN) - Evkafa ait 0 - yaptırtılacak son parti ederi teşkil duğu tahlil neticesinde anlaşılmış ve 
lan hamam tamir edilmiyeceğinden d b ı 1m e en 319 binanın inşası ihale olun- unun getirtilmesi kara\ aştın ış -
bahsedilerek, bir ay evvel kapatılmış muştur. Bu sene İzmire hiçbir muha tır. Su isalesi de bitirildikten sonra, 
tır. Hamamın tamirine henüz başlan- cir gelmiyecektir. 1939 yılı bahann- Arapkirin elektrikle tenviri için te
madığı görülüyor. Halkın temizliği ve da ve yazında İzmire iki bin evlik şebbüsata girişilecektir. Kaymakam 
sıhhati namına bu hamamı bir an ev-

muhacir daha yerleştirilmesi karar- Hami Arıkan, bu imar işlerini yakın 
vel açmak çarelerine başvurulmalı- !aşmıştır. dan takip etmektedir. 

dır. ihracat Vaziyeti - * Arapkir (TAN) - G~çen ders 

ÇANKIRIDA: 

120Köyde 
Kuraklık 
Hiikümsürüyor 
Çankırı, (TAN) - İlgazdan Kur

şunlu nahiyesine kadar olan sahalar
da kuraklık hüküm sürmekte, sıcak
lar bütün mahsulatı yakıp kavurmak 
tadır. 120 köy halkı bu vaziyetten 
çok müteesirdir. 
Çankınnın diğer bir çok köylerin

de ekin vaziyeti normaldir. Köylü. 
Ziraat Bankasına buğday satmıya de 
vam etmektedir. Bankaca alınan huğ 
daylar, eski bir mescide konulmak
tadır. 

Bitlendiği ve buraya farelerin de 
musallat olduğu söyleniyor. Ziıi.ıat 

Bankasmın ya büyük ve muntazam 
bir ambar, yahut geçen sene söyle
nildiği gibi bir silo yaptırtmr.sı her 
halde lazımdır. 

Lise Açllacali mı ? 

İzmir, (TAN) _ Ticaret Odamızın yılında açılan ortamektep ılk defa o

hazırlndığı bir istatistiğe aörc, 937- larak on mezdn vermiştir. Mektep 
38 ihracat yılı içinde İzm~r limanın- için yapılmakta olan yeni binada fa. 
dan muhtelif ecnebi memleketlere aliyet ilerlemektedir. Cümhuriyet 
479 milyon 739 bin ton mahsul ihraç bayramında inşaat bitmiş olacaktır. 
edilmiştir. Bu mahsullerin para tu- * Arapkir (TAN) - Aşağı Şıhlar 
tıın 57.812.844 Tiirk lirasıdır. Yani mahallesinde oturan Dursun oğlu 16 
Türkiyeye bu nisbette döviz girmiş- yaşında Mehmet, Kozluk çayında yı 
tir. kanırken boğulmuştur. 

Geçen seneki ile mukayesesinde 
görülmektedir ki yapılan ihracat 
9000 ton noksan, fakat kıymet itiba 
riyle 16 milyon Türk lirası fazla
dır. 

Son hafta içinde İzmir limanından 
muhtelif ecnebi memleketlere 124 
ton üzüm 321 ton palamut, 228 
ton Valeks. 5000 ton buğday, 50 ton 
deri, 66 ton Tiitün, 115 ton gök bo
ya. 292 ton kepek, 17 ton ceviz kü
tüğü, 184 ton meyan kökü. 128 ton 
zeytinyağı. 50 ton pamuk. 10 ton 
hurda, 91R ki1o halı ihraç edilmiştir. 

Önümüzdeki mahsul senes! için de 
şimdiden iyi haberler alınmaktadır. 
Bu haberlere göre, İzmirde üzüm 
mahsulii lizerine en büyük işi yapan 
bir müessese, yirmi bin tona varan 
büyük bir alivre satışı yapmıştır. Fi 
atlerin gayet müsait olduğu söylen
mektedir. Bu haber, üzüm piyasasın 
da miisait bir tesir bırakmıstır. 

Amerikalılar bu sene Tiirkiyeden 
satın alacakları tütün mikdarım art 
ttrmışlardır ve yapacakları miibaya
at 22 milyon kilodur. Bu miktar ge
çen senekinden dört milyon fazla
dır. 

Çimento Bulunmuyor 

Asliye Mahkemesi 

isteniliyor 
Arapkir, (TAN) - Asliye mahke

mesi muvakkaten lağvedilmiştir. O
tuz beş bin niifusu olan Arapkirde, 
asliye mahkemesine taalluk eden 
birçok işler vardır. Bu sbeple halk 
sıkıntı çektiğinden mahkemenin bir 
an evvel yeniden kurulması bckleni 
yor. 

Yeni Emniyet Teıkilôtı 
Arapkir (TAN) - Bir komiser ve 

üç polis memurundan mürekkep em 
niyet teşkilatı yapılacağı buraya bil 
dirilmiştir. Polislerin bugünlerde gel 
mesi bekleniyor. Kendileri için hü
kumet konağında üç oda ayrılmıştır. 

Bir Bekçi Çocuğa 

Tecavüz Etti 
Manisa, (TAN) - Akpınar bekçisi 

İsmail. geceleyin küçük bir"delikan
lıyı nohut toplamak bahanesile tar
laya götürmüs ve orada ırzına teca
vüz etmek istemiştir. Küçük deli -
kanlı, bekçinin yerde duran mavze
rini kapmış ve bekçiyi yaralamış -
tır. Kaçarken silahı yere atmış, ya
ralı bekçi sürüne sürüne gidip sila

AYVALIKTA: 

Zeytinlerin 
Yağı Bu Sene 
Geçen Vildan Az 
Ayvalık (TAN) - Bu yıl zeytin 

mahsulü çok olduğu için zeytinlerin 
yağı azdır. Her zaman 4 - 5 kilo zey
tinden bir kilo yağ alınırken bu sehe 
7 - 9 kilo zeytinden bir kilo yağ istih 
sal edilebilmiştir. Bir kilo yağı 35 ku 
ruşa mal olan müstahsller bile vardır 
ve haylidir. Buna rağmen, fiyatların 
artacağı yerde düşmesi, alakadarları 
düşündürmeye başlamıştır. , 

Önümüzdeki yıl Ayvalık ve çevre
sinde zeytin mahsulünün geçen yılda 
kine nazaran yüzde 15 - 20 nisbetin
de olacağı tahmin edilmektedir. Ha
len depo edilmiş bulunan zeytinyağı 
nın mikdarı altı milyon kiloya ya
kındır. Fakat birçokları, bugünkü fi
yatlarla mallarım satmam~ktadırlar. 
Piyasaya mal gönderenler, ancak ·ıs
tanbulda mağazası ve müşterileri o
lan firmalardır. 

Hükumetin yeni kabul ettiği zeytin 
yağı satış nizamnamesi piyasada he
men tesirini göstermiş, fiyatlar bir ku 
ruş kadar yükselmiştir. Bu da herke
sin yüzünü güldürmüştür. 

Mahsulün fazlalığına rajtmen şim
dlye kadar harice ancak yüz ton zey 
tinyağı, 230 ton da pirina yağı gönde
rilmiştir. 

* Ayvalk (TAN) - Bir atlı, hay
vanının ürkmesi-yüzünden denize düş 
müş, kurtanlamıyarak ölmüştür. 

----<>..._ __ _ 

Bursada Bir 
Katil Asıldı 
Bursa, (TAN) - Cevdet isminde 

bir katil suçlusu hakkındaki idam 
kararı, burada infaz edilmiştir. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 

Inegölün Osmaniye köyünden Cev 
det ve dayısı, ayni köylü Yusuf oğlu 
Rasimin kızını kaçırmışlardır. Ra -
sim, bunları takip etmiş, Cevdctin 
dayısını öldürerek kızını kurtarmış 
işlediği bu cinayetten dolayı mah -
kum olmuştur. Müddetini bitirdik -
ten sonra da hapisancden çıkmış -
tır. 

Aradan geçen uzun zamana rağ -
men Cevdet bu hadiseyi unutma -
mış, pusu kurarak Rasimi öldürmüş 
tür. 

Cevdet hakkındaki idam kararı 

Büyük Millet Meclisinden geçtiği i
çin hüküm, yerine getirilmiştir. Cev 
det, sehpanın altına kadar soğukkan 
lılığım muhafaza etmiş, çabuk öl -
mesi için ipin iyi bağlanmasını bir 
kaç dc.(a rica eylemiştir. 

EDREMITTE: 

Bir Sergi Açıldı 
Edremit, (TAN) - Halkevinin bu 

yılki dikiş ve nakış kursunu muvaf
fakıyetle bitirenlere merasimle dip
lomalah verilmiştir. Talebenin vücu 
de getirdiği muhtelif dikiş, nakış çi-
çek, yağlı boya ve şapka işlerinden 
mürekkep bir sergi açılmış ve çok 
beğenilmiştir. 

Çankırı, (TAN) - Alakadar ma
kamlarda malumat olmama':lma ve 
geçenlerde Başvekil ile buraya gel
miş olan kültür vekili şimdilik im
kan olmadığını söylemesine rağmen . 

Çankırıda bir lise açılacdğı hakkın
da gazetelerden birinde göriilen ha
ber, ümit ve sevinç uyandırmıştır. 
Bu sene orta okuldan 60 gencin me
zun olması bile, burada bir liseye 
ihtiyaç bulunduğunu göstermiye ka
fidir. Orta mektep binası şimdilik 

lise yapılabileceği gibi, lisenin ilk sı
nıfı için 40 - 50 talebe de hazır bu
lunmaktadır. 

İzmir, (TAN) - Son günlerde bu
rada çimento bulmak hayli güçleş
miştir. Şehrimizde çimento torbası
nın 112,5 kuruştan satılması narh i
cabatından iken, bir kısım tacirlerin 
el altından 150 - 200 kuruşa sattıkları 
görülmektedir. Buna karşı şiddetli 

hı kavramış ve o da genç çocuğu ya = === = ====== === 
ralamıştır. Hudise, adliyeye intikal İst. Asliye 4 üncü hukuk mahke-

* Çan kın, (TAN) - İki aydan be
ri mezunen İstanbulda bulunan vali 
H. Uzgören gelmiştir. 

938 bütçesinin Dahiliye Vekale
tince tasdik olunup gönderilmesi bek 
leni yor. 

Bundan sonra imar faaliyeti arta
cak ve yolların yapılmasına başla
nılacaktı1' 

YOZGATTA: 

Göçmenler Müstahsil 

Vaziyete Geçtiler 
Yozgat, <TAN) - Vilayetimizin 

muhtelif yerlerine yerleştirilen mu 
hacirler tamamen müstahsil bir hale 
getirilmişlerdir. Hamam nahi,%esin
de yeni yaptırılan muhacir evleri sa
hiplerine teslim olunmuştur. Buraya 
yerleştirilen muhacirlerin çoğu Ru
manyalıdır ve bunların, evlerinin i~i 
ni ince bir zevkle döşedikleri, evleri
nin önünde de sebze ve çiçek bah
çeleri vücude getirdikleri memnu
niyetle görülmektedir. 

* Bozüyük (TAN) - Cumartesi 
günü saat 14,5 da burada hafif bir 
zelzele olmuştur. 

DOZCEDE: 

Bir Nahiye Elektriğe 

Kavuştu 
Düzce, (TAN) - Kışla nahiyesinde 

elektrik tesisatı bitmiş, açılma mera 
simi yapılmıştır. Elektrik, sudan is
tihsal edilmiştir. 

