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BAŞMUHARRIRlı :AHMET EMiN YALMAN 

iDEAL ıuıo 
Bu kitap büroların 1f çW.rma kudretini ar

bnnak f~ ameU bir kitaptır. O ıize az mu
rana çok 1f nasıl çıkanlabileceitni gösterir 
Bu kitap fena " yanlıf büro usullerinden si· 
zi kurtarmak için yazılmıştır. TAN Matbaa· 
sında Ftvatı SO it!'. 

Tilrk ukerlerlnJ ~ bir 11evinç içinde karplayan Batayblar tık Tttrk kıtuı tezah6rat arasında İskenderuna girerken 

ldeaf 
Milli 
Tip 

~ElllÜI YALMAN 

LI er fabrikanm bir imalat 
·~,~ "~J • uu 'o!...ncl"qya.ya· 
"? •sına ıca. kunlar. Bir ee
llıiyet te; yeti§tirmek istediii va-
~daş tipinin vasıflan hakkın
~ Adeta bir imalat programı ha
tırlaınaya mecburdur. 
b. Yetişmesi istenilen vatandaş, 
ır sınıf ve zümre kinini taşıyan 

8~ mıdır? Bir partiye bağWık 
löstermeye mukabil imtiyaz ve 
l~etten pay beklemekte ken 

Türkiye • Suriye Muahedesi 
IÇin Müzakereler Başladı 

dırdiııde hak gören bir talancı mı
.. ? · Başkalannın topraklanna 
l~ecek bir emperyalist, müf 
!'it ve tecavüzkar bir militarist 
~dir?. Eskiye bağlı kalması 
uekJenen ve göreneği körükö
~e taklit eden bir muhafaza-
~ ınıdır?. Kendisini askerlerimizin ayaklan altına atan Tilrk anası 

lfer Jl)emleket devir devir tipini Ank 7 A · · · · 
'eçer M k bil • rbi 1 temler'l ara, < .A.) - Bu sabah saat ux ve elçılık kitıplerınden B. Hoppe-~ 
tçıbn~ ;ia~ lln~· 1: ~; ~ı:.lü ne 

1 ~~ 11 de, Tü:,kiye ile Suriye arasında ak den müte~kklldi. Suriye hilkılmetf 1 lzmitin Bir Köyünde 
ht v tal pil 'telk'nl 1 b ~i di takarrur etmif olan dostluk ve iyi Ankara mumessili Emir Adil Arslan 
~ an ar e ~e 1 

er e u - kO!nfUluk muahedesini müzakere ve da hazır bulunuyordu. Bir Adamı 13 yerinden a.e:ıtal~ağa, kokle~i~eye çalıpr. ıhzar için, tarafeyn murahbulan ha- Türk heyeti de Hariciye Veklleti · 
buı eketımizde d.e. istıbdadın m~k- rlciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Ara- kAtibl umumi muavini Nebil Bata Sıh Vurarak Öldürdüler 
.. tuttuğu tip, dinde taassubu nya ıın reisliği altında toplanm··lardır h' - t ... -·- Ar Gümrük .. erec · k k -1 rli>· k b 1 -r · ıye mus epn nılüD ar, 
d eaıne çı •.~an, 0 

e 
1
&

1 
a u e- Franaız heyeti B. Ponsonun riyase- Muhafaza Komutanı General Seyfi, İzmit, 7 (TAN muhabirinden) -

llt~ fenalığa goz ~an, su~a sabu- tinde olup yüce komiserlikten gönde Emniyet Umum Müdürü Şükrü Sök- Bugün Seyrekiye köyiinde bir cina
"e te

0
kunrnayan, ~tU:Oai m~nuebet rilmiı olan Halep delegesi B. Davicf. memüer, Hariciye Veklletl Birinci yet i§lenmi§, Emin adlı bir köylü 

idL nıaaıan sıfıra ındıren bır kulda kumandan Bonet, B. Wulet, Ankara Daire Umum Müdürü Cevat Açıkahn, muhtar KUmı ve arkadqlan tardın 
:P.ı • • _ Fransa büyük elçisi başkltibi B. a~ (Arba: SaJ'fa ıo . .Otun 1 del dan 13 yerinden mavzer ve tabanca 

~lr etrutıyette; Ame~a~ald kötQ kurfUDlarile vurulup öldürülmüştür. 
bUt llevt fırkacılıiın bır duaturu tat- A •:k l Tı b • • Cinayeti i§Iiyenler, köyün muhtarı 

.. ;tildi: m e rı a l er l' ''8Cl- Kbım ile babası Hasan, kardetl İb-dıl' ... aııiınet bana mensup olanlann-, 'l!I rahim, amcası Kalemin oğlu Mehmet 

il 'J J "-' • T •• k 1 e tir. Yaptığım tahkikatta cinayetin ıe-~ ele ~ürriyet zamanınd~ b~ düstu- ı er "e aışen ur l' ııe• ,,, bebl hakkında fU maltlmatı elde et-"111 tatbikatı, memleketi ıçtımal in- O '.:I ~ tim : 

olı. le d~ clereceye bdar var- G " • · G [Arkası: sma 10, sntun e da) 

::::~~~ye::.,:~::; Orm ıge eliyorlar Hlnnet Ostünclagvın ~ layıldı ve birkaç ki§inin hükt\-

"'llld~\'Vetile zengin oımuına ıii2yu- 20 T emmuzcla Yirmi Selriz Meralrll Amerilcall Aleyhine Yeni Bir 

C u~ lsta•ula Gelecek ve lir Mu·· ..1..1-+ Kalac-L Dava A~ıldı e.... Bayann son nutkunda UUW 811 '3' 

.. ,.clttı ~enıaliıt Türkiyenin i~~al tip 28 Amerikalı terbiyeci TellllDUaUD yirmiıinde bizi ziyarete p- Def sene evvel yanan Istanbul Ad-
~~. •tandaşın vaaıfian gosteril- liyorlar. Yatatanlı adam, tal•arb kaclm ıörmıık icldiuile deiiL. liye sarayının enkazını kaldırmayı ils 

~ Mab&tlan Türkiyedeld içtimai deiitildikleri )'9tli yerinde tet- tilne alan Hikmet Ustündağ aleyhine dıtı" 1izıntn en '11bek kıymet A)'- kik etmelstir. diln Abah Asliye ikinci Ceza Mah-
llf ..;:'·fazilet ve fedaklrlıktır. Ya- kemeainde yeni bir dava daha açıl-
'- l!leııfaatlnl umwnı menfaat- AmerikalıJ,aruı bafmda Kolomblp seçme yaz talebesini 25,000 tllomet- mqtır. . 
'- ~ak, nıilletln varlığı, tnkipfı Universltesl Muallim Mek~t. prof• re uzunlutunda bir saha üzerinde do. Davacı Maliye VekAletidir. Ayni 
et, fect akkiaı namına nefsini icabın- sörlerinden, .tanınDU§ terbıyecı Dok ı.,tırmayı daha faydalı bulmUftUI'. mahkemede enkazı kaldırmayı üs- • 
lltt1111 •)'a hazır olmak, dürüst ahllkt tor Vatle>n var. Bu Profeaör, ttntver. Amerikalılar, dünyanın belli bqlı tiine alan Hikmet Ustündağ aleylılne 

Hataya Nasıl 
Girdik? 

Elnde Türk Bayrağı Tutan ihtiyar l ir Kadın 
Kendisini Askerlerimlzin Ayaklarına Attı 
lıken~eruıı, (Sureti mahauu.da ıönderdi~iz arkadqwmız

.. _ } a. --ı.,_,ı_ ~ ... at •au.al..cı."T~lc. inu.a.lanır imzalanmaz, der-
hal Payasa hareket ettim. ilk itim oradaki JmYYetlerimizin batm
da hulunan Albay Abdürrazzak Acan ziyaret ebnek oldu. Ken
disine: 

- Acaba, dedim, yann, Hatay top-/ ran ~lik yüzlü Binba§ıyı gösterdi: 
raklanna ~irerken, ~skerl.erimiz~ ya- - Seni, kuvvetlerimizin başında 
kından takıp etmemizde bır minı var bulunacak olan komutan Süleyman 
mı? Dinçsorla tanıftırayım. Sualiru onf 

1 Albay, gülümsiyerek, yanında otu- IOI'! rArkuı: Sa)'fa 10. .Otun t de) 

Başvekil Bu Ay içinde 
Kastamonuya Gidecek 

Bugün Şehrimize Gelecek Olan lk+.ıat Yeklll de 
Tetkikat f9in Zonguldü ve Ka bi lc'e Gidecek 
Batvekil Celil Bayar, bu ay .içinde Kutamonuya bir tetkik .. 

yahati yapacaktır. Kastamonulular, Celil Bayan kartılamak Gze
re büyük hazırlık yapmaktadırlar. 