15 scnedcnberi mazot ve odunla 
işlenilen Düzce elektriğinin de ıslahı 
kararlaştırılmıştır. Ankaradan gön
derilen mühendis, 10 kilometre u
zaktaki 20 metre yüksekten düşen 
Şakuç şelalesinde tetkikler yapmış -
tır. Bu şelaleden 120 beygir kuvve
tinde elektrik istihsal olunacağı tes
bit edilmiştir. Yeni tesisata hemen 
başlanacak ve Cümhuriyet Bayra
mında acılma resmi yapılacaktır. 

etmiştir. mcsindcn: Hatice Müşfika tarafın -
dan evvelce Beyoğlunda Feruzağa 

Akmakh Köyünde intihap polis karakolu karşısındaki \1kmaz 
Manisa, (TAN) - Merkeze bağlı sokakta Zekiyenin evinde oturur -

Akmaklı köyünde ~muhtar ve idare ken şimdi ikametgahı meçhul olan 
" Ahmet Nurettin aleyhine açılan, 

heyeti intihabati yenilenmiş, Bayan müddeialevh Ahmet Nurettin mütc-
Fatma Akkaya köy azalığına seçil- veffa babası Ömer Vasfi ve zevcesi 
miştir. Nuriyenin yanında çalıştığından ba

KONYADA: 
; 

Sulama idaresine 

Borcu Olanlar 
Konya, (TAN) - Çomra sulama 

idaresi tarafından sulanan arazi için 
sahiplerinden istenilen ve şimdiye 
kadar verilemiyen ücret borçları 

hakkında Maliye Vekaletinden yeni 
bir emir gelmiştir. Buna göre, 938 
senesinde tahakkuk edecek sulama 
borçlarını tamamen verenlerin 935 
yılı sonuna kadar bakayaya kalmış 
olan borçlan affedilecektir. 

*Konya (TAN) - Sıhhat müdii
rümüz Şahap Akın ile Trab:wn sıh
hat müdürü Mahir Önbilgin becayiş 
cdilmislerdir. 

hisle hizmet iicretinden bakiye ala
cağı olan 340 liranın hasbelirs faiz 
ve muhakeme masraflarile birlikte 
tahsili hakkındaki davanın muhake
mesinde: dava arzuhali ve davetiye
nin tebliği için müddeialeyhin yazı
lı adresine gönderilmişse de muma
ileyhin elycvm ikamet ettiği mahal
lin bilinmediği davetiyesine yazılan 
meşrubattan anlaşıldığından tebli -
ğin ilanen yapılmasına ve bu husus 
için kendisine bir ay mühlet veril -
mesine ve muhakemenin 3-10~938 
pazartesi günü saat l 5.5 bırakılma
sına karar verilmiş olduğundan müd 
deialeyh Nuri ilan tarihinden itiba
ren on gün zarfında mahkemeve mü 
racaatla dava arzuhalini tebellüğ e
derek miiddeti zarfında cevap ver -
mediği ve vazıh gün ve saatte mah
kemeye gelmediği veya vekil gönder 
mcdiği takdirde gıyabında muhake -
meve devam olunacağı ve bu bapta
ki dava arzuhal sureti mahkeme du
varına asıldığı ilan olunur. 

7 - 7 - 938 

Muhammen bedeli 1775 lira olan soba rozası, kömür kovası, soba 
şası, soba küreği, kondoktör feneri (tam) ve donanma fenerinden :nur 
kep altı kalem malzeme 9-7-1938 Cumartesi günü snat 10,30 da Hayd 
paşada gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksıl~ 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 133 Ura 1 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadn.r 
misyona müracaatlan lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydar;:>ac:a 
Gar binası içindeki komisyon tarafından parasız olarak dağıtılm:ıktad1' 
(3855) 

* * * 
Muhammen bedeli ve muvakkat teminat ile isimleri aşağıda yazılı 5 ]isi 

muhteviyatı muhtelif malzeme 22-7-1938 Cuma günü saat 11 de kapı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ~I: 
nunun tayin ettiği vesikaları, Nafia müteahhitlik vesikası ve teklifleri' 
ayni gün saat 10 na kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpl 
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4235) 

Muhammen 
Liste 

No. 

1 
2 

3 
4 
5 

İsmi 

Muhtelif karfiçe çivileri 
Döşemeci, camcı ve modelci 
çivileri 
Demir perçinler 
Hırdavat 

Musluklar 

*** 

bedel 
Lira 

8845.50 
862.50 

4861.50 
12530.00 

2812.25 

Devlet Demiryollan Haydarpaşa İşletme Müdürliiğünden: 
6-7-1938 tarihinden itibaren Pendik-Haydarpaşa arasında işleyen 17 

Haydarpaşa - Pendik arasında sefer etmekte olan 32 No. lu katarlar 15. 
lul 1938 (dahil) tarihine kadar lağvedilmişler ve bunların yerine aşağı 
vakti hareket saatleri gösterilen Pendik - Haydarpaşa arasında 1017 
Haydarpaşa - Pendik arasında da 1032 No. lu Banliyö treni sefere kon 
muşlardır. Keyfiyet ilan olunur. (4234) 

1032 No. lu tren 1017 No. lu tren 
İstasyonlar Kalk1ş saati istasyonlar Kalkış s 

Haydarpaşa 14,40 Pendik 6,15 
Söğütlüçeşme 14,45 Yunus 6,19 
Kızıl toprak 14,49 Kartal 6,23 
Feneryolu 14,53 Cevizli 6,29 
Göz tepe 14,58 Maltepe 6,33 
Eren köy 15,02 Küçükyalı 6,40 
Suadiye 15,05 Bostancı 6,43 
Bostancı 15,09 Suad iye 6,47 
Küçükyalı 15,12 Eren köy 6,52 
Maltepe 15,18 Göztepe 6,56 
Cevizli 15,22 Feneryolu 7,00 
Kartal 15,28 Kmltoprak 7,03 
Yunus 15,32 Söğütlüçeşme 7,07 
Pendik (Varış) 15,35 Haydarpaşa (Vanş) 7,11 

Bursa Tarım Okulu .. 
Talebe Kaytt ve Kabul Ş~r,tları : 

1 - Türkiye tebaasından olmak, 
2 - Orta mektebi bitirmiş. çiftçi veya arazi sahibi evlii~lı 
3 - Yaşı 19 dan yukarı olmamak, 
4 -Tahsil esnasında mektebı mazereti olmadan bırakmamak ve 

raktığı takdirde kendisine yapılmış olan bütün masrafları ödiyeceğ° 
bildirir noterden musaddak "nümunesi mektepten alınacağı veçhil 
bir kefaletname vermek. 

5 - İstekliler: Nüfus te?.keresi, mektep şahadetnamesi, hiç bir b 
talığı olmadığını ve ziraat işlerine mukavim bünyede bulunduğunu b 
dirir sıhhiye heyeti raporu ve aşı kağıdı, hüsnühal varakası, çiftçi 11t! 

arazi sahibi evladı olduğunu bildirir vesikanın dilekçe ile birlıkte ııı 
tep müdürlüğüne göndermeleri. ··"' 

6 - Dışardan olacak müracaatların en büyük mülkiye memuru 
sıtasile yapılması. 

7 - Mektebe alınacaklar şahadetname sırasile alınacaklanndan 
ra ile evvela pek iyi dereceli olanlar, yetişmediği takdirde iyiler, b 
lar da yetişmediği takdirde orta dereceliler seçilecektir. Şahadetnarıt 
ayni dereceli olanlardan tabiiye ve riyaziye derslerinden yüksek de 
almış olanlar tercih edileceklerdir. Bunun için vesikalar arasında çık 
ları mektep idaresinden alınacak ve bu dersler derecesini gösterir ..;( 
sika bulunacaktır. } ll 

8 - Mektep 10 eylulde açılacağından isteklilerin en son ağusto~' 
yirmislne kadar müracaat etmeleri. "\> 

9 - Orta mektep son sınıfından olup ta ikmale kalanların da . dilt " 
çeleri ve evrakı kabul edilecektir. Ancak ikmalsiz pek iyi ve iyi de~ 
celi şahadetname alanlar mürettep sayıyı doldurmadıkları takdirde ııı te 
racaat edenlerden ikmpllerinı verip pek iyi ve iyi derecede mezun ol-' ' 
lar arasından seçilip kadro tamamlanacaktır. (4219) _,/: ~ 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
1 

Miktan Cinsi Tahmin fiyat İlk teıniıt' Q 

Lira K. Lira fY ) 
t 

7500 Çift Şaplı çarık 9525 00 714 
ve çank bezi 1 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 7~ 
çift şaplı çarık ve çarık bezi 18-7-938 pazartesi saat 11 de Gedikpaşad 
Jandarma Satınalma komisyonunda kapalı zarf eksiltmesiyle satın alıJI 

~~~ ~ 
2 - Nümuneleriyle şartname her gün adı geçen komisyonda görüle 

lira - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapnlı %3~ 
larını eksiltme günü saat 10 ona kadar makbuz mukabilinde komisyo 

=·~~----------

Bat, dit, nezle, çip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütüı> 
ağrılarımzı derhal keser. icabında günde üç kate alınabilir• --- - -
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26 Yazan: ZIYA 

TAN 9 

1 ._ _E _K_O_N_O_M_i_I 
ODADA: 

Arpa Tipleri 
Kati Olarak 
T esbit Edildi 

•••••••··~··••••··~··••••••• İÇ PIYASALAR· l GUNLUK J y . Buğday 
PiYASA enı 

MahsulüPiyasaya 
Gelmiye Başladı 

arP' 

Meyliservet, 
Nasıl intisap 

Saraya 
Etmişti? 

Toprak mahsullerimizin standardı 
için Ticaret odasında görüşmelere 

devam ediliyor. Dün öğleden sonra 
İktısat Vekaleti iç t icaret umıım mü
dürü Mümtaz ve standard şubesi mü 
dürü Faruk, ihracat tüccarları ile gö 
rüşmüşler. arpa tipleri üzerinde ba
zı esaslar tesbit etmişlerdir. 

Ege mıntakas1 arpalarının kalite 
bakımından hususiyetler gösterdiği 
nazan dikkate alınmıştır. Bu çeşit 
arpaların ayrı bir tip olarak ~esbit e
dilmesi muhtemeldir. 

Ziraat Bankasının yumuııak bult
daylarından yüz seksen bin kilo 5,28 
kuruştan, sert buğdaylardan 165 bin 
kilo 5,20 kuruştan satılmıştLr. Tüccar 
mallarından Polatlı yumuşakları 30 
bin kilo 6,12,5, Samsun malı otuz bin 

ı 
kilo 5,30; Mersin sertleri 25 bin kilo 
beş, Samsun yüz bin kilo 5,15 kuru~
tan satılmıştır. 

* Bandırma yulaflarından otuz bin 
kiloluk bir parti kilosu 4.ı8 kuruştan. 
Yerköy çavdarlarından on Leş bin ki 
lo 5 kuruştan, Trakyanın kuş yem
leri 6.13 kuruştan satılmıstır. 

Ziraat bankası buğdaylarını alan 
değirmenciler yeni mahsulün piya
saya gelmiye başlaması ·uzerıne ban
kanın fiyatlarını pahalı bulmıya baş

lamışlardır. Değirmenciler, bankanın 

yarı yarıya yumuşak ve sert satma
sını muvafık bulmuyorlar. Trakya
nın sertlerini 5.10 kuruşa aldıklarını 
bankanın ise 5.20 kuruştan aşağı ver
mediğini ileri sürüyorlar. A slen (Kul cinsi) ve !cariye) 

akk,,. değildir. Garip bir tesadüf 
·nııl~· bizzat kendi arzusile saraya 

ira 1Ştir. Ve bu tesadüfün garip 
.. Cilvesi olarak, Sultan Muradın 
0tdiincü kadın) lık payesini ih

.69 ~ etıniştir. 
t~ u kadının romanı, şöyle baş -

.62 r· Meyli Servetin ablası, o tarih
.75 )s~İl0rna) sefiri olan bir zatın zev
.92 h 1 irniş. Sefir, zevcesil~ beraber, 

~ ııt hemşiresi olan Meyli Serveti 
lalyaya götürerek orada mü-

17 i~el surette tahsil ettırmiş ve 
5. tf ~aç lisan öğrettirmiş. 
ağıd d lltılar , sekiz seneden !azla İtal 
ı 7 ta kaldıktan sonra, İs tan bula av 

t etrn.işler; burada yalnız bir ha
geçırmişler. Meyli Servetin ab 

;t efendimizin hemşiresi Refia 
an ile tanışırmış. Ara sıra zi-

;etine gelirmiş. Yine böyle bir 
aret esnasında, kadın vaziyet • 
Şikayet etmiş; 

23 ......_ Yabancı bir memlekette yaşı 
;1Yoruı:n . Onun için sımelerden 
1 zevcimi görmekten mahru • 

ııll\. 

29 
33 
40 

tlern · 43 ~ . ış ... Refie Sultan, bu sami-
47 Şıkayetten müteessir olmuş. 

~ ~. l\ferak etmeyiniz. Amcama 
lbı·ııı, Sultan Azize) söyleriz. Zev 

IZi bu t• t• • l)' raya ge ır ırız. 
l\ dıy~· cevap vermiş. Ve bu vadi 
biih~ ıfa ederek sefiri İstanbulda 

S 
1;1 bir vazifeye tayin ettirmiş. 

~Şe~~~. İstanbula gelir gelmez, 
~ve ~l' için saraya koştuğu gibi, 
~~eresı de, ayni vazüeyi üa etmek 
~etı e ~efia Sultanın sarayına gelir 
·ı-.....~e, Meyliserveti beraber ge

alC -••ıış. 
s 

aı-~ay hayatı Meyliservetin oka-
<ı.tı oşuna gitmiş ki; tam avdet za 
......_

1 ;eldiği vakit: 
ler ~n burada kalacağım. Öldür 
b' gıtınem. 

h~ı t'rıışıellliş ... Büyük kalfalar, şaşır-
bv ar: 

..,ef hı~ ~ı~ım, nasıl olur? .. Sen, (şe
.ırı !'itiııd. sın. Şehirlilerin, misafirlik ha 

tilqi e sarayda kalmaları adet de
~ b·r. 

tt.ı._1~e k d · -tü · ..... ~ • an ınp evıne go rm.ıye 

n 5f ~ 1Şlarsa da, muvaffak ola
bııJI' ~il i,lar. Nihayet meseleyi, Sul
t+.~~ fendiye arzetmiye mecbur 

ere! h 
1füa. 

<ıet· 
kt1~ tı\14. ıa Sultan düşünmüş, taşın-

..;r .; 
ili, b·tb, ne yapalım? .. Bizi istiye 

osıl~ 'lırı ~ de memnuniyetle yanımıza 
'1a.~t. Şehirli olmakla ne olur? .. 

1:1ner '<>erı.;~· kalsın. Kendisine bir oda 
[dere' "' 

2
• O' Ve}l\• 

~[ ı1I l"etıe ış .. İşte Meyliserveti bu su 
olsP' -~ g Sar~ya almış. Aradan bir~aç 

~Ql), ~:~ş. Bayram gelmi!. O za
tı.resi . lıaht olan efendimız, hem-

rıın s b . 't . " ~a arayına te rıke gı mış. 
•11•w Yra ı 1 geleıı nı arda, sultanları tE>brike 
1'· );ı.hı.tt ş~~Zadelerin hepsine, bir ve 
'/ t\t\>eı ırkaç kız hizmet etmez. 
~h28~e düşünülür taşınılır. Her 

rJ lı~ ... ~=~e hizmet için bir kız ayn-
7S !\il\, kg r tebrike gelen şehzade-

r
d~ h()şl endisine hizmet eden kızdan 
IıJl$ disı:tıdığı hissedilirse, derhal ken-

tı e hea· · . 1trı) ıye edılır. Yani ona (ha~ 
Jel> clatı s \>erilir. Şehzadenin a:-kasın-

1 ~ef~raya gönderilir 
~nrı t ıa Suı · · - E!tıctj,.. . tan, bıraderi Murat E-

ıı et· "in s0 1ği ı"· sarışınları sevdiajni bil-
l'ı -r•n b .d ,.., 

t• 

l Sa.çJı ' u a ete ıttıba ederek sa 
11ttıış e uzun boylu bir kız hazır

E!ttır..:.. u kızı bir müddet terbiye 
ır ···ış ıı 
()t'düğu atta bir gün kendisini 

........_ S Zanıan: 
~i enı b' 

il\. bik~ ıradere hanım verece-
ı::ltp etrrı at et. Sakın beni mah· 

berrı.ı e. 
~12 da ş. 'rabiidir ki bu müJ'deye 
~r Çok 

t)zle hekı sevinmiş. Bayramı dört 
~iha e?l'l i,. 

Yet b 
ayram olmu~. Dedi-

* 

Bugün ticaret odasında umumi bir 
toplantı daha yapılacak, arpa mev
zuu etrafında komitenin hazırladığı 
esaslar üzerinde konuşulacaktır. 

Dün bir parti keçi kılı kilosu 51 
ı kuruştan, Trakya yapağıları 62 ku
: ruştan, pamuk yağları kilosu 37 ku-

i 
ruştan, beyaz peynirler 27.20 - 31.04 
ve kaşarlar 53 kuruştan satılmıştır. 

................................. 

Yumuşak buğdayların da mevru
datı artacağından fiyatların indiril
mesini istyorlar. 

Trakyadan şehrimize kamyonlarla, 
trenle çavdar getirilmektedir. Bu 
çavdarlar, 4,25 kuruştan muamele 
görmektedir. 

Fındık Kon9resi 
Toplanıyor 

Ordu. Giresun ve Trabzon fındık 
merkezlerinden çağırılacak fındık 
tüccarlarile Giresunda bir fındık kon 
gresi toplanacktır. Bu kon~reyi İktı
sat Vekaleti iç ticaret umum müdü
rü Mümtaz açacaktır. Mümtaz, şeh
rimizdeki toprak mahsulleri toplan
tıları biter bitmez Ankaraya gide-

Veliaht, Meyli Serveti çağırarak onunla dans etmiş, ve bu 
d~ sırasında da kendisine bir hayli temayül göstermiş ..• 

1 cek ve eylCılde Giresuna hareket e
l decektir. İzmirdeki kuru üzum ve in 
cir toplantıları da standard müdürü 
Faruk tarafından idare edilecektir. 

BILECIKTE: 
ğim gibi, Murat Efendi sar~ya gel 
miş. Veliahte o kız hizmet etmiş. 
Bu hizmet esnasında, terbivesinde 
de hiçbir kusur göstermemiş. 

Fakat garip değil mi? .. Bu sıra
da Murat Efendinin gözüne Meyli 
servet ilişmiş. Yemekten sonra, 
saz faslı alafrangaya çevrilip te 
dans başlar başlamaz, Veliaht Mey
liserveti çağırarak onunla danset
miş. Ve bu dans sırasında da ken-

disine bir hayli temayül göster-
miş . 

Refia Sultan bu vaziyeti görür 
görmez artık biraderine: 

- Ben sana bu san saç~ı klzı 

hazırlamıştım. 

mişti. Bunlardan bilhassa ikisinin 
nezaket ve terbiyesi takdir edıle
rek derhal nöbetçi kalfalar arası
na geçirildi. Bu iki genç kızdan or 
ta boylu sarışın ve son derecede 
güzel olan (Filistan - Filizten) 
ismindeki kalfa, efendimizi.".! Ve
liahtlık zamanında hazincd::ırlığı

nı yapan ve sonr a da (Tayyar Pa

şa) isminde bir zata zevce olan es
ki saraylılardan biri tarafından 

takdim edilmişti. Öteki; uzun boy 
lu, narin endamlı (Dilber) kalfa Cla 
gayet temiz bir kız olduğu 1çin, e
fendimizin kahvecisine yamak ve 
rilmisti. · 

(Devamı var) 

Y eniköy Köprüsü 

Y aptırıhyor 
Bilecik, (TAN) - Söğüt yolu üze

rindeki Yeniköy köprüsü Nafia Veka 
leti tarafından yeniden beton olarak 
yaptırılmaktadır. Köprü üç gözlü, 42 
metre uzunluğunda olacaktır, t ahmin 
edilen masraf 40 bin liradır . 

Yeniköy köprüsü yapıldıktan son
ra, bu yol ı.izerındeltı ıkıncı btiyiık A

rıza da ortadan kaldırılmış ve Bile
cik - Söğüt yolu vilayetimizin en mun 
tazam yolu haline getirilmiş olacak-
tır. 

Demiye çekinmiş ... Biraderi Ke-
malettin Efendiyi bir köşeye çek- ~ o k M A N ::::=:=:::=::::::::::::::::::::::::;:::::;:;::::::::::::::=:::=:::::::~ . . . :·:·:·:·:·:::·:·:·:·:·:·:::·~:·::::··::::::::::::::::::::::::::::::::::'. 