[Arkııaı: Sayfa 10, .Otun 2 de) 

Liman idaresinin 250 
Tahmil ve Tahliye 

Amelesi işini Bıraktı 
lhtilafln Sebebi lıçl GündeDklerinin Tevzilncle 
Takip Edilen Yeni Usulden Hoınutsuzluktur 

Plere, batkuınm haklnna saygı sit tatbikat kıımunı dört memleketi O.rinde duruyorlar. açılınır başka bir dava dalıa vardır. 
(~ SQfa ıo, .e ı te) dört \'erecek yerde CArkaı: ~ ıo. lltmı f tıt) [Arkası: Sayfa 10, .atmı 4 de) Liman TahmU ve Tahliye iftllerlad en bir ırup 

(Yazısı 10 uncuda> 
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.. .__ ............... ·-·-·-·······--·············· i Ankaradan ! 
i Telefon ve Telgrafla ! :........ ····-··· 

No. 112 .Yazan: M. SIFIR 
BELEDiYEDE : 

Saraydaki Fesat Ocağı 
Durmadan Çalışıyor 

Bu Yıl 20 Bin 
Göçmen Daha 
Getirilecek 

Her isteyen 
Fabrika 

Açamıyacak 

Eminönü 
Meydanı Biraz 
Yükseltilecek 

Başvekilin Mersin 

Tüc,arlarına Cevabı 
it 

Ankara, 7 (Tan muhabirinden)- ri 
Mersinde umumi mağazaların tc· it 
mel atma merasimi dolayısile umu· . 
mt müdür Fahri Atamer tüccarlar b 
namına Başvekil Celal Bayara 
ıaiıdaki telgrafı çekmiştir. 1 zzet ve Salilı Paşalarla ar

kadaşlannın Ankarada btı 
lunduklan sıralarda idL Yunan is 
tihbarat teşkilatı ve Patrikhane 
heyeti İstanbul haikııu zehrile -
miye, cihan e!kArını kendilerine 
çevirmiye uğraşıyordu.. Saray ve 
Hürriyet ve İtilAf Fırkası da boş 
durmuyordu. Hele saray_ Bu 
yaldızlı fesat ocağının baş külhan
cı.lan Damat Feritle R. bu uğurda 
çırpınıyorlardı. 

Damat Ferit, saray nlmına müt 
tefiklere dalkavukluk ediyor, Tev
fik Paşa kabinesini müttefiklerin 
gözünden düşürmek ve devirmek 
için uğraşıyordu.. Kabinenin Bü -
yük Millet meclisi hüklı.meti ile an 
!aştığını ve Anadoluya vakit ka -
%andırmak için müttefiklere karşı 
oyalama siyaseti güttüğünü söy -
lüyordu. Bu sözlerini gerçekleş -
tirmek için işittiği haberleri, eline 
geçirdiği vesikalan siyasi mü -
messile ta§lyordu. Zaten kıt olan 
şeref ve onurunu atmış, kibir ve 
gururunu bırakmış ve mümes-
silin Adeta kulu ve kölesi olmuştu. 

R. de İstanbuldaki Yunan heye
ti nezdinde sarayın gizli elçiliğini 
yapıyordu. Anadolu hareketleri 
hakkında Yunanlılardan aldığı ha 
berleri saraya taşıyordu. 

J11]t1andınnı~ ve kuvvetlendlrmlş
ti Hırsla parlıyan gözlerini R. e çe 
virmiş ve: 

- Çok memnun oldum, demiş -
ti. Bu mesele hakkında telefonla 
biraz daha etraflı malumat edin -
miye çalış. Ben şimdi gelirim. 

Acele ile Sarayin harem daire
sine çekilmişti. Hayat arkadaşlı -
ğından ziyade fesat yoldaşlığı etti
ği S. yi çağırtarak Refikin g~tirdi
ği haberleri birer birer anlatmış, 
onun da daralan yüreğini ferah -
latmıştl Şeytan kadın, vaziyette
ki ehemmiyeti Vahdettinden daha 
çok iyi kavradığı için süratle ha -
rekete geçmek ve bu vaziyetten 
istifade etmek lüzumunu hissetmiş 
ti. Çırpınarak: 

- İki gözüm aslanım. Bir daki
ka bile durmıya gelmez. Bu ayn
lıktan istifade ile Çerkes Ethemi 
elde etmek çarelerini bufalım. Şim 
di Kapiten Beneti çağırtmayı ve 
bu hususta göriişüp anla~mayı çok 
faydalı bulurum. Hiç şüphesiz bu 
mesele hakkında o daha esaslı ha 
herler almıştır. Öğrenir, fikrini a
lır ve hemen harekete geçeriz. 

Bu konuşmanın akabinde de te
lefona koşarak Beneti bulmuştu. 

Vahdettin, tekrar mabeyin dairesi 
ne geçince Feritle sadık bendele -
rinden Zekiyi karşısına almış ve 
bu mevzu üzerine bir saat kadar 
görüştükten sonra her ik1sini de 
bazı talimatla eni~tesi Damat Fe -
ride göndermişti. 

(Devamı var) 

Yeni yıl göçmen nakliyatına he
nüz başlanamamıştır. Bunun sebebi, 
bunları taşıyacak vapurlan her za
man bulunamamasıdır. lsk!n mü
dürlüğü, göçmen nakletmk istiyen
lerin müracaatları için 14 temmuzda 
bir münakasa açmıştır. 

Bu yıl Varna ve Köstenceden ge
tirilecek göçmen miktan 20 bini bu
lacaktır. Bunlar Anadoluya yerleşti
rilecekler.dir. 

Tütün ikramiyesi 
Harp maltilleri ile şehit öksüzleri

ne her sene dağıtılmakta olan tütün 
ikramiyelerinden, gelecek Eeneden 
itibaren, vazife esnasında yaralanan 
ve malUlen tekaüde sevkedilen polis 
memur ve amirleri ile öksüzlerinin 
de istifade ettirilmesi istenmektedir 

Te§viki sanayi kanununda ya· 
pılan değişiklikten sonra, yeni- 1 

den fabrika kurmak istiyenler 1 

İktısat Vekiletinden hususi mü· 

Eminönü meydanının seviyesinin 
yükseltilmesi kararlaştırılmı.ştır. Bu 
nun için bir proje yapılmaktadır. 

saade alacaklardır. Bu gibi mü- Meydan, genişleme ameliyesine baş-
teşebbisler kuracakları fabrika· !andığı zaman yükseltilecektir. Bu 
nın projelerini, hangi iş iizerin- yükseklik, köprü başının şimdiki se-
de çalışacaklarını vekalete bildi- vjyesinden 30 veya 50 santim kadar 
receklerdir. farklı olacaktır. 

Vekalet, bu teklifi, kurulacak Valide Hanının yıkılma işi bittl-
fabrikanın, piyasada bir istihsal ğinden, müteahhit kati kabul mua-
fazlası doğurup doğurmıyacağı I melesinin yapılmasını istemiştir. 
bakımından tetkik edecektir. E- Meydanın tamamiyle açılma işi 
ğer fabrika. mevcut fabrikalar beklenmeden, Valide hanı önündeki 
tarafından karşılanabilen bir ih- yaya kaldırımının iki üç metre geri 

1 ı1·' tiyaç iizerinde iş yapmak istiyor- alınması ve muvakkat mahiyette o-
sa bu fabrikanın kurulmasına 1 larak halkın tramvay beklediği ve 

il müsaade edilmiyecektir. 1 i yürüdüğü yerlerin genişletilmesi ka
!l-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i_~~~ ~~!!!ııii_~~- ~·!!i!!~ rarlaştırılmıştır. Bu işe de birkaç gü 

ne kadar başlanacaktır. 

POLiSTE: Böyle tekaüt olmuş bazı kimseler Baş 
vekalete ve Emniyet umum müdür- · 

Haydarpaıa Köprüsü 
Haydarpaşada yapılacak geçit köp 

rüsiınun projeleri hazırlanmıştır. 

Köprünün yapılış masrafını Nafıa Ve 
başlanacaktır. Keşif projeleri ve mü 
nakasa şartnamesi hazırlanmaktadır. 
Köprünün yapılış masrafı Nafıa Ve
kaletiyle belediye yarı yarıya vere
ceklerdir. 

lüğüne istida ile müracaat etmişler- Para V erm ~yen 
dir. 