mış. Meseleyı ona nakletmış. :~:::::=:.::;:;:;:::~:·~::;:;.:.~:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· 

-:-.-:·:·:-:-:·:·:·:·:·.·:·.·:·:·:·:·:·:-=·=·=·=·=·=·:·:·:·:·:·:·:~·=·:· 

~emalettin Efend~ de bir baha- :·:;:::::;!::::::::::::::::~::::::::·:::::::::::::::::;::;:::::~~~ • M • N 
ne ıl: M~~at ~-fend~ye yaklaşmış; ~:~l:~;~;~~:~:~:~l:l:l~:j:jt;~~:j:l:~:j~~;;:;j~;j;~~;: M E K 1 1 
hemş1resının soyledıklerini anlat- ·:::::~::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::;:;.;:: ..... :-:·::; 
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- Ben, o san kızdan hoş~anma
dım. Hemşire bana, dansettiğim 
kızı versin. · 

Tabiidir ki, Refia Sultan bira
derinin bu arzusunu kıramamış. 
Meyliservet'i, derhal Veliahtin da 
iresine yollamış. 

Aradan kısa bir zaman geçmiş. 
Meyliservet, gebe kalmış. (Fehi
me Sultan) ı doğurmuş. 

Bu suretle Veliahtin gözdeleri 
arasına karışan, ve bir de çocuk 
doğuran Meyliservet, para He sa
tın alınmış bir cariye olmadığı 
için, kendisi nikah edilmiş . Bu su
retle bu şehirli kız. Murat Efı>ndi
nin asıllı usullü zevcesi sırasına 
girmiş ... İşte. şimdi (Dördüncü ka
dın) ünvanını kazanan Meyliser-
vet'in küçük romanı. 

(Kadın Efendi) lerin mevkileri 
böylece taayyün ettikten sonra, 
sıra hazinedarlara ve lüinkar kal
falarına gelmişti. 

Efendimizi adeta elinde büyüt
müş olan (Aynifer) kalfaya (hazi
nedar usta) hk mevkii verilmişti. 
Sarayda, (Valide Sultan) dan ve 
(kadın) lardan sonra gelen en yük
sek mevki, budur. Aynen (başma
beyinci) derecesindedir. 

(İkinci hazinedar) lığa da, yine 
emektar cariyelerden (lspantiyar) 
kalfa tayin edilmiştL 

(Renknaz) kalfa üçüncü, :Eladil 
kalfa) da dördüncü, <Dilberengiz 
kalfa) beşinci hazinedar olmuştu. 

Bunlardan başka, iyi yetişmiş 
genç kalfalardan on üç kız seçil
miş; bunlara da (hazinedar) ünva

nı verilmişti. 
Bu mansap tevcihleri arasında, 

(Cülus hediyesi) olmak üzere efen 
dimize bazı kızlar da takdim edil· 

Çocukları Güneş Vurur 
En hafif şekli çocuğun derijinde 

güneşe karşı açık kalan kıo;ınıla
nn ilkin kızararak yanması, son
ra parça parı:a soyulması yahut ka
bararak iı:erisine su dolmasıdır. 
Pek de ehemmiyetli olnııyan bu 
türlü güneş vurmasına karşı 20 
gram lanolin ile 10 gram giil su
yundan 5 gram da amidon tozun· 
dan bir krem yaptırarak g\ineşin 
vurduğu yerlere sürmek iyi ge· 
lir. 

Deniz kenarında ve kumlar ii
zerinde ve güneıı altında çokça 
dola<ıtınlan c-oc-uklardan hnzılar1-

. nın haldırlnr;nda bir taraftım gü
nesin, bir taraftan da tuzlu suyun 
teslrile bir takım kırmı7.11ıklar ve 
yanmalar peyda olur. O krem bun 
lara da iyi gelir. 

Bunlar hemen her vakit olağan 
şeylerdir ve ehemmiyeti yoktur. 
Fakat güneş vurmasının ciddi. e
hemmiyetli şekli de olur. Mesela, 
iki üç yaşında kiic;ük bir çocuk sa
bahleyin ı:rfines banyosuna :vatırı
lır, yarım saat karnının ilsfüne. ya
nm saat de arkasının üstüne. Gii
neşte sıcaklık derecesi: 40. Bu gii
neş banyosundan sonra dn ı:ocuk 
deniz kenarında. yahut bah<'ede yi. 
ne güneş altında oynar. Bir saat 
sonl'a da çocuk deniz kenarında, 
yahut bahçede yine giines altında 
oynar. Bir saat sonra çocuğun se
sini işitmediğiniz kin aramak ha
tırınıza gelir. Çocuğu günes altın
da bulursunuz. Fakat baygın, ken· 
dini bilmez bir halde. İsterseniz, 
koltuğunun arasına hir derece ko
yunuz, çocuğun sıcaklığını 41 de· 
rece bulursunuz. 

O vakit, hemen hekime haber 
göndermekte hic tereddüt etme -
yiniz. Fakat hekim gelinciyc kadar 
çocuğu kucaklavıp serin bir yere 
götürünüz. YüzUne serin - buzlu 
değil - su dökünüz. Göisünü de yi
ne serince su ile hiç durmadan u
vuşturunuz. Mümkün olursa ço • 

cuğa yarım bardak kadar da yine 
serin su iı:irirsiniz. 
Güneş vuran ı:ocukları hepsi 

mutlaka böyle bayılmaz. Kimi
sine de yalnız baş ağrısı gelir, ço
cuğun k.eyfi, neşesi kal'ar. kendi 
kendine eve döner. Yatmak ister. 
Ateşini yoklarsanız, yine yüksek 
bulursunuz. 

Kimisi de baş ağrısını hile duy
maz. Fakat güneşte kaldığı giinün 
akşamı yahut ertesi günü fo:r.Ia a
teşle hastalanır. Mide veya bar
sak hastalığı giiriiniir ama, hunun 
da sebehi yine giines vurmasıdır. 

Bö:vle giines vurması, eskiden 
bildiğiniz gilnes vurmasından ay
n bir haldir. Eskiden giine<ı vur
ması dedie-imiz hal en ı:ok yine gli
neşten gelir. Fakat hiç güneıı ol
mıyan yerde yalnız sıcaktan da O• 

Itır. Halbuki bu türlü güne~ vur
ması sıcakla birlikte günesin enfra
ruj ve en ziyade üJtra viyole ışıkla
rmdan ileri gelir. Bu ıııı!i"ın esasen 
faydalı şeyler olduğu halde, hoylt> 
zarar vermelerine sebep. bir kere, 
giineş banyosunun hesapsız ve ifrat 
derecede yapılına!'ltdır. 

Ondan sonra da havanın temiz. 
tozsuz olup olmadı~nm büyUk te· 
siri vardır. Tahii olarak, havada 
45 kilometre viikseklikte 3 mili -
metre kalınlıfiında bir ozon taba
kası vardır. Ru tabaka giincsin ül
tra viyole ısıklarının bize znrarsız 
gelmelerini temin eder. Rundan 
haska da bizim teneffüs ettiğimiz 
hava ne kadar temiz olursa kimle 
o kadar çok ozon bulunur. Bu da 
o ışıkların zarar vermelerine ma
ni olur. Hava kirlenip de içinde 
ozan azalınca, her vakit bize fay
dalı ve lüzumlu olan o ışıklar, za
rarlı oluverirler. 

Neticeyi kendi kendinİ?;e cıkarn
bilirsiniz: Çocukları gi.ineş nltında 
bırakacaksanız, ı:ocuğun iizerinde 
oynayacağı ;\'erin tozsuz ve temiz 
ha,•ah olmasına çok dikkat etme
lisiniz. 

IHRACAT: 

Bir Ayda 2108 
Sandık Yumurta 
ihraç Ettik 

Yüzde yirmi buğdaylı çavdarlar i
se beş kuruştan satılmıştır. 

Yapak ve Tiftik Piyasaları 
İki gün içinde piyasalarımızda ya

pak ve tütik üzerine iyi işle: olmuş
tur. Eskişehir, Ankara, Bulvadin mın 
takalannm oğlak tiftiklerinden yüz. 

Geçen haziran ayı içinde yumur- sekiz balya kilosu 120 kuruştan, Ba· 
ta piyasalarından dış memleketlere lıkesirin boylu deri malı tiftiklerden 
2108 sandık yumurta ihraç olunmuş otuz altı balya 80 kuruştan, ilk bı
tur. Kontrollu olan bu yumurtaların çak deri mallarından yirmi altı bal-
804 sandığı İtalyaya gönderilmiştir. ya kilosu yetmiş kuruştan satılmış
Kıymeti 16281 lira tutmuştur. Yuna- tır. Trakyanın Kırklarelinden fabri
nistana gönderilen .629 sandıkta ka teslimi iki yüz balya yapak kilo-
63200 yumurta vardır. Kıymeti 9609 su 60 - 62 kuruştan yerli fabrikala· 
liradır. Çekoslovakyaya da 11 bin li- nınız tarafından alınmıştır. 

ra kıymetinde 675 sandık yumurta Deri Satııları iyi Gidiyor 
ihraç olunmuştur. 

KAYSERIDE: 

Kiraz Bayramı 

Yapıldı 
Kayseri, (TAN) - Develi kazası

nın Yahyalı nahiyesinde kiraz bay
ramı yapılmıştır. Bayrama Kayse~i 
Halkevi ve birçok davetliler de işti
rak etmişlerdir. 

Bayram münasebetiyle. inşaatı bit 
miş olan beş sınıflı Yahyalı mektebi
nin açılma resmi de yapılmıştır. * Kayseri, (TAN) - Resmi dai
relerde, sabah saat sekizden öğleden 
sonra on dörde kadar fasılasız de
vam eden yaz mesaisi şeklinin tatbiki 
ne başlanılmıştır. * Kayseri, (TAN) - Spor bölge
miz tarafından tesis edilen güreş sa
lonunun açılma resmi yapılmıştır . 
Bu vesile ilP- rriireş tesvik mLisabaka-
ları yapılmıştır. ' 

BALJKESIRDE: 

Yağmur Bekleniyor 
Balıkesir, (TAN) - Yazlık mah

sul için hararetle yağmur bekleni
yor. Sıcaklar bunaltııcı şekilde de
vam ediyor. Hararet derecesi göl
gede 35 e kadar çıkmıştır. Bazı ova 
köylerine biraz yağmur yağmıştır . 

Bu köylerden birine kurbağa da yağ 
dığı şayi olmuş, fakat yağmuru mü
teakıp kurbağalann sindiklerı yer
lerden meydana çıktıkları anlaşıl

mıştır. 

('" -

B 0 R SA 
6-7-938 

ÇEKLER 
Acı he ltat>ann; 

Londra 6.23 6,23 
Nevyork 125.9075 126.0025 
Paris 3.5025 3.5025 
Mil an o 6.625 6.625 
Cenevre 28.8125 28.815 
Amstcrd. 69.55 69.5175 
Berlin 50.63 50.64 
Brük5el 21.3275 21.33 
Atina 1.14 1.14 
Sof ya 1.5375 1.5375 
Prııg 4.365 4.365 
Madrld 6.9225 6.9225 
Varşova 23.68 23.68 
Buda peşte 24.92 24.92 
Bükreş 0.9375 0.9375 
Belgrad 2.87 2.87 
Yokohama 36.37 36.37 
Stokholm 32.1225 32.1225 
Moskova 23.725 23.725 

---o---
ESHAM ve TAHViLAT 

Türk borcu 1 vadeli 19.05 
Türk borcu 1 Peşin 19.025 
1933 ikramiycU Ergani 95.50 
C. Merkez Bankası 104.-
Anadolu D. Y. % 60 H. S. 25.-

Muhtelif deri satışlan da devam 
etmektedir. Keçi derilerinden yüzde 
yetmiş beş,ikincili olanlardan 1300 
tane çifti 115 kuruştan verilmiştir. 

İyi mallara alıcı vardır. Bu gibi mal
lar 150 - 155 kuruşa istenilmektedir. 
Marmara sahillerinin altmış kiloluk 
ve yüzde 15 ikincili oğlak derilerin
den 2000 adet 120 kuruştan satılmı~ 
tır. Kırşehir koyun derilerinrlen 8 
balya kilosu 46,5 kuruştan, 1600 ku
zu derisi Adapazar havalis malı o
larak yüzde on ikincili çüti 150 ku
ruştan verilmiştir. 

Sebze Halinde Dünkü 
Satıılar 

Bamya kilosu toptan 20-22. sakız 
kabağı 2-2.50, dolmalık biber 13-15, 
sivri biber 10-15, kır domatesi 6-8, 
sırık domatesi 8-12, çalı fasulyesi 5-6, 