Vapur Gezintisi Metresini 
Türkiye Turing ve Otomobil klübiı 

~arın akşam, Şirketi Hayriyenin 72 Bıçakladı 
numaralı vapurile bir mehtap gezin-
tisi tertip edecektir: Vapur, saat 12 Üsküdarda, Dabağlar mahallesinde 
de Köprüden hareket edecek, Mar- Balcıbaba yokuşunda 3 numaralı ev
marada ve Boğazda dolaştıktı.ın son- de oturan yirmi ya"mda seyyar seb
ra, akşam saat 20 de Tarabyaya ge- zeci Hasan oğlu Sami, dün, saat on· 
lecektir. Tarabyada Tokat1iyanda ye- da, Zeynep Kamil hastanesi öünde, 
mek yenecek, saat 11.30 da Köprü- metresi otuz yaşındaki Behç~tin kızı 
ye dönülecektir. Haseneyi altı yerinden bıçakla vur· 

Ucuz Navlun muştur. 
Denizbank Istanbul - Izmlr hattı Ha:.ene, çamaşırcılık yaparak ka-

Gümrük Hissesi 
Gümrük dairelerinde belediyeler 

için tahsil edilen yüzde on nisbetin
deki resmin 937 yılına ait son tak
sitleri de belediyelere gönderilmiştir. 
Bu arada 937 nin son dört ayına 

mahsus olan ve lstanbul belediyesi
ne isabet eden 392627 lira da bele
diyeye verilmiştir. 

lktısat Müdürü Geldi 

Başvekil C. Bayar, Ankara I" 
Umumi mağazaların bu günkü l' 

temel atma töreninde hazır bulu· li 
nan tüccar ve alakadarların. ilk o· ~ 
larak 'Mersin'de yükselen bu ulu· 
sal eserinizden ötürü derin teşek· • 
kürlerini, duydukları sevinçlerle 
ve lcizlerinin sonsuz tazim hisle· 
rimle birlilCte arza müsaraat eyle· 

rim. ı 

Umumt mağazalar umumi müdüri ~I 
• Fahri ATAMER b 

Başvekil aşağıdaki cevabı vermiş· ~ 
tir: 

Bay Fahri ATAMER. 
Umumi mağazalar umumi müdürü 

İlk umumi mağazamızın temd l 

atma merasiminin icrası vesilesi· 
le çektiğiniz telgrafınızı, son za· 
mantardaki büyük ve fazla meşgu· 
liyetim dolayısile ancak hu gün «>
okudum. Kredinin ucuzlaması ve 
tevziinin inzıbat altına alınması hu 
ıusunda Cümhuriyet hükumetinin 
gösterdiği gayretin yanı başında u· 
mumi mağazaların memleketimiz
de de kurulmasına büyük ehemmi
yet verdiğim malUmdur. Temel at· 
ma merasimine iştirak etmek is
terdim, fakat hu arzumu kil!jat me· 
rasimine bırakıyorum. 

Memleketimizde, hükumetin de 
iştirakilc büyük bankalara vazife 
olarak verdiğimiz bu işin kısa bir 
zamanda teessüs etmesini ve mu· 
vaffakıyetli neticeler elcle edilme· 
sini çok yakın bir alaka ile bekle· 
mekte ve temenni eylemekteyiın. 

Vahdettin, bu iki sadık ben -
desinin faaliyetlerini kafi bulma -
dığı için meşhur Kapiten Beneti 
de elde etmişti. Kendine büyük bir 
hrum saydığı General Harington 
ve siyasi mümessil ile olan gizli mü 
nasebetlerinde onu kullanıyordu. 
Gözbebeği gibi sevdiği Beneti ken 
dinP siyasi bir müşavir ve daha 
doğrusu bir saray nazın edinmiş
ti Her şeyde ona güveniyor ve ina 
myordb.. Ou~ dıuusn'ladan hiçbir i
şe girişmiyordu. Şahsının, sanana 

IAKSARAYDA: 

için ikinci bir post::ı ihdas etmiş ve zandığı parayı Samiye verirken, son 
bu postanın Pireye de uğramasını zamanlarda kazandığını Samiye ver. 
kararlaştırmıştı. Bu posta ile Izmire memiye, ve ondan ayrılmak imkan· 
gidecek Istanbul yolcularına, Mersin larını aramıya başlamıştır. 
yolu postalarına mahsus ucuz nav- Hasene, dün, yine çamaşır y1ka
lun tarifesi tatbik olunması kabul mak üzere bir eve giderken, Zeynep 

Balkan devletlerinin merkezlerin
de iktısadi tetkikler yapan belediye 
iktısat işleri müdürü Asım Süreyya 
şehrimize dönmüştür. 

Telgrafınıza tc~ekkiirlcr ederim. 
Başvekil Celal BAY AR 

tının selamet ve menfaatini onun 
eline ve aklına bırakmıştı. Sık sık 
sarayına davet ediyordu. Saatler
ce başbaşa kalıp dertleşıyordu. 

Vahdettin ile Be net arasmdaki bu 
münasebet ve samimiyetin mihve
ri karısı S. idi. Bu işlerde onun da 
büyük ve ehemmiyetli rolleri var 
dı. O da V ahaettinin bir uıl hoca 
sı ve tam salahiyetli bir kahyası 
idi 

B irinci İnönü zaferinden bi
raz evvel, bir gün R. Vab

dettinln huzuruna çıktı. Sevinçle: 
- Padişahım, dedi (Mihailidis} 

den pek mühim ve müjdeli haber
lerle geliyorum. İzzet ve Salih Pa
şa bendelerinizin Anadoludakilere 
katıldıklan haberi meğer bir şa
yiadan ibaretmiş! Paşaların İstan
bula dönmelerine müsaade edilmi 
yormuş. Bu mesele Ankarada bü
yük bir aynlığa sebep olmuş. Çer 
kes Ethem kardeşleri Tevfik ve 
Reşit ile beraber bütün milll kuv 
vetlerl başlarına toplamışlar ve 
Büyük Millet Mecllsi hükumetine 
karşı koymuşlar. İki taraf arasın
da çarpısmalar oluyormuş. Kan 
dökülmesini istemiyen Çerkes Et 
hem Yunanlılann tarafına çekili
yormuş. Sadrazam Tevfik Paşaya 
da bir telgraf çekmiş. Zatı Padişa
hilerine sadakatini, bağlılığını btl
dirmiş. Hareketi hakkında emir 
bekliyormuş. Bu vaziyet Efendi -
miz için ele geçmez bir fırsattır. 

Sivrisinek 
1 ••• il ..... ~.............. ~·s· 

Tedbir Ahnıyor 
Konya Aksarayı, (TAN) - Kasa

bamızın Kızıl Minare ve Asmalı ma· 
hallelerinde, bazı bina sahipleri bah 
çelerine duvar çektirdikleri sırada a
çılan çukurları kapadıklan için bu
ralara dolan sular yüzünden o civar 
sivrisinek istilasına uğramış, yüzler
ce kişi sıtmaya tutulmuştur. 
Kazamız sıtma mücadele teşkilar 

tı bu işle yakından alakadar olmak
tadır. Fakat müsebbipler henüz 
cezalandırılmış değildir. Bu gibi ~a
ziyetlere meydan verenler, halkın 
sıhhati namına pek seri bir şekilde 
cezalandırılmalıdır. 

Modern Deijirmen için 
Müsaade Verilmemiı 

Konya Aksarayı, lTAN) - Alaka 
dar makamlar, modern bir değirme
nin elektrikle işletilmesi için yapı
lan müracaati kabul etmemişlerdir. 
Kazamızda değirmen adedinin çok 
olduğu ileri sürülerek, bu yeni de

edilmiştir. Kamil hastanesi önünde Kamille kar * Yeni elektrik idaresi, şehrin . a '- ·~ 
'""""~ • - --.,,···--· .,, • W~1\tl1'.'0rltt!ie"'K<!- v~1-ttrnS'n11 .. ..--'"""Ka ·o"' 
r~yan verilmemiş olan yerlerde te- başlamış. neticede de bıçağını çek-
sisat yapacaktır. Bunun için de fab- miş ve kadını altı yerinden yarala· 
rikanın genişletilmesi lazım ~imek- mıştır. Hasene Haydarpaşa Nümune 
tedir. Fabrikaya yeni kazanlar alına hastanesine kaldır1lmıo::tır. 
caktır. " B ki 

* T
aşdelen ve Defneli gibi Evkafa Bir Çocugun arsa arı 

ait memba sularının bazı muayyen 
semtlerde depoziterlik ve perakende 
satıcılığını yapmak üzere harp ma
lulleri subaylardan mürekkep bir 
grup Evkaf umum müdürlüğüne bir 
teklif yapmak için hazırlanmakta-