Ayşekadın 10-11, yeşil fasulye 8-9, 
araka 14-15, semizotu 1.50-2, yaprak 
8-12, Sarmısak 2-3.50. 

Pancar demedi: 1.50-2, ::ıoğan 2-
2.50, maydanoz 40 santim, 60 san
tim, dereotu 50-75 santim. 

Enginar adedi: 1.50-5, patlıcan baş 
3-3.50, orta 2-2.50, ufak 1-1.50. hıyar 
25 santim, 1.50. 

Kiraz 7-9, türbe eriği 7-12, kayıst 
20-30, zerdali 7-12, şeftali 7-15, viş
ne 8-23. armut akçe 20-40. 

Limon ecnebi 100 adedı 250-300, 
karpuz baş 30-35, karpuz orta 20-25, 
ufak 6-15. 

Yat ipek Kozası Satıhyor 
Edirne ve Bursa piyasalarında_ yaş 

ipek kozası satışlarınm hararetli o
larak devam ettiği bildiriliyor. Trak 
ya kozalarından on bin kilnvu bu
lan yeni satışlar da kilosu 67-70 ku
ruş ve Bursa kozaları ise yetmiş bet 
kuruşa satılmaktadır. * Kırklareli için Trakya mahsu
lünden verilmek üzere bir mılyon i
ki yüz bin kiloluk büyük hır parti 
yulaf satılmıştlr. Münakasa ile alı

nan bu malın kilosu 5,17 kuruştan 
verilmiştir. * Anadolunun en iyi arpa tiplerin 
den biri olan Akşehir arpalı:mnın bu 
seneki yeni mahsulü dün piyasamıza 
getirilmiştir. Getirilen mal az oldu
ğundan satılmamıştır. 

Kamp Açıldı 
Hereke (TAN) - KocaeH f-ıklr ve 

kimsesiz çocuklar kampı açılmıştır. 
Kültür direktörü Kemal Ermatın 

himmetile kampın kadrosu bu se • 
ne genişletilmiştir. Kampa :rno co
cuk, bu meyanda Ankaradan da vir 
miye yakın fakir ve kimsesız çocuk 
iştirak etmiştir. 

Kamp işlerinin yolunda v,itemsi i
çin, kampı idare edecek öğr<>tmcn -
lere mahsus olarak açılan 10 günlük 
hatırlık devresi kursu bitmi~tir. 
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Sevdiği Kadına 3 
Kurşun Sıktı 

(Başı 1 incide) 
Orta boylu genç, öne geçtL Polis 

onu, ben de polisi takibe başladım. 
Genç adam bana dönmüş: 
- Bizim ustanın başı bir derde 

girdi ki, diyordu. 
- O adam sizin ustanız mıydı? 
- Elbette! 
- Zavallı adamcağız için söyle-

medikleri kalmadı. Şu işin iç yüzıi 
ne kuzum? • 

- Sozün kısası şu kadın o adamın 
iki senedir metresidir. Altı ay evvel 
bizim ustaya yüz vermemiye başla
dı. Araya kıskançlık girdi. Bu sabah 
bizim usta kafayı çekti. Sonra da kı
zın yoluna düştü. Hepsi bu kadar. 

- Ustan kimdir? 
- Beşiktaşlı berber Fahri. Kadın 

berberL 
Vapur Kadıköyüne yanaşmıştı. Çık 

tık. Çırak: 

- Ben, dedi, kahveci Hasan Efen
diyi bulmalıyım. Ben: 

- Haydi benimle şu arabaya atla 
da, birlikte Haydarpaşa karakoluna 
arkadaşının yanına gidelim, dedim. 

- Haydi öyle olsun dedi, arabaya 
ııtladık. 

Karakola geldik. Orada esmer, 
boylu, orta yaşlı bir adam, ah çekip 
duruyordu. Bizim çırak hemen yanı
na yanaştı: 

- Ne oldu, Fahriciğim? 
- Sorma bir iştir, oldu. 
- Sen kimsin efendi? 
- Onun çırağıyım .. 
Ayni polis beni gösterernk: 
- Ya bu bayan? 
Hemen atıldım, elimle çırağı gös

tererek: 
- Ben de onun arkadaşıyım. 
- Tamam! Öyle ise hepıniz otu-

run. 
Beri yanda genç bir çocuk söyle

niyordu: 
- Nereden giydim, şu kahve ren

gi elbiseyi? 
- Niçin? dedim. 
- Yanlannda oturuyordum, dedi. 

İki kadın, ben de onların karşısında, 
benim yanımda da Fahri. Bırdcnbire 
elini cebine attı. Bir tabanca çıkardı. 
'J'am tetiğı Ç<'kec<'ği sırndn baynnlar
dan yaşlıcası hemen kolunu tuttu. 
Yani üç kurşun boşa gitti. Beni şahit 
dıye tutarlar, kaçayım, dedım. Katı
lin de benim de üstümüzde kahve 
rengi elbise vardı. Fakat "katil ka
çıyor,, diye beni yakaladılar. Bu se
fer şahitliğe razı olmıya mecbur ol
duk. Derken karakolun önünde bir 
araba durdu. 

Fahrinin metresi Hayrünnisayı ge 
tirdiler. Orta boylu, etine dolgun, be 
yaz, güzelce bir kızdı. İşe pek ehem
miyet vermiyor görünüyordu. 

Beri tarafta berber Fahri ı::lert ya
nıyordu. 

- Yemedim, yedirdim, içmedim, 
içirdim. 

Bak beni ne hallere soktu. Şu sev
danın gözü ne körmüş be. Aklı olan 
insan kadından kaçsın. Kadın, o ne 
beladır? 

Polis, hiç sesini çıkarmıyordu. Be

nim yanımdaki çırak atıldı: 

- Doğru söyledin, kardeşim. Al 

benden de o kadar. Ben daha hapis

haneden çıkalı iki ay oluyor. 4 sene-

ir içerdeydimDoğrusunu söyliyeyim 

mi, ben de Kadıköyüne bir kadının 

beynine birkaç tane indirmek için 

geçiyordum. Amma kısmet buraya 
gelmekmiş. Olsun, fakat ben yine gi
decegim. 

İstin taklar yapılıyordu. 
Herkes başka bir hikaye anlatıyor

du. 
Fahri. cebinden bir deste resim çı

karıyor: 

- İste, diyor, geçen sene beraber 
çıkardığımız resim. 
İkisinin haşhaşa alınmış bir res
mi. Hemen çırağın yanına koşuyo-

um: 
- Kuzum bana bu resmi alsanıza~ 

Güç belfı beceriyor. İşte yukarda res
mini gördüğünüz resim, Fahrinin 
Haydarpaşa karakolunda ağlıya ağlı-

a baktığı, elinden düşurmediği re
simdir. 

- Beni, diyor, galiba kefalete rap
ten bırakacaklarmış. 

- Allah kolaylık versin, diyor. 
Çırakla beraber çıkıyoruz. Birlikte 
arabaya atlıyoruz. 

Onu, Kadıkoyünde kendisini hapi
sanede aldatan metresini vurması i
çin bırakıyorum. 

Serıim Zekeriya SERTEl 

Türk - Fransız 

Dostluk Muahedesi 
Hariciye Vekili Dr. Tevfi kRüştü 

Aras .Ajans Ekonomik e Finansiye
nin Ankara muha'birine verdiği be
yanat şudur : 

"-Türk ve Fransız askeri kuvvet 
lerinin Hatayda işbirliğine dair genel 
kurmaylar arasında Antakyada akdo
lunan anlaşmaların ertesi günü. neş
redimiş olmak hasebiyle bildiğiniz 

vesikaların imzası, Türk - Fransız dos 
tane münasebetleri yolunda, hiç şüp
hesiz, yeni bir merlıaleye işarettir. 

Hatay ihtilafının izalesi için iki ta
rafça sarfedilen gayretlerin bu suret
le neticelenmesi, vakıa, bazan engel
lere tesadüf etmişse de bu engeller iki 
hükumetin uzlaşma zihniyeti, müm 
taz Fransız devlet adamı Bay Bone
den gördüğümüz anlaşma fikri ve 
Fransanm Ankara Büyük Elçisi Bay 
Ponsonun dostça elbirliği sayesinde 
bertaraf edilmiştir. 

Akdedilen anlaşmaların heyeti u
mumiyesi, bize, Fransa ile Türkiye 
arasında yeni bir dostluk devresinin 
başlangıcı olacağını samimiyetle ü
mit ettirC'Cek mahiyettedir." 

Ponso'nun sözleri 
Fransız Büyük Elçisi Ponso "Ulus" 

refikimize şu beyanatta bulunmuş

tur: 
"-Memleketlerimizi birleştiren sa 

mimi dostluğu tarsin eden bir mua
hedeyi Türkiye Hariciye Vekili ile 
birlikte imzalamakla ne derece me
sud olduğumu dün söylemiştim. 1921 
de, yeni Türkiyenin ilk günlerinde 
müşterek f aaliyetimb:e açık olan bü
tün sahalarda dostça bir elbirliğinin 
temellerini atmış olan ilk Ankara an
laşmasını zihnimden çıkaramazdım. 

Fransa. 1936 Temmuzunda, dünya
nın bu kısmında Türkiyeyi adeta su1-
hün bekçisi yapan Boğazlar anlaşma
sına memnuniyetle iştirak etrrıiştir. 

29 Mayıs 1937 anlaşmaları, ayni zih 
niyetle, Türkiye ile Suriye arasındaki 
hududun emniyetini temin etmiştir : 
Bu anlaşmalann Yakın Şarkta devam 
lı bir nizamın teessüsüne gene fayda
lı surette yardım etmiş oldukları an
lnşılmakta gecik:miyecektır. 

Bundan dolayıdır ki dün imzalanan 
anlaşmaları, yani Fransız - Türk dost 
Iuk muahedeıı;f ne müşterek beyanna
meyi on yedi 'sene evvel başlanmış 
olan eserin tetviçi telakki edebiliriz. 

Bu eserin tahakkuku bazı kimsele
re bati görünmüş olabilir. Fakat o e
ser, hakiki mevzuundan katiycn ay
rılmamış bir fikrin devamlılığı ile ta
kip olunmuştur. 

Bununla beraber vazifemizi h~nnz 
tamamlamış değiliz. ve dost Suriye 
ve Lübnan da, samimi ve açık olan 
bu politikaya zamanında iştirak f'de
ceklerdir. Hasılaları dün aynen ncş· 
redilmiş olan mü:r.akereler ancak bu 
sahada cereyan etmiştir. 

Modern Türkiyenin rnuakadderatı· 
nı sevk ve idare eden, ve eminim ki, 
memleketimiz hakkındaki duygubrı 
da memleketi için beslediğimiz sevgi 
ve yüksek saygı hislerinin ayni olan 
mümtaz Şef'i şu esnada hürmetle ana 
nm." 

Erenköyde Bir 

Kuyudan Silah, 

Cephane Çıktı 
(Başı 1 incide) 

1ahkikatı idare edenler bu husus
ta pek sıkı bir ketumiyet gös;ermek· 
tedirler. Maamafih mahallinde yap
tığımız tahkikata göre, hadis~ haddi 
zatında o kadar mühim değildir. 

İçerenköyünde bir köşkün bahçe
sinde metruk bir kulübe temizletilir
ken ilk önce bir mavzer tüfeği bulun 
muş ve keyfiyetten zabıta haberdar 
edilmiştir. 

Bundan sonra, devam eden araştır 
mada birkaç tüfek daha çıkarılmış

tır. Kuyuda bir miktar da cephane 
bulunmuş, ve az sonra bir takım bom 
balar da zuhur edince endişe uyandır 
mıştır. Bunların kuyudan çıkarılma· 
sı tehlikeli olacağı için keyfiyetten 
mütehassıslar haberdar edılmiş, mü· 
tehassıslar bombaları muayene ettik 
leri zaman bunların çok eski ve pat
lamaz hale gelmiş şeyler olduğu ne
ticesine varmışlardır. 
Bunların Mütareke devrinde E

renköyae ve civarında bulunan İn
giliz talimgahlarından kaçırılmış. bi 
lahara çıkarılmak üzere bu metruk 
kuyuya atılmış, fakat çıkarı!ınası u
nutulmuş silah ve cephaneler olduğu 
tahmin edilmektedir. Zabıta tahkika
ta deva etmektedir. 

TAN 7 - 7 - 938 

Yalova En Modern M~A~i~k"eff;; 
Bir Su Şehri Oluyor Bakım 

Türk Askeri 