Do .. ku""ldü . 
Dün Büyük Çekmecede Mimar Si-

nan köyünde oturan Mustaffanm oğ
lu Nadir elinde bir makasla dolaşır· 
ken düşmüş, makas karnına batmış, 
barsakları dökülmüştür. Çocuk im
dadı sıhhi otomobili ile Istanbula ge dır. * Trak vapurunun geçen Pazar tirilmiş, Etfal Hastanesine yatırılmış 

Asım Süreyya; hayat pahalılığı, 
uıde ... ..::-~d..tilo..,..J ;,,tn .,pltt'!\-n.• +.-,l\.ı.t-1--, 

lerl hakkında tetkikler yapmıştır. 
* Belediye dün Nafıa Vekaletine 

tekrar müracaat ederek şehrin ışıkla 
süslenmesi için yapılacak daimi te
sisat işine başlanmasını istemiştir. 
Bu tesisatın Cümhuriyetin on beşin
ci yıldönümüne kadar bitirilmesi la
zım gelmektedir. * Gümüşsuyundan Dolmabahçeye 
inen ve genişletilmekte olan yola 
rastlıyan dükkanların istimlakine 
karar verilmiştir. 

lstanbul Arıiv Dairesi 
l~in Tahsisat günü yaptığı seferde büfe levazımı tır. 

ile perde kornişleri çalınmıştır. Hır-
sız Ahmet yakalanmıştır. 

Karısını Yaraladı Ankara, 7 (TAN muhabirinden) -

* Dünden itibaren noter dairele
rile Ticaret Odası da sabah sekizden 
14 e kadar fasılasız altı saatlik çalış 
ma usulünü kabul etmişlerdir. 
* Yeniköy nahiyesinin Emirgana 

nakline ve Emirgan nahiyesi adını al 
masına karar verilmiştir. 

h 11 . "~cretleri umumi: muvazene kanunu· Karagümrükte, Sultan ma a esı1!- u 
un beşinci maddesi mucibince 1938 

de, Sarmaşık sokağında 17 numaralı n . mali yılı büdcesine konulan tahsısat· 
evde oturan Ahmet, dün sabah saat tan verilmek üzere İstanbul Başve· 
10 da geçimsizlik yüzünden kansı kalet arşiv dairesinde arşiv tasnif iş 
Saimeyi dört yerinden bıçakla yara- terinde cahştırılacaklann kadrosu· 
lamıştır. nun 1-6-1938 den muteber olması tas-

Ağırca Yaralandı ıtik edilmiştir. 

Hususi Muhasebede 

Tayin ve Nakiller. 
Hususi muhasebe mii.dürleri arasında 
şu tayin ve nakiJler yapılmıştır. . 

Eskişehir muhasebe müdürü Lutf.~ 
Şener Erzincana, Eğri muhasebe mıt 
di.irü Ali Haydar Bingöle, Afyon mu 
hasebe müdürü Harun Amasy~ya, Tc 
kirdağ muhasebe mUdürü Şemsi Tii· 
mer Eskişehire, Ordu muhasebe mi.i· 
dürü İhsan Gilrses Tekirdağma, Dn· 
hiliye Vekaleti kefalet sandığı muha· 
sebecisi Rauf Gülerün Afyon muh.a· 
sebe miidürlüğiinc nakledilmişlerdir. 

lzmir Fuarına Getirilerek 
Mallar Hakkında 

Bir Karar 

ğirmenin açılması koruma kanunu- SIV ASTA : 
47 Başvekalet Arşiv dairesi müdürlü-

şoför Niyazinin idaresindekı 28 
ğünde kurulan Arşiv tasnif heyetinin 

numaarlı otomobil, evvelki ~kşam sa 1938 mali yılı kadrosu şu suretle tes· 

Ankara, 7 <TAN muhabirinden) -
1938 İzmir enternasyonal fuarına iş· 
tirak edeceklere verilecek döviz mii· 
saadesi hakkındaki 2·8430 sayılı ka· 
rarname ile fuarın açık bulunduğıt 
müddetçe fuara yabancı memleketler 
den getirilecek eşyanın ithal esasları 
hakkındaki 2-8601 sayılı kararname 
esas itibarile ayni hükümleri ihtivıı 
etmekte olduğu anlaşıldığından ay· 
rıca fuara getirilecek malların teşhit 
ve ithal vaziyetlerini de tanzim et• na muhalü görülmüştür. 

iki Köy Halkı 
Arasında 
Kavga Çıktı 
Sıvas, (TAN) - Gürüne bağlı Kı· 

zılburun ve Karakuyu köylerinden 
bir kısmı arasında bir hadise geçmiş-

tir. 

at yirmi ikide Arnavutköyünde A- bit edilmiştir: 
kıntıburnundan geçerken Lefter is- On dört şef gündeliği 300, on iiç me 
minde yedi yaşında bir çocuğa çarp- mur: 250, sekiz memur: 200, iki dos
mış, başından ağır surette yaralamış- ya memuru: 200, iki mücellid: 200, 

dört mi.ivezzi: 175, iki mücellit çıra· 
tır. 

* Kadıköyünde Acıbademde, Çam 
Iıca caddesinde otuz sekiz nnmaralı 
evde odun tüccan Ali oğlu Zekinin 
saatini çalan arabacı Ali yakalan-
mıştır. 

ğı: 150, iki odacı: 150 kuruş alacak· 
tır. Bu kadrodaki memurların ücret
lerinden ya~ılacak tasarruflar karşı -
Iık gösterilerek icabında 10 lira gün
delikle ecnebi mütehassıs kimyager is 
tihdamı caiz görülmektedir. 

mekte olan 2-8601 sayılı kararname· 
nin meriyette bırakılarak 2-8430 sa• 

yılı kararname hilkmüniin ortadnt1 
kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

(Diğer haberler onuncu sayfada) lı\• 
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Bu haber karşısında memnuni
yetten gözlerinin içi bile gülen Vah 
dettin biraz düşündü. Tereddütlü 
bir çehre ile sordu: 

Değirmen adedi, belki çoktur. Fa
kat bunların ekserisi eski sistemdir. 
Hatta değirmen taşlan aşınm1ş olan 
lan, unu taşlı bir hale getirenleri 
bile vardır. Sonra, 10 - 15 saat u
zaktan buğday öğütmek için gelip 
haftalarca nöbet bekliyenler görülü
yor. Bütün bunlar, mevcut değir
menlerin ihtiyaca kafi olmadığını 
göst~rir. Sonra, daima suyun ~a 
bağlı olan değirmenler yerine asrıle 
rini koymak lazımdır. Bütün bu se
beplerden, son müracaatin kabule-
dilmesi bekleniyor. 

Bir Baba· Oğulu 
Yaraladılar 

Sıvas, (TAN) - Gürün'ün Aksu 
mahallesinde, bir baba ve oğlu ayni 
zamanda yaralanmıştır. Tafsilat şu

Kızılburun köyünden Mustafa oğ· 
lu Hasan, Mehmet, Ali oğlu İsmail, 
Mustafa oğlu Kadir ve Mustafa oğlu 
Mehmet Keçeci, civardaki yaylaya 
çıkıp çadır kurmuşlardır. Karakuyu 
köyünden Mehmet oğlu Hüseyin Kuş 
Şükrü Kuş, Bektaş oğlu Mustafa Ka
rataş, Mehmet kızı Elü, Topal Hüse
yin karısı Hatice, Hani, Daltaban oğ· 
lu Veli, Süleyman da yaylaya ayni 
maksatla gelmişler ve Kızılburunlu
lan orada görmeleri, hoşlarına git
memiştir. Aralarında, ''burası sizin
dir, bizimdir., diye başlıyan münaka 
şa büyümüş, iki taraf taş ve sopa
larla biribirlerine hücum etmişler
dir. Bu arada taba11calar da patlamış 
sa da kurşunları kimseye rastlama
mıştır. Fakat sopa ve taşlarla bir· 
çoklan yaraİanmıştır. Bunlar teda-
1/i altına alınmış, tahkikata başla-

* Üsküdarda, Salacıkta , Arka so
kakta yirmi numaralı evde oturan 
Rifatın oğlu Burhan, evin penceresin 
den düşmüş, muhtelif yerlerinden ya
ralanmıştır. 

*Vatman Arifin idaresindeki 559 
numaralı tramvay arabası evvelki 
akşam saat 19 da Bcyoğlunda Yani 
oğlu Dimitri isminde bir ihtiyara çar
parak muhtelif yerlerinden yarala 

mıştır. 

il 7 inci ay --Gdn: 3ı 
Son Koıular iyi Oldu Arabt: 1354 

Cemaziyülevvel: 9 
Sivas, (TAN) - İlkbahar at yarış- Güneş: 4.36 - Öğle: 

!arının son haftası çok iyi geçmiştir. İkindi: 16.14 - Akşam: 
Birinci koşuda yüzbaşı Osmanın atı Yatsı: 21.45 - İmsak: 

- Mihailidis bu haberi nereden 

almış? Sakın bu, Anadoludakile -

?in bir dolabı olmsaın?. 

- Hayır Padişahım, Mihailidls 
bu haberin cepheden !stanbuldaki 
İngiliz ve Yunan askeri ve siyasi 
makamlarına telgrafla bildirdiği

ni söyledL Doğru olduğunda uırar 
etti Elbette Sadrazam da böyle 
bir telgraf aldığını zatı P:ıdiphi
lerine arzedecektir. 

B u haber, Vahdettini çok se
vndirmişti. Kararıp sönmi

ye yüz tutan ümitlerini yeniden 

dur: 
Evvelce Tahsinln nişanlı olduğu 

bir kızı Sarıoğlu Hüsamettin kaçır· 
mı§ ve onunla evlenmiştir. Tahs~~in 
rastgeldikçe karısına bakması HUsa
mettini kızdırmış, aralarında kavga 
çıkmıştır. Tahsin tabanca çekmif ise 
de Hüsamettin ve arkadaşı Mehmet, 
stlAJnnı elinden almışlardır. Bu ara
lık gelen Tahsinin babası Tevfik ba
şından yaralanmış, Tahsin de bir ka 
ma yarası almıştır. Hüsamettin ve 
Mehmet tutulmuşlardır. Dıtlmıştır. 

* Şoför Ferhadın idaresindeki 
2647 numal'alı otomobil evvelki gi.in 
saat on beşte Fatihte, tramvay durak 
yerinde tramvay beklemekte olan Ka 
milin kızı Ferihaya çarparak muhte· 
lü yerlerinden yaralamıştır. 

* Bundan üç ay evvel, Beyoğlun
da Ağacamiinde bir halı çalan Sait, 
diln yakalanmıştır. 

birinci sayılmıştır. Abdullah Atanın YURTTA- HAVA VAZİYETi 
hayvanı, jokeyinin hile yapması .Y~- . .. . . ;ılı' 
zünden birinciliği kaybetmiştir. Ikın , Yeşılkoy MetcoroloJi ıstasyorıundan C' 

. ko uda birinciligv i Şarkışlalı Meh· nan malumata göre, yurtta hava, Ka:adıı• 
cı ş ... .. .. niztn şark kısmında bulutlu ve mcvzıi Y 
met Kıranın Alceylanı, uçuncu koşu- ~ lı dolu Anadoluda az bulutlu, di t 

da birinciliği Hüseyin Atlının hayva- :~lgclerde umumiyetle açık geçmış,• r!ıı' 
nı, son koşuda birinciliği Ali Kfilıya· gArlar şimall istikametten, Ege kı:vııarı.Jl~ 
nın bozkurdu kazanmışlardır. da kuvvetli, diğer bölgelerde orta kuvveti 

\ Bir Dikiş Sergisi 
Açıldı . 

Sivas, (TAN) - Ortaokul talebesi, 
Halkevi salonunda .zengin çe 'tli bir 
dikiş sergisi a~şllfdır. 

esmiştir. , 
Dün İstanbulda hava açık rt~iş. rOt. 

. . ıre 
):(Ar şimali şarklden saniyede 5 ı!il 7 nıe 

6 
hızla esmiştir. Saat 14 te barometre 71i:l n 
milimetre id.l. Hararet rn çok ~tlneştc ı;Z 
gölgede 30.5 ve en az 16.5 santigrat ol ır 
kııydedilmistir. 
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ilistin -
Qrışıkhkları 
~zan: Ômer Rıza DOCRUL 
•li r • s ın karışıklıklarının yatışmak 

- ll'e olduğunu sananlar, bir kere da
r t·anıldılar. Çünkü Filistinden diin 

Dllgij • h· n gelen haberler, karışıklıkla-
•rdenbirc arttığını göstermekte

• .. Şurada burada atılan bombalar 
~~nden birçok Araplarla Yahudiler 

• 1. ş, Veya yaralanmıştır. Bu çeşit 
•sele . d .. b . rın ort eş yerde, bırdenbi-
~~kut'., Filistini teskin etmek işinin 
• ayJı güç olacağını göstermekte-

Fi!isr ın Araplarını, bu şekilde hare-
e, \re sürekli tethiş faaliyeti için
)'aşanıaya sevkeden 8.ınil, Filisti-

1 l\ra l n P ar, Yahudiler ve mandater 
b et arasında taksimi için hazırla-

• ~ tırojedir. Araplar, yurtlarının par 

t
~ll ayrılmasını ''e yurtlarında bir 
Udi devletinin ku:nılınasını istemi 
~· Aşağı yukan bütün Filistin sa 
•tı Yahudilere verilmesi ve Arap

l)l çöle doğru sürülmeleri, Filistin 
~lllıı.rını b'' b ''t" A ı· us u un asabıleştirmek-
lt, 

tiUsr d ~ ın e senelerdenberi devam e-
~ :e sonu gelmiyecek gibi görü
~l'ı aıışıklıklann asıl sebebi budur. 

~ 
Şı~Jık faaliyetinin hedefi, İngil-
h.tikunı~ t• . taks' . . . e ıru ım sıyasetını ta· 

~etmekten vazgeçirmektir. 

t
i~. tethiş faaliyeti, şüphe yok ki 
Stııı· b·· . w ' 
..,,. 1 uyük zararlara ugratmakta 
q1· 
. İl} ıs.tin halkını rahatsız etmekte-

! 
gıitere hükumeti mandater dev 

~ı~a.tiıe bu faaliyetin önüne geç
tıe;~•? herşeyi yapmış, askeri kuv. 
~d tnı arttırmış, tayyare ve tank
l a~n i~tifade etmiş, Filistini Arap
l ~ e~nden tecrit için hudut boyun 
• ti lltı tedbirler almış, Suriye ile Fi
M tı arasında tel örgülerinden bir 
~tı{:etnıiş, Suriycden Filistin Arap
ltı.. a her şekil ve suretle yardım gir-

··•es · .. ldn· 1 1C:!n herşeyi yapmış, fakat bu 
itler· b' · d b ki t~ . ın ın e e enen neticeyi 

1ll ettıış ve Filistin karışıklıkları de.. 
;f • ..,.1efrniştir. Bilhassa Filistinli Arai' 
lı, ,~Jt!J\· ;•• '-• ,. ... , "'"""' &•LIH l'lf oıuu.ıua
lı , f ...... Rarışıklığın bu şekilde deva-
•. aaı". t' h A •illi J e ın şa sı olmaktan fazla 
~. () llıahiyctte olduğunu göstermiş
~k e ~alde Filistinin taksimi tahak-
k· ltı,·se d .. d 

ı ta · e muca ele durnııyacak 
.. tar t b' 'b· ·ı . ' "Olar a ırı ırı e dıdişecek ve A-
Ute~al' ~hudi devletini yıkmak çin 
() h dıycn uğraşacaklardır. 

ald i ~iw e acaba nglterc siyasetini 
hı ırecek ve Filistini taksim plllnı
taıt 

~· acak mı., 
lttıı) ·ı. . . 

J ık htı . ı . .. -ı .. ıı~ii . na ım can goru muyor. 
lnınıt h"'k· ~ J\ ,.,. ere u umct mahafiline 

tı1111 "~Plarla Yahudilerin uzlasma
tııı1 kHnkan bulunmadığına göre 

I! et· 
ıı b

11 
t aralarında taksim etmek-

~tı §ka çare ~·oktur. 
ııa 

~l't ntukabil Araplar, bu noktai 

TAN 

AvrupaAğustosta Yeni 
Bir Buhran Geçirecek 

Çekoslovakyanın Südetlere Vereceği 
Haklar AlmanyaJI Tatmin Edecek mi? 