Bütün Hataya 
Hakim 

Saat 18 de Köprüden tıklım tık

lım kalkan vapur, hemen bütün yü
künü Adalara boşalttıktan sonra, Ya
lova yolunu tuttu. O zaman, bir ge
ce kalmak üzere kaplıcalara giden 
gazeteciler, kendilerini hususi bir 
yatta zannettiler. Çünkü vapurda 
kendilerinden başka yolcu kalma
mıştı. 

Otel Termala vardığımız zaman, 
saat tam 21 di! 

15, 20 sene evvel, bu saatlerde 
içinde ihtimal bir tek mum bile yan 
mıyan koca Yalova, binlerce ampu
lün ışığı içinde, nur yağmuruna tu
tulmuş ilahi bir ülke gibi parlıyor
du! 

150 odasının her penceresi yem
yeşil bir cennete açılan Termal ote
linin geniş terasına Karpiç'in usta 
eliyie kurulan zengin sofra, neşemi
zi büsbütün artırmıştı: 

Her köşesi insanı dinlendirici hul 
yalara sürükliyen yemyeşil ormanın 
esrarlı cazibesi gözlerimizi doyurdu. 

Genç sevimli ve neşell kızlardan 
müteşekkil orkestranın sanatkarane 
denilebilecek bir maharetle çaldığı 
havalar kulaklarımızı doyurdu. 

Hafif bir rüzgarın ormandan top
layıp havaya savurduğu çiçek ko -
kuları, burunlarımızı'" doyurdu. Kar
piç'in hazırladığı nefis yemekler, de
niz ve dağ havasının büyüttüğü iş -
tahımızı giderdi. 

Kahkaha atmaktan da yorulup i
çinde akla gelen ve gelmiyen her 
türlü konfor bulunan odalarımıza çe 
kilirken, doymamış bir tek tarafı -
mız kalmıştı: 

- Tecessüsümüz! 
Yalovayı karış karış gezmek, Ya

lovanın göze görünmeyen sırlarını 

öğrenmek, Yalovanın, her pınarın -
dan şifa kaynıyan ruhunu kavra -
mak, anlamak istiyorduk. 

Bizi ertesi sabah, şafakla beraber 
yataklardan kaldıran sebeplerin en 
başında bu tecessüs te vardı. Bere -
ket kaplıcalar müdürü değerli dok
tor Bay Nihat Reşat bizim bitip tü
kenmiyen sorgularıınıza cevap ye
tiştirmek zahmetinden kaçınmadı: 

- Biliyorsunuz, dedi, Yalovamn 
imarı tekarrür ettikten sonra, Prost 
tarafından bir pJan hazırlandı. Pla
nın maketini, otelde görmüşsünüz -
dür. Sonradan, bu plan üzerinde ba 
zı mühim değişiklikler yapılmasına 
lüzum görüldü. Şimdi, otel Terma
lin üzerinde bulunduğu, yolun sağ ta
rafına düşen kısım, "tedavi mıntaka.
sı" olarak ayrılmıştır. Bu yolun ni
hayetinde, Çınar oteli var. lçme su
larının membaları bu otelin arka -
sında kalıyor. Bu membaları meyda
na çıkarmak için, Çınar oteli yıkı -
lacaktır. 

Termal otelinin karşısındaki par
kın ilerisine, büyük bir gazino ku
rulacak. 

- Yapılan tesisat, suyun faydalı 

hassalarını eksiltmiyor mu? 

- Katiyen.. Suyun, membaından 

kaplıcalara kadar suhunet derecesi, 

ve evsafı aynen muhafaza edilmiş -

tir. Membadan gelen su, dosdoğru 

yeni yaptırdığımız depolara gelir. 

Bu iki deponun, birer metre kalın -

lığındaki beton duvarları, suyun 
suhunetini muhafaza eder. 
Membaından gelen suyun suhunet 

derecesi 66 dır. Bir gunde akan su 
miktarı da, 1. 700.000 metre mikabı
dır. 

Bu rakamlar da, Yalovanın, dün
yanın en zengin kaplıcalarından bi
ri olduğunu isbata kafidir kanaatin
deyim. 

Bu depolar dolduktan sonra, gelen 
sular, otomatikman boşa gider. Ve 
dereye akıtılır. 

Membadan ge!-"11 sıcak su, yıkanı
labilecek derecede soğutulur. Fakat 
bu soğutma ameliyesi esnasında su
yun kalitesini kaybetmemesi için de 
hususi tertibat vardır! 

- Bundan sonra, neler yapılması 
mutasavverdir? 

- Başta "Etablisman Termal" ge
liyor. Çok bol miktarda gelen su -
dan azami istifadeyi temin etmek, 
büyük bir kalabalığın banyo alabil
mesini imkan dahiline sokmak Iazım 
dır. Bunun için de geniş tertibata 
ihtiyaç vardır. 

Şimdi, yeni hamamlar, duşlar, bu
ğu hamamları, lavaj, ve barsak te -
mizleme tertibatı yapılacak. 

Gelecek yıl, bu tesisata da başla
nacak. O da tamamlandıktan sonra, 

Yalova, küçük, şirin bir su şehri ha.
line sokulmuş olacak! 

* Dün, denize on iki kilometre u -
zaktan, ve yüz yirmi metre tepeden 
bakan Yalovadan ayrılırken, hepi -
miz, cennetten sürülmüş bir günah
kar gibi meyustuk. Otobüste, Felek 
Burhan, Nizamettin Nazife, kaplıca 
suyunun bire bir geldiği dertleri sa
yıyordu: 

- Ağrılı romatizmalar .. tortikoli •. 
her türlü nevralji.. siyatik .. nikris .. 
gut.. spazmodik, sancılı inkıbaz .. 
müzmin ishal .. 

Nizamettin, elini Feleğin ağzına 

kapayarak bağırdı: 
- Sus be birader! Biraz daha sa

yarsan, patrona istifayı dayayıp ge
ri döneceğim! 

Peyan;ıi Safa, Feleğe: 
- Arkadaş ... diyor.. senden bir 

gece çaldık! 
Felek gülüyor. 
- lnsanlar, başka çaldıklarını da 

böyle açıkça söyleselerdi, meydana, 
dünyanın bütün fukaralarını zengin 
edecek hazineler çıkardı! 

Naci Sadullah 

Sabur Sami Otobüs 

lıinden Aldığı 500 

Lirayı 400 e lndirmiı 
(Başı 1 incide) 

Sahur Samiye her ay verilmesi la
zım gelen 500 lirayı tanımaJığı için 
otobüsünün işten menedileceğini söy 
lemiş ve mahkemeden ihtiyati tedbir 
kararı almıştı. Bundan sonra Kantar
cı eığlu Rifat ve Sahur Sami, mah
kemeye gelerek bu otobüsün kendi
lerine ait olduğunu iddia etmişlerdi. 
Mahkeme Sabur Saminin ve ortağı
nın taleplerini reddetmişti. 

Bundan sonra, Kantarcı oğlu Ri
fat yine ayni mahkemeye müracaat 
ederek Şahine ait bu otobüse konu
lan ihtiyati tedbirin kaldırılmasını 

istemiştir. 

Dün, mahkemede bu davaya de

vam edildi. Mahkeme kararını vere

cekti. Celse açılır, açılmaz. Şahinin 

vekili avukat söz aldı ve: 

- Bu otobiislerin imtiyazmı Sa

hur Sami alırken yanında Kantarcı 

oğlu Rifatın namına İstanbula gelen 

müekkillm Şahin de vardı. Sahur Sa· 
mi ile beraber belediyeye gitmiş. 

Fikri 
(Başı 1 incide) 

İnsanın zihninde toplanan suallere 
ilk hatıra gelecek cevap pahalılıktır. 
Fakat Yalova, memleketimizde alışı
lan fiyatlara nisbetle ucuz sayılacak 
bir yerdir. 

Bunun haricinde hatıra üç nokta 
geliyor: Birincisi reklam noksanıdır. 
Devlet tarafından idare edilen mües
seselerde herşey için fedakfırlık yapı
lıyor. Sıra reklama gelince biidcede 
tahsisat kalmadığı görülüyor. Halbu
ki yapılanı modern usullerle duyura
madıktan sonra yapmanın kıymeti ol
muyor. Yalovada sulan toplamak, 
modern tertibatla zaptetmek, sıhhi 
teçhizatı kurmak için yüzbinlerce li
ra çok yerinde olarak sarfedilmiştir. 
Sıra yapılanı duyurmaya gelince türk 
çe ve fransızca çok basit bir risalenin 
sekiz, on bin nüshası ancak hazırlan
mış ve bunun için sarfedilen birkaç 
yüz lira, mevcut tahsisata nisbetle 
çok bile görülmüştür. 

İkinci bir nokta, doktorlarımızdan 
bir kısmının modern su tedavisi u
sullerini yadırgamaları ve hükume
tin Yalovada hazırladığı yeni ve gü 
zel imkanlardan hastalarını istifade 
ettinneğe kıymet vermemeleridir. 

Asıl mühim olan nokta şudur : 
Memleketimiz bakım devrine 

girmemiştir. Yollarımızda bakım ye
ni başlıyor. Yapılarımız, makineleri
miz hakkında bakım ne olduğunu bil
meyiz. Evimiz yıkılıncaya kadar ba
kım ve tamiri ihmal ederiz. Makine
lerimiz bozulmadan ve kırılmadan ta
mir ettirmeyiz. Yapının veya makine
nin ömrünü uzatan ve anzalann önü 
ne gecen bakımı adeta israf sayarız. 

Vücutlerimiz de ayni telakkinin tesi 
rinden kurtulmuyor. Hasta olmadan, 
hareket kudretini kaybetmeden şifa 

ve sağlık aramayı, kendimizi tamire 
çekmeyi, kuvvetlerimizi tazelemeyi 
hatıra getirmeyiz. 

Bugün kırkını geçen her Garpli se
nede bir, iki hafta bir kaplıca veya 
sanatoryom yerinde vücudünün ze
hirlerini atmayı ve adeta bir maki
ne gibi tamir görmeyi tabii sayar. 
Biz buna henüz alışamadık. Bu ala
kasızlık yüzünden çalışma kudretimi
zi vakitsiz kaybediyoruz. Hele gıda 
usullerimizin ve yaşayış tarzımızın 

fenalığı da bunun üzerine binince en 
çalışkan ve olgun adamlarımız ara
sında vasati ömrün düşkün olduğunu, 

(Başı 1 in 
Paris, 6 (A.A.) - Türk - f 

dostluk muahedesini mevzuu 
den Debats gazetesi diyor ki: 

"Bu muahede gösteriyor ki 
sız siyaseti hem bizim için ve b 
sulhün tarsini yolunda pek ı 

memnuniyet verici bir veçhe B 

tır ." 
Alman gazeteleri Türkiyf 

Tebrik ediyorlar 
Berlin, 6 (A.A.) - Folkışer B 

ter gazetesi, "Fransa Türkiyeni 
talibatını kabul etti" başlığı a 
yazdığı bir makalede Türk - F 
dostluk muahedesinden bahs 
diyor ki: 

"İskenderun Sancağı her ı 
Türkiyeye ait bulunmuştur. 
Fransa Suriye tle bozuşmak i 
yordu. Ancak Akdeniz vaziye 
gösterdiği inkişaf Fransayı Tür~ 
luğunu elde etmeye sevketti. fJ 
le ki Hatayın Türkiyenin elindt 
lunması İn~ilterenin de menfaD 
tizasındandır.,, 

türlü türlü arıza yüzünden yıı 

nın zevklerini pek erkenden kS: 
tiğimi?.i görüyoruz. 

Yalova, bize hayatı, bu b11 
dan öğretecek bir mektef 

line gelpıelidir. Yalovanın men'i 
timizdeki yanlış gıda usulleri 
kında halkı aydınlatacak bir P 
ganda merkezi halini almasını 
mek hakkımızdır. 

Bu müessesenin başında Dr. 1 

Reşat gibi bir vazifeyi kendine 
edecek bir adam var. Dr. Nihat 
şat, Fransa kaplıcalarında sene 
mütehassıs sıfatile hayatını kaı11 

tır. Dr. Nihat Reşat, mütareke 
lerlnde Ankaranın Paris neşriy11 