Londra, 7 (Hususi) - Sanday Referee'nin Pariı muhabiri Ma
dam Tabouis bildiriyor: 

Avrupa gelecek Ağustosun başın
da veya başlannda yeni bir buhran
la karşılaşacaktır ve buhran Çekoslo
vakyadaki Südet Almanlar yüzünden 
doğacaktır. Çekoslovakya Cümhurre
isi B. Benes Südetler hakkındaki ka
rarını vermiş bulunuyor. Bu ayın so· 
nuna kadar ekalliyetlere mahalli muh 
tariyet veren planlar hazırlanmı§ o
lacak, bunların mahalU parlamento
lan olacak, kendi memurlarını kendi
leri seçecek, kendi kanunlarını çıka
racak, kendi zabıtalarını tanzim ede
cek, kendi büdcelerini yapacaklardır. 
Fakat bunlara Alınanlann ekseriyet 
teşkil ettikleri bütün sahalarda ara-

zi muhtariyeti verilmiyecek ve ordu 
sahibi olmalarına, hariçte temsil olun 
malarına müsaade olunmıyacaktır Bu 
yüzden Almanyanın yeniden faaliye
te geçmesi beklenmektedir. 

Bu yüzden Almanyanın bütün sivil 
ve askeri memurlan yaz tatillerini 
Tem.muzda yapacak ve Ağustosta iş 
başında bulunacaklardır. Muhakkak 
olan bir nokta, Fransa Hariciyesinin 
her ne suretle olursa olsun Alınanya
nın askeri bir maceraya atılmıyacağı
dır. Fransa Hariciyesine göre umumi 
bir harp ihtimali çok uzaktır. Çünkü, 
B. Hitler geçen 21 Mayısta Avrupaya 
haklın olmadığını anlamıştır. 

Bir Bakışta Dünga /f aberleri 
' . ' . . 

BELÇiKA 
işçi Sigortası 

Brüksel, 7 ( A.A) - Parlamento, 
işsizliğe karşı mecburi sigorta kanu
nunu kabul etmiştir. işsizlere yar
dım için sarfedilecek olan senevi 900 
milyonun 500 milyonunu hilkiı.uıet 

verecektir . 

ITALYA 

Vurulan Fransız 
ROMA - 7 (A. A.) Havas muha -

biri bildiriyor. 
Fransız maslahatgüzan B. Blon

del. f talvan milisleri tarafından .~e
dutta Udined boğazında yaralanması 
hadisesi hakkında Kont Ciano nez
dinde bir teşebbüste bulunmuştur. 

INGILTERE 

Gaz Maskesi Tevzii 
Londra, 7 (A.A.) - Dahiliye neza

retinden bildirildiğine göre, temmuz 
nihayetlerine doğru ve nihayet ağus
tos ortasına kadar Büyük Britanya 
halkına 35 milyon gaz maskesi tevz! 
edilecektir. 

AMERiKA 

Almanya için Petrol 
Nevyork, 7 (A.A) - Meksikodan 

Nevyork Taymis gazetesine bildiril
diğine göre, Davis And Company fir 

Çinliler Sonuna 
Kadar. Çarpışmıya 
Devam Edecekler 
Çang-Kay-Şek Böyle Dedi 

Çin • Japon ·Harbinin Yıldönümü Münasebetiyle 
Japon imparatoru ve Konoye Birer Mesai Neırettiler 

Mareşal Çank Kay Şek 

Nevyork, 7 (Hususi) - Çin - Japon 
harbinin ilk yıldönümü dolayısile 

Şanghayda bir takım tethiş hadise
leri vuku bulmuştur. Tethişç!ler bom 
ba ve tabanca kullanarak, bir çok sui 
kastler yapmış, hadiseler sn-asında 

dört Çinli ve iki Japon maktul düş
müştür. Mevkufların sayısı bine var
mış bulunuyor. 

,.., . . ... 'I .,. 

gazlar Japonlardan fazla Çinliler ü
zerinde tesir yapmıştır. 

Japonlarla Fran•ızlar 
arasındaki hadise 

Bugün Japonya Hariciyesi, Para
sel adasını işgal etmenin Fransa ile 
Japony a arasında anlaşmamazlığa sa 
ile olacağını bildirerek Anamlılann 

bu adalardan çekilınelerini istemiş
tir. 

Çinin Paris sefiri de bu adaların 
işgali hakkında Fransa Hariciyesin
den izahat istemesi üzerine Bone ver 
diği cevapta, mezkıir mıntakanın sey 
r isefain için tabiaten çok tehlikeli bu 
lunduğunu, binaenaleyh bütün mem 
leketlerin vapurları için emniyet ter 
tibatı vücude getirmek üzere orada 
telsiz istasyonu meteoroloji müesse
sesi ve fenerler vücude getirilmesi 
zaruretini tebarüz ettirdikten sonra 
jandarmaların mezkilr müesseselere 
ait memurları ve mezkur müessese
leri korumak için gönderildiğini bil
dirmiştir. 

Son tuğyanın kurbanlan 
Japonyada vukubulan son tuğyan

da 600 kişinin öldüğü 630 kişinin ya 
ralandığı 432 kişinin kaybolduğu ve 
(400,000 ) e yakın evin harap olduğu 
veya sular tarafından götüürldüğü 

bildiriliyor. 

i K lbin 
EsraFı 

l 

Cami Hırsızı 
Yazan: B. FELEK 

Gazetelerde okumuşsunuzdur. Hu 
su esnafından birisi İstanbulun yedi 
sekiz muhtelif camisinden halı, kiliıı 
çalmış. Yakayı ele vermiş. 

Cami, Allahın evidir. 
Hani bir gün hocaya bir yabancı 

gelmiş. Hoca: 
- Kimsin? diye sorunca: 
- Tanrı misafiriyim! 
Cevabını vermiş. Hoca da herifi 

tutup camiin kapısına götürecek: 
- İşte Allahın evi burasıdır. Bu

yurunuz! demiş, savmış. 
Şu halde bir Allahın kulu. yarada

nının malını çalarsa ne lazım gelir? 
Gerçekten düşünülecek şeydir, lakin 
buna menfi cevap verirsek içinde en 
ufak eşyası olan cami bulamayız. 
Öğrendiğime göre, bu halıtan a~ı-

~ 

ran günahkar yakalandığı zaman: 
- Namaz kılıyordum, demiş. 
- Ya bu halılan kim fopladı? 
Sualine de şu cevabı vermiş: 

- HızıraieyhseJam. 

Cami hakkında pek çok fıkralar 
vardır. Bunlardan size iki tanesini 
yazayım: 

Bir gün camide bir gürültü duyan 

bir bektaşi, pencereden bakınca içer
de kayyumun bir domuzu önüne ka
tıp kovaladığını görmüş ve içinden: 

- Sofunun domuzu vardır amma, 
domuzun sofusunu görmemiştim, de. 
miş. 

İkinci fıkra şu: 

Kayyum sabah namazı için camJye 
geldiği zaman minberin altında bi.r 
ses işitmiş. Sokulmuş bakmış kL bir 
kadın ve bir erkek uygunsuz vazi
yetteler. Hemen avazı çıktığı kadar 
bağırmıya başlamış: 

- Edepsizlik, namussuzluk~ 
Hemen baskına uğrıyan atılmşı: 

- Bağırma azizim! Edepsizlik d& 
ğil, yersizlik! 

Camiden halı aşıran lıırstz için de 

birinci fıkraya bakarak: 

- Hırsızın sofusunu da hiç gör· 
memtştim! diye bildiğimiz gibi. 

- Bu ne utanmazlık camiden ha· 
lı çalıyorsun 'l diyene hnsız 

Kont Ciona, verdiği cevapta hadi
seyi haber alır alınaz tahkika~ yapıl
masını emrettiğini, fakat daha neti
ceyi tamamile almadığını bildirmiş
tir. 

lık Meksik.<i petrÖiü ~~tın ·alın~ına 
k.arar verildiğini resmen beyan etmiş 
tır. Bu petrol, mümessile göre, Al
manya ve Italyaya ve az miktarda da 
l$veç'e gönderilecektir. 

ALMANYA 

Evlenme isin Şartlar 

ği bir nutukla Japonları Çin toprak- ı ' 
!arından kovmak azminde oldukları- . 

m, bunu en son Çinli ve en son karış j 
toprağa kadar yapmıya devam ede- ı 

ceklerini söylemiş, Çin halkının mü

zaharetini, Çine dost olan devletle

rin teşvikini istemiştir. 

1 
ı 

1 

- Utanmazlık değil, paTasızlık! ce 

vabını verebilir. Lakin yakayı zor 

YUGOSLAVYA 
Elektrik Fabrikası 

Belgrat, 7 ( A.AJ - Usküp'te tesis 
edilen Yııgoslavyanın en büyük Hid
ro • elektrik fabrikası Stoyadinoviç 
tarafından açılmıştır. 

RUMANYA 

Hapisane Müdürleri 
B .. k 

Berlin, 7 (A.A.) - Parti ve muhte
lif teşekküllerinin azalan bundan 

Bugün yeni siyasi halk meclis1. i.lk 

defa olarak toplanmış ve Çin halkı ' 

ilk defa olarak milli işleri idareye iş

tirak etmiştir. sonra evlenecekleri zaman amirleri

nin muvafakatini almıya mecbur tu

tulmuşlardır. Evlenecek kimsenin 1 
Madam Çıtng Kay Şek herkesi e-

indeki altını vermek için tqvik et-
ırk şartlarını haiz olması lazım gel- miş ve bu hareket umumi müzaheret 
mektedir. 

ile karşılanmıştır. 

ltalyan Generali 

kurtarır. 

Filistinde Tedhiş 
lngiltere Hayfaya Bir 

Harp Gemisi Gönderdi 
Kudüs, 7 (Hususi) - Dün Filistin

de başlıyan karışıklıkların vahim bir 
mahiyet arzetmesi üzerine bugün bir 
İngiliz kruvazörü Hayfa limanına 
gönderilmiştir. Mısırdan iki •ıı.bur İn 
giliz askerinin Filistine sevki için e
mirler verilmiştir. Atılan bomba yü-

~llıl ~ tanı aksini ileri sürmekte ,.e 
~ tUe etlerinde bir Yahudi devleti-
~· retrı . . • 
ı f k esınc ımkıın vermiyccekle-
~te~ at Yahudileri vatanda.~ kabnl 
ıııl ~Undan böyle muhaceretin ar

~tC\i eseceklerini söyliiyorlar. !ki 
~.~ llazarın tam manasile lıiribi:ri · 

l'ı~1k1°1rtıası Filistinde gördiiğümiiz 

~
•listiıı •kla:rı doğurmakta. bu yüzden 
"e gayri tabii bir ha ... at vac:amak 

u reş, 7 (A.A.) - Rumanya hapi-
sanele.rinden birçoklarında ağır hapıs 
mahkumlannın nizamname hil!fına 
olarak ve mahkumiyetlerile telif ka
bul etmiyecek derecede iyi muamele 
gördükl~ri anlaşıldığından Dahiliye 
Nazırı bırçok hapisane müdürlerini 
azletmiştir. 

Berlin, 7 (A.A.) - İtalyan GeneraJi 
Pariçni, Vunsdorf tallın karargahım 

gezmiş ve İtalya sefaretinde şerefine 
verilen ziyafete hazır bulunmuştur. 

Bu ziyafette Alınan Genel Kurmay 
reisi General Geitel ile kara ordusu 
kumandanı General Bravşiç de işti
rak etmiştir. 

Japonyada harbin dönümü mürıa

sebetile öğle üzeri herkes bir dakika 

susmuş, imparator bir mesaj neşre

derek askerlerinin kahramanlığından 

ve elde edilen neticelerden memnu

niyetle bahsetmiştir. 

Başvekil Konye. bu mesaja cevap 

vererek Çindeki Japon aleyhtarı bol

şevik rejimin ezilmesi ve Çın - Ja

pon teşriki mesaisi sayesinde Uzak 

Şarkta nizam ve asayiş teessüs ede
ceğini söylemiştir. 

Doktor Carrel 
Londra, 7 (Hususi) - Meş 

hur tayyareci Lindberg ile bir 
likte sun'i kalb yapmakla 
meşgul olan doktor Alex Car
rel Fransaya gitmiştir. Fran
sada bir iki ay kald1ktan soıı
ra Amerikaya dönecektir. 
Doktor Carreı bu münasebet-

1 

zünden 27 kişi ölmüş ve 103 kişi ya
ralanmıştır. 

Ölenlerin 21 i Arap. 6 sı Yahudidir. 
Yaralananların bir kısmı da ôlmüş bu 
lunuyor. Atılan bomba o kadar şiddet 
le infilak etmiştir ki , yüz y arda me
safede duran polisi de yaralamıştır. 

Hadiseye sahne olan Hayfaya bir 
İngiliz polis müfrezesi gönnerilmis So • • " sııtsıırıu gelmiyen buhranlar için-

" lllaktndır ~c% . 
~kııil. a hu iki noktai nazar telif e,ı;. 
ili- ecck n .? 
!Slıd 11 • • Meselenin halli buna 

ır. 

t ~den'in Bir Nutku 
~ ~~~ra, 7 (Hususi) - Eski Harici-
l hı ... tı 1'1Pster E..l b ·· ·· ı ..J· ~ ' lltıt k <ıCn ugun sov eu ı-

1 
~tıl!h... 

1 
u ta "Harici siyasetlmiz 

t h "llı el b . 
l . 'll.lıı] ırt:ıkım esaslara bağlı-

l' ·•ıay1 .,. ,, n ayrılmamalıyız ve ay-

( 

llh. arda 
il&ı ... de · 

ıı tıcıa ~ nuş ve tahrik ile ricat 
ıq1 asıran · . . it YaQa'· sıyasetın, sıyaset sa-
lı ıSını 1 h, tE'!tıirı an attıktan sonra "İn-

" il Akd · ~l il .!.'t tutın en_ızde daha canlı bir 
llve ~t .ası lazımgelirdi" sözleri

tnıştir. 

~ 
PRUSYA 

llir 't 
)\ Steıtı ren Kazası 

rısıo n, 7 ( J\ . 
\ıı.ı.ı .. it civar ·A.) - Bır yolcu treni 
,, "tıa ında . . 
'51t ı.ıı n bit t ıçınde mektepliler 
tır. ltıak ilz,, rene Çarpmıştır. Üçü a-

"te 13 çocuk yaralanmış-

!,.___ -·-·---... ··--....... • .-: .......... , .... HNJllll'I llfiJıırrntllllı'"'"' .. ltl'ltllft!nfllllltın.ını•ııHıll .. lll•l•llN ... WUllllll~llUllllfNl'IDl&ll] 

_ Faşıst Memurların imtihanı 

Sinyor Mussolini faşist memurların bir çok bede ~ h k tl · • w. • nı are e Cl'J yap· 
maları Jazım geldıgını, sıçramalarını, yiizmelerini, atlamalarını tamim 

etmiş ve bımun için bir imtihan yaınlmışhr. Resimde, faşist memurla

rın bu imtihanları nasıl geçirdikleri görülüyor. 

·----·
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Japonlar umumi taarruza 
geçtiler 

Tokyodan bildirildiğine göre Ja

pon kuvvetleri Şansinin cenubunda 

umumi taarruza geçmişlerdir. Japon 

tebliğinde anlatıldığına göre Çinli
ler bir topçu düellosu esnasında bo-

ğucu gazlı obüsler kullanmışlarsa da 

• 

Hindistan Tam 

istiklal istiyor 
Londra, 7 (Hususi) - H:ndistan 

milli kongresinin reisi Nehru, bugün 
Londrada söylediği bir nutııkı:a Hin
distanın bir dominyon değil. fakat 
tam manasile müstakil bir devlet -:ıl
mak istediğini, daha sonra İngiltere 
ile Hindistan arasında iş beraherliği
nin mevzuubahis olacağını, fakat her 
şeyden evvel emperyalizm fikrinden 
tamamile uzak bir şekilde meseleyi 
halletmek lazım geldiğini sôylemiş
tir. 

le beyanatta bulunarak şu söz
leri söylemiştir: 

" - Uzviyetleri canlı tut
maktan maksadımız, insmıları 
ebedi hayata 1ıazır1.amak de
ğildir. Maksadımız, mahalli 
bozukluklara karşı gelerek -
tabii bir önıiir geçirmeleridir. 
Lindberg ile yaptığımız maki
ne tekemmiil ettikten sonra 
kalbin vazifesini gövde ha.rı

cinde yapabileceğidir. Bu ci
haz sayesinde uzviyetin mik
rop kcıpmasına imkan kalmı
yor. Fakat umdttğumuz neti
ceye varmak için yıllar geçe
cektir.,, 

Doktor Carrel'e göre bu ci
haz tekemmül ettikten sonra 
bir hastayı sun'i bir surl?tte 
yaşatmak ve vücudü içindeki 

herhangi uzviyeti çıkararak te
davi etmek mümkün olacaktır. 

• mü.freze daimi devriye yapnrak sÜ~ 
kfıneti iade etmiştir. Buna !'ağmen A
raplar bir takım nümayişlP.r yapmı~
lar ve bu arada beş Yahudi yaralan
mıştır. Bugün Araplar mağaıalarmı 
kapıyarak nümayiş yapmışl:udır. 