messili sıfatile propagandanın 
sını pek iyi anladığını isbat etrıı 

Doktor Nihat Reşattan Yalova 
kında geniş ölçüde neşriyat be~ 
ruz. Yalovadaki müesseselere t 
maksatla rağbet toplamak için d 
Halkımıza vücut bakımı fikrini 
mek ve fena gıda usullerimizd' 
inkıUp açarak milli enerjileri ~ 
mak için ... Hüktımetin, Yalova 
kındaki fedakarlıkları göze ali 
herşeyden evvel bu gayeyi "takip 
ğini unutmamak lazımdır. Gıda 
lermiz veya vücudün bakım iht 
hakkında neşriyat, ayni zarl'I~ 
Yalovaya rağbet toplıyacak en t 
bir propaganda hizmetini de go 

Alımet Emin Y ALAI 
daimi encümene girmiş ve bu lmti- =========================--==-===~ 
yazı almıştır. Bu mesaisine mukabil 

Kantarcı oğlu da kendisine ayrıca bir 

buçuk otobüs vereceğini taahhüt et

miştir. Sahur Sami, her ay açıktan 
beş yüz lira alabilmek için Kantarcı 
oğlu ile bir mukavele yapmış ve o
tobüsleri kendi adına tescil ettirmiş· 
tir.Biz Sahur Samiye verilen parayı 
tanımayınca müekkilimin elinde bu
lunan tek otobüsün ruhsatnamesini 
elinden aldırmak için her çar,,ye bas 
vurdular. Otobüsün sahibiyız. dedi
ler. Tutturamayınca da şimdi ihtiyati 
tedbirin kaldırılmasını istiyorlar. 
Halbuki, belediye ruhsatı bu otomo
bilin motörüne vermiştir. Yerine ba~ 
ka otobüs alamazlar ve belediye de 
buna müsaade etmez. Sonra işittiği
me göre, Şahin, Sahur Samiye veri
len parayı tanımayınca Kantarcı oğ
lu Sabur Samiye vaziyeti 3Çmış, o 
da belki hepsi elden gider korkusile 
her ay 400 lira almıya razı olmuş. Bı 
zim tedbiri ihtiyati kararımızdan 

Kantarcı oğlu memnun olmalıdır. 

Çünkü taahhüd[inden 100 lira aşağı 
para ödüyor. 

Reis, burada bir sual sordu: 
- Otobüs için para vermeden na

sıl işliyorsunuz, neden Sabur Samiyi 
dava etmiyorsunuz? 

Şahin ve avukatı bu suale de ayrı 
ayrı cevap verdiler ve: 

- Biz mukaveleyi Sahur Sami i
le yapmadık. Kantarcı oğlu Rifatla 
yaptık. Bize işin içinde fazla adam 
görünmesin, belediye müs:ıade et
mez, dediler. Onun için Sahur Sami 
ile Kantarcı oğlu mukavele yaptılar 
Bizim otobüsümüz de tescil ettirildi 
Şimdiye kadar da çalışıyor. dediler 

Bundan sonra Kantarcı o~lu Rifa
tın avukatına söz verildi O da söy
lenenlere cevap verdi. Mahkeme ka
rarın tefhimi için bugün saat ona 
talik edildi. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Komisyonundan: 

1 - Merkezimize ait Tuzla İstimbotunun tekne, 
aksamı açık eksiltme usulile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli 4850 liradır. 
3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
A - Fenni şartname, İdari şartname. 1 
4 - İstekliler bu şartnameleri 25 kuruş bedel ile merkezimiz 1~ 

mından alabilirler. 
5 - Eksiltme 12 Temmuz 1938 Sah gi!nü saat on dörtte Gala 

Kara Mustafa Pa a sokağında mezkur merkez binasında satınalın• 
misyonunda yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 368 lira 75 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptıklarına dair resmi 

sika ibraz etmeleri şarttır. (3872) 

lstanbul Defterdarhğından : 

Cins ve :uevkii 

Büyükçamlıca tepesindeki kır kahvesi yeri ile 
müştemilat? (krokisinde gösterilen sahanın şe
raitine göre imar ve teşçiri masarifi müstecire 
aittir). 
İstanbul Tapu Müdürlüğü dairesinin alt katın
daki pul satış gişesi (senelik kirası iki taksitte 
verilecektir): 
Galatada Karamustafapaşa caddesinde 145 No. 
lı ahşap baraka: 
Galatada Karamustafapaşa caddesin 147 No. lı 
mağaza: 

Galatada Rıhtım caddesinde 7 No. 1ı dükkan: 
Eminönünde Şeyh Mehmet GeylAni mahallesi-

Senelik 
Muhammen 

kirası 

Lira 

190 

900 

120 

540 
900 

Galatada Karamustafayaşa caddesinde 147 No. lı 

baraka: 132 
Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında 

349 No. h üstünde odası bulunan dükkan: 
Cerrahpaşa Hubiyar mahallesinin Bozacıodala-

120 

Beş \'~ 

lki ,, 

" 
,, 

" •• 
il 

,, 

" 

" 
,. 

n sokağında eski 19 yeni 5 No. lı ev: 48 ,, •' , 
Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen yerler hizalarındaki kirfl 

müddetler üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İstekliltf 
tediye şeraiti ile diğer şartlarını öğrenmek üzere hergün ve müzaved' 
iştirak etmek için de 18-7-1937 Pazartesi giinü saat on birde yüzde 
pey akçalarile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelrne1e 
(M.) (7115) 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
2 - Temmuz - 1938 Vazıyeti 

lt\sA: 
AKTiF. PASiF. Lira 

ALTIN: Saft kilogram 17.153.165 
BANKNOT 
UFAKLIK 

()"'1.lldeki Muhabirler: 
Türlı lirası 

lla.rıçtekl Muhabirler~ 
ALTIN: Safi kilogram 9.054.614 
Altına tahvili kabil Serbctt 
dovızler 
Diter dövizler Ye Bor~a ldi
rıııa bakiyeleri 

11&z1ae TahvOlerl: 

~hde edilen evrakı nakdiye 
""rııırtı 

ltanunun 6 - 8 fncf maddele
l'!Jıe tevfikan tıa.zıne tarafmdan 
•lld tediyat 

Seoeaaı Clbdam: 

liAZINE BONOLARI 
'I'lCARI SENEI>A T 

t&bam ve Tahvlllt Ctlza&DJ 

(Deruhde edilen evrak:J nalı: 
A- (diyenin ıtarırhtı ltsbam H 

(Tahvült(ltibarf llrtymetle) 
B - Serbut esham ve tahvillt 

lı-ıuıs1ar: 
Altın •• DlMı llzerlne 
rabvillt lizenne 

lllssedar1ar ı 
11.ıııteUf: 

24.127 .298,40 
16.078.251-

1.321.104.45 

417.385.26 

12.736.038.33 

12.270.23 

9.753.139.05 

158.748.563.00 

" 057 949 001 

d 
53.435.033.:?9 

39.568.608.48 
6.905.639.73 

103.067.34 
9.297 .745.37 

Lıra ~ye 

Dıtfyat Akçesi 

41.526.653.85 Ad! ve fevkalide 
Huıual 

417.385.26 Tedavtlldeld Baııknotlar: 

22.501.44 7 .61 

Deruhde edilen evrakJ nakdiye 

Kanunun 6 - 8 incl maddeleri
ne tevfikaıı buıne caraimdaD 
vlki tedıyar 

Dcruhde edilen e\Takı nakdiye 
bakiyem 

Karıılrtı tamamen altm olarak 
iliveten tedavfile vazedilen 

Reeskoni mukabili i11veten tcda. 
vazed. 

143.690.614.00 Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 

57.035.033.29 Diğer dövizler ve alacaklı kll
rıng baklyelerı 

46.4 74.248.21 

9.400.812.71 
uoo.000.00 

13.573.497 .57 

Muhtellf i 

2.712.234.11 
6.000.000.00 

158.748.563.00 

15.057.949.00 

143.690.61..00 

19.000,000,00 

15.000.000.-

8.712.234.11 

13.ooo,ooo,oo 175.690.614.00 

22.312.67 6.1 o 

503.42 

33.746.049.45 
1 

33.746.552.87 

83.657.615.42 

Yekdn 339.119.692.50 339.119.692.50 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi o/o 4 altın üzerine avans % 3 

OSMANLI BANKASI 
31 llkkanun 1937 tarihindeki vaziyet 

AKTiF .. PASiF 

~isse senetlerinin ödenmesi isten
lt emiş olan kısmı 
hasada ve Bankalarda bulunan 
,,aralar 
~~vadeli avanslar ve röporlar 
C" il olunacak senetler 
13 Uıdanda bulunan kıymetler 
~r~ıu cari hesaplar 
l<a~uı mukabilinde avanslar 
G u.l yolilc borçlular 
)( 8Yrı menkul mallar ve mobilya 
\ı~ferrik 

!sterlin Ş. P. _, 
5.000.000 - -

4.389. 758 11 7 
1.206.302 16 10 
5.018.640 14 4 
3.205.066 3 3 
7 .690.382 9 1 
2.700.155 14 4 

914.432 16 1 
587.535 - 8 

26.967 6 11 

30. 739.241 13 1 
!sterlin Ş. P. 

Sermaye 10.000.000 - -
Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Göriıldüğünde ödenecek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
VadeJi bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 
Müteferrik 

1.250.000 - -
299.685 5 5 

267.791 11 5 
16.235.299 2 10 
1.569.421 16 3 

914.432 16 1 
202.611 1 1 

30.739.241 13 1 

Kuyuda mavafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahash 

Türkiye Umum Müdürü 
PH. GARELLl 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 

---- G. DELLA SUDDA 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Cinsi 

Ekmek 

Dağlıç koyun eti 
Sığır ve dana eti 

Sade yağ 

Zeytinyağı 
Sabun 

Pirinç 
Toz şeker 
Kuru barbunya fasulya 
Kuru çalı fasulya 
Patates 

Makama 
tTn ekstra 
Şehriye 

Kapr peynir 
Beyaz P.eynir • 
l.f otörin 
Benzin 
Petrol 

}{ok 

1'.langal kömürü 
Odun meşe 
Odun gürgen 

Miktarı 

Kilo 

55000 

14000 
2400 

4500 

2000 
1600 

6000 
6500 
1000 
5000 
5000 

2000 
4500 

500 

1000 
2000 

5500 
5600 

800 

70 
6000 
200 

50 

Komisyonundan: 

ton 

çeki 
çeki 

Tahmin edilen bedeli 
Kurq 

10 

47 
35 

100 

50 
33 

24 
28 
10 
17 
7 

25 
15 
25 

70 
45 

7.50 
21 
15.50 

1850 
4 

300 
250 

İlk teminatı 
Lira 

412.50 

576.75 
576.75 

337.50 

114.60 

342.00 

97.50 

120,00 

169.50 

128.44 

Eksiltme 
Saati 

10 

10,15 
10,15 

10,20 

10.30 

10,45 

11,00 

11.15 

11.30 

11.45 

lh . Cins miktar ve ilk teminatı yukarıda yazılı İstanbul Ziraat Mektebhıin Mayıs 939 sonuna kadar olan 

1
_/1Yaçlan kapalı zarf usuli tıe eksiltmeye konmuştur. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasındaki 

1 
lSeler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda 14-7-938 perşembe günü ve yukanda hizalannda gösteri

: saatlerde yapılacaktır. İsteklilerin eksiltmeden evvel Liseler Muhasebeclliğine yatıracakları ilk teminat 
lt llkhuzlan ve 938 yılı ticaret odası vesikası ile beraber 2490 sayılı eksiltme kanununun tarüatı dairesinde 
":ırhyacaJtlan teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuzla vermeleri 
~nameleri mezktlr muhasebeeilikten belli günden evvel görüp öğrenmeleri. (3960) 

li'enaı E • Sünnetçi 

ıt,[pın Fidan 
ne: Be 'k•• .. tri ıı ~ 

'l'el: ~ apartıman 
diye i 395, Ev Sua 
~tthsyon yanı. 

erkes kudretine göre verir. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüijü ilanları 

Usküdarda Selami Ali mahalleslndeKarakolhane sokağında 62-82 No. lı 
ve 40 lira muhammen bedelli evin enkazı 9-7-938 cumartesi günü saat 
onda mahallinde kaimen satılacağından isteklilerin mezkW- gün ve saa~ 
te mahallinde hazır bulunmalan. (4237) 

11 

BURUŞUKLUKLARIMDAN 

NASIL' KURTULDUM ? 
ve 1 O yaş daha genç 

nasll göründüm ? 
Paria'te ikamet eden Bayan Lilian Grebert, Bu ıayanf 

hayret tebeddülü nasıl temine muvaffak oldujunu anlatıyorı 

Bir gün kendime aynada ba- ettim. Altı hafta nihayetinde 
karken kendi kendime söylen- bütün çizgi ve buruşukluklarım 
dim: "Azizem. sen artık ihti- tamamen kayboldu. 

yarlamaja başladım!.." göz- MUHIM: Her akşam yatmaz-
lerim ve ağzım etrafında kil- dan evvel cild unsuru olan 

çük çizgiler ve alnımda derin pembe rengindeki Tokalon kre-
buruşukluklar gördüm. Daha mini kullanınız Terkibinde 
sonra tesadüfen cild unsuru 
olan Bioccl Tokalon kremine gençliğin tabii unsuru olan 

Biocel vardır. Giınduz için de 
ait bir ilan okudum ve çok 
düşünmeksizin sırf merak sai- beyaz renkteki (Yağsız) Toka-
kasile tecriibeye karar verdim. lon kremini de kullanınız ve 
Tasavvur ediniz ki on gün ka- bu suretle cildi siyah bcnler-
dar sonra arkadaşlarım, taze den ve gayri saf maddelerden 
ve beyaz tenimden dolayı beni kurtarır ve açık mcsameleri 
tebrike başladılar. Ben de hay- sıklaştırır. Muvaffakıyetli seme-
rette kaldım ve bundan cesa- reler garantidir. Aksi takdir-
retlenerek tecrübelerime devam de paranız iade edilir 

DİKKAT: 30 haziran 9:~8 de ~ekilmesi mukarrer olan p·1, h • • . ango azı 
teknık sebepler dolaymle 15 temmuza talik edilmiştir 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ve şubelerinin ihtiyacı olan 900 - ı l 00 ton bcnzın on 

beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 253000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 18975 liradır. 

4 - Şartname ve evsafını görmek ıstivenl<'rin hC'r g" . 
k 1 

· .. 1 . un vazı ıslerı 
a emme muracaat arı ve ıhale 8 temmuz 938 cuma günü t 

b led
. .. · d 

1 
saa on bırde 

e ıye encumenın e yapı acağından isteklilenn teminat! ı . . . arı e bırlikte 
teklif mektuplannı saat ona kadar belediye encümenınc 1 verme eri. 

(2087) (3943) 
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Hastalık, ölüm ve pislik getiren 

Fareleri FAR HASAN 
FAR ZEHIRI 

ile öldürünüz. Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük 
her nevi fareleri, 11ça.nlan derhal öldürür. Teıiri kat'idir. Fareler 
kokmaz. Buğday nevilerini ıerpmelidir. Macun olanlannı yağlı 
bir ekmeğe ve herhangi bir gıdaya &Ürerek farelerin bulunduğu 
yerlere koymalıdır. 

, Macun ve 
Buğday 10 

• 
büyük 25 kuruıtur. 

' 
Karaciğer, böbrek, ta§ ve kumlann· 
dan m:itevellit, sancılarınız. damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri

nizi U R I N A L ile geçiriniz 

UR.iNAL 
Vücutte toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te· 

miiler, lezzeti hoş, alınması kolay 

dır. Yemeklerden sonra yaı·ım bar 

dak su içerisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 
BEYOGLU - tSTANBUL 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
8-7-938 Cuma günü saat 14 de satılacağı ilan olunan Heybeliada eski Ce

bel, yeni Akçakoca sokağında 5 sayılı evin satışı ayni gün saat 11 de yapı
lacağı ilan olunur. (4167) 

7 - 7 - 938 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını 
kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

~)MİDE ve 
BAR::,AKLARl ıslah 

eder ve temizler. 
HAZIMSIZLIK, 

EKŞİLİK, ŞİŞKİN -L LİK ve Y ANMALA
RI giderir. 

INKIBAZI 
Böbreklerin çahF"ak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es

ki ve yeni Rclsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar boz

mak, ve hozarken yanmak hallerini eiderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat 

Vckaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede 

buluuur. DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temi:ıliyerek mavileştirir. 

defeder. !ştihayı tez- : 
yid, hazmı kolaylaş- ı 
tırır, ağızdaki tatsız

lık ve kokuyu kal
dırır. HOROZ mar-J 

kasına dikkat. 

R E V U E saatları ı~ 
ao_senellk' blr tecrübe m•h•ulQdQr. 

"••iıdakl aaatclfartla satılır ı 

8a1oilu'ndaı MISIRLI. latlklal caddesi 3til9 

Galata'da ı SAATCI M•Y•R, TUnal caddeel 2til 

1 

OROZDl-•AK MO•••••ATI, Bahçetcapı 
A. K••l•YAN, Sultan Hamam, Yani Cami 

C&dc:l-14 
8-;tanltııl'daı VAKS•VANO~ULO alRAD•RL•R, Batı .. 

oekapu, Arpacılar aokak 48 ve Sirkeci. 
Hamldlye aokak 6&-69 

L. DIARYAN, Sirkeci. Hamldlye 80k, 20 
Ankara'da ı RIZA GÖZLÜKÇ0, Bankalar cadd .. I 8 
lamlr'da ı •llRNAR A . ZAHAftO,., HUkUmet cad": SO 

ve muhtallf Anadol• vııa,etıerlnde 

'\Jmumt Depoeu;;" fatanbuı, Bahçe Kapı, T&ıJ Han 22 ı 1'elef0n • 21354 

Bursa Belediye Riyasetinden : 
Müzik evimizin mevcut kadrosuna bir piyano, bir keman. bir şan 

oğretmeni daha ilave edileceğinden taliplerin ehliyet derecelerini bildi
ren vesikalarile en son 15 ağustosa kadar Bursa belediyesi Müzik evi 
direktörlüğüne müracaatları. (4217) 

S IRKETI HA YRiYED EN: , 
!}nümüzdeki 9 Temmuz 1938 Cumartesi günü Hoparlör 

Tertibab ve Elektrik tenviratı ile hazırlanan 
71 ve 74 numarah vapurlar 

MUT AD LÜKS TENEZZÜH 
SEFERLERiNi YAPACAKLARDIR. 

74 saat 14,30 da, 71 saat 14,45 de Köprüden kalkacaklardır. 
74 numarah vapurda en yüksek SAZ HEY'ETI ve 
71 numarah vapurda en yüksek SALON VE 

CAZ ORKESTRASI vardır. 

-

---- Fazla tahilit cep tarifelerinde mevcuttur. ----

Sayın Yatandaılarımmın 

Nazarı Dikkatine : 
Senelerdenberi bütün Türkiye 

halkımızın rağbetine mazhar olan 

RA D i U 
Lüks lambala;.·ımızın 1001 300 

ve 6oo MUMLUK 
DAHiLİ ve HARiCİ 
şekilleri ve bunlara ait yedek 
parçalar her zaman mağazamız
da mevcut olduklarım bildiririz. 
DİKKAT: Yeni model 300 

MUMLUK FENER LAMBALA
RIMIZ ise ispirtoya hacet kal
maksızın ısınır olduklarından bu 
fırsattan istifade ediniz ve piya
sada bulunan başka isimli ben
zerlerinden sakınınız ve RAD1UM 
markalaı lambalarımızın deposu 
üzerindeki R A D 1 U M yazısı
na dahi dikkat ediniz. 

SATIŞ YERİ: 

EN GÜZEL 
Hıfzıssıhha noktaı nazarın
dan her hususta iyı imal 
edilmiş ÇOCUK ARABA
LARI, '?n iyi şerait ve en 
ucuz fi11o.tl.a,.!a yalnız, 

Bake.r Maiazalarında 
~atılmale1-adır. 

~~.,....... 

NEVRALJi, BAŞ ve D_iŞ AGRILARI 

EDIWWINA 
bUtün ağrllar1nı dindirir. 

Arada üyük Fark Var- .. 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından tak

lit edilmemiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cilt
leri için bazırlanmg olm.aaı ve terkibinde t.ahri§ edici hiçbir madde 

bulunmamasıdır. 

Şişman vücutlU ya§lı kimseler de kullanmaktadrrlar. VllcudUn il

tivalarmda ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müe~ir 
bir pudra henüz keşfedilmcmietir. 

Onu diijer adi (Talk Pudra) lan ile kanstlrmavınıı 

SİGARA TİRYAKİLERİNE MÜJDE 
Fennin son icadı ve yüzde R9 derecesinde tütünün Nikotin, 

Prldfo, Amonyak gibi tütündeki zar"iii9.i:ıi 

Avrupadan gelmiştir. 

Sıhhi 
Ağızhklan 

10 aded ilacile beraber 150 Kr. Satış yeri: PİPO PAZARI Sultanhamam 
İzmir: Kemeraltı , Mazhar Önıtör - Bursa: Uzuncarşı saatçi Nureddin -
Ankara: Tütüncü Ali Tümen, Taşhan - Zonguldak: Saatci Osman Gur
dal - Trabzon: Hakkı Atmaca, Kunduracılar - Adana: Hacı Halil Ya~
camii - Samsun: Ekrem Hamdi Tamtürk - Eskişehir: Sifa Eczanesi. 

Radium Ticarethanesi ...................................................... _. 

Çok ucuza elde edebilirsiniz. 

Galata, Okcumusa 104/ 106, Tele
fon: 42678 - Posta kutusu: 131 ~ 
Telgraf: RADİUM - İstanbul. • 

Sahihi ve umumi nt>şriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecililt ve Neşrıy.at Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

-------------------------------

1

• • 

HIÇKIRIK 
Kerime Nadir 

Kitap halinde çıkmıştır. 
Fiyatı 50 kuruştur. 

1 p •t • Bıçak ve Makinelerini 
acı ıc her yerde arayın. 

P •t• Bıçak ve Makinelerini 
acı ıc tercihan kullanınız. 

P •t• Bıçak ve Makineleri 
acı ıc emsaline faiktir. 

11 BRAUNl11 lerin fiatları: 
Kadınlar için T. L 4,25 • 6,25 • 8,25 

Kodak Yerikrom filimlerlnl de kullanınız 
Kodak sabcılanndan arayınız. Veya fU adrese müracaat ediniz. 

K O D A K A. Ş. 1 S T A N B U L 