Karışıklık bugün de devam etmiş 
1 ve bir çok kişi yaralanmıştır. Havfa. 
1 da, Kudüste ve Teiaviv ile Va fa ;ra
sında geceleyin sokağa çıkmak me
nolunmuştur. 

Dün vuku bulan bir miisa:ieme es
nasında silahlı çeteler aö-ır za . t _ . ,.., yıa a 
ugramışlardır. Bir petrol borusunu 
tahrip etmekte olan tethişcilere za-
bıta tarafından ates acılmıs b .. d , ve u 
yuz en dokuz kişi ölmüştür. 

0-----
Almanyada Yahudi MPırar-
hklarında Araştırmalar 

Yapıhyor 
Breslav, 7 (A.A) - Yahıırlill'rc ;ıit 

m.~l~arın tahriri ve istima] ı hakkında 
Gorıng tarafından neşred ilen knrar-
name ·b· mucı ınce Glogau Yahud · 

1 ~ ı mc-
z~r ı~ında yapılan araştırmalar ne
tıcesınde bir d . mezar taşının arkasın-
a bır kaç bin marklık altın bulun 

muştur. -
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Umumi .Adaba 
Uymıyan Hareket 

Polisimiz 
Takdir 
Kazandı 

TAN 

Kadın Köıeıl 

Vez için 
Rahat 

Jaketıer 

• 

lstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRIVATI: 

Saat 12.30 Pldkla Tilrk muslkM 
Havadis 13 05 Pldkln Türk musikisi 1 
Muhtelif plftk neşriyatı U SON. 

'
AKŞAM NEŞRiYAT!: 

Fahri ismindeki Genç, Mahallenin 
Çocuklarına Karşı Ne Yapıyormuş? 

Cihangirde oturan Fahri isminde bir genci, umumt adaba mu
halif hareketten ve mahalle bekçisini dövmekten auçlu olarak, 
dün, meşhut euç.lara bakan Asliye Dördüncü Ceza mahkemesine 
getirdiler. 

Re•imJe görülen jaket kı•a kollu ve ıal 
örneği yakalıdır. ônde dört tane büyük ' 
düğmesi vardır. Belin arkasında dar ve büz
gülü bir kemer vardır. Cebin üzerinde koyu 
renk bir monogram İflenmi1tir. 

\1 Saat 18.30 Plakla dans musikisi 1 
J Konferans: Ali Kliml Akyüz (ÇoeU1' 

biyesi) 19.55 Borsa hnberl~I 20 G 
rasathanesinden naklen saat oyan: 
zeyyen ve arkndn,,lan: Hil12am, t! 
! Kürdill. 20.45 Hava raporu 20.48 
Rıza Doğrul tarafından nrapçn söyle' 
Orkestra: 1 - Ober: La muet dö F 
2 - Kalman: Das varın noh zanytın 
Dellbes: okme 4 - Trnnslntör' Ser 

den şüphe ettirecek bazı hareketler 
görmüştü. Bu gencin, Adli Tıp işleri 
müessesesinde müşahede altına nlın
masma karar vermişti. Dün müşahe
de raporu gelmişti. Fahride, cezai eh-
liyeti kaldıracak hiç bir hastalık gö
rülmemiştir. 

Bunun üzerine Müddeiumumi mua 

vini Necati, iddiasını söyledi. Hadi

se esnasında, bekçi Mustafa sivil bu-

İddiaya göre, suçun mahiyeti şu
dur: Fahri, mahallenin çocuklarına 

karşı, umumi adaba uymıyan birta
kım !hareketlerde bulunuyormuş. Bir 
gün, Fahri böyle bir harekette bulu
nurken, mahalle bekçisi Mustafa da 
oradan geçiyormuş. Fakat, Mustafa 
-o gün sivil giyindiği için, Fahri ta
Tafından tanınmamış. Bekçi Mustafa, 
bu çirkin hareketin önüne geçmek i
çin, müdahale etmiş. Fakat, Fahri, 
bekçi Mustafayı hem taşla dövmüş, lunduğu, suçlunun adiyen dövmekten 
hem de hakaret etmiş. ve umumi adaba muhalif hnreketin-

Dün, bu iddianın muhakemesine den dolayı da cezalandırılmasını iste
başlanacaktı. Fakat, mahkeme heyeti, di. Muhakeme karar için başka bir gü 
daha evvel Fahride, akıt vaziyetin- ne bırakıldı. 

SUJISTIMAL: 

Masa Örtüsünden 
Çıkan Bir Davaya 
Dün Başlandı 

Dün Asliye Üçüncü Ceza mahke
mesinde bir emniyeti suiistimal dava
sına başlandı. Suçlu Tepebaşı sokağın 
da Bahar apartımanının 4 üncü ka
tında oturan komisyoncu Çanak.kale
li Yudaoğlu Markoni idi. Mübaşir da
vacı olarak ta Bayan Ojeniyi çağırdL 

Fakat gelmemişti. Tebliğ ilmühaberi
nin arkasına verilen şerhten Ojeni
nin bir ay evvel Lonclraya gittiği an 
laşılıyordu. 

Iddi& '!'1 °di· Ojeni suçluya güm
rük resminin tutanru ogu•~ .. -~ •• 
bir masa örtüsü vermiş, o da getir
memiştir. 

Suçlu bu iddiaya şöyle cevap ver
di: 

- Bay Reis, elli dokuz yaşıma gir
diın. Ömrümde şimdiye kadar Adli
yeye hiç ayak basmadım. Bu iddia 
doğru değildir. Bana Ojeni masa ör-
tüsü vermiş değildir. Salvatordan ör
me ibir masa örtüsü aldım. Bunu ba
na satmak için nümune olarak verdi. 
O örtüyü de getirdim. İki üç lira kıy
metindedir. İsterseniz görünüz ve 
mahkemenize vereyim. 

Örtüyü açtı. Makine ile örülmüş, 
alelade bir örtü idi. Mahkeme dava
cıya tekrar tebligat yapılması için 
mahkemeyi başka bir güne bıraktı. 

TAZMiNAT: 

Batan Yel< ta 
Vapurunun 
Muhakemesi 
Geçenlerde, Köstence önünde Türk 

bandıralı Yekta vapuru İranya vapu
ru tarafından batırılmıştı. Yekta va
puru sahibi Asliye İkinci Ticaret mah 
kemesine müracaat ederek, İranya va 
puru hakkında haciz konulmasını is
temişti. Mahkeme, ehli vukufa vapu
ra kıymet biçtirmiş ve çıkarılacak an 
kazı da sahibine ait olmak üzere 22 
bin liralık bir teminat verilmek sar
Ule, vapurun serbest bırakılmasını ka 
rarlashrmıştı. 
-- r V ---et 

İranya vapuru serbest bırakılmıştır. 
Yekta vapuru sahibi kaza yerinde 
tetkikat yaptırmıs ve batan vapurun 
çıkarılmasına fennen imkan bulun
madığı neticesine vardı ~ı için, dün, 
tekrar mahkemeye mürııcaat ederek 
Yunanistanda yaralanarak tekrar li
manımıza gelen ve tamirde bulunan 
İranya vapuruna haciz konulmasını 
veyahut teminat mikdarının evvelce 
tahmin edildiği gibi, 41919 lirava ib
lağ edilmesini istemiştir. Mahkeme 
tetkikat yapmaktadır. Bugünlerde ka 
rannı verecektir. 

l\1iİDDEİUMUMiLİKTE: 

Müzayedeye Parmakla 

Fesat Karıştırmış 

Hüseyin Şakir 

Birkaç gün evvel şehrimize gelen 
ve Perapalas Oteline inen Armondo 
isminde bir ltalyan fabrikatörü Salı 
günü akşamı saat yirmi birde Tepe
başında bir yankesici tarafından so
yulmuştur. Yankesici Armondonun 
içinde 180 Türk lirası, 520 Italyan li 
reti, on sekiz Ingiliz lirası ve bir Der 
bi at yarışlarına· ait bileti bulunan 
cüzdanını çarpmıştır. 

Zabıta kısa bir zaman sonra bu 
yankesicinin Çeşme Meydanlı Hüse
yin olduğunu tesbit etmiş ve Hüse
yin ve suç ortağı olan seyyar ağızlık 
çı Hasan Tahsin ile beraber yakalan
mıştır. Çalınan paralar sahibine ia
de edilmiştir. 

Bu hadisenin tafsilatı şudur: 
Çeşme Meydanlı Hüseyin Salı gü

nü akşamı Tepebaşında dolaşırken 

Pcrapalastan çıkıp Beyoğluna doğru 
bir gezinti yapan fabrikatör Armon
do'yu görmüş ve hemen elini uzata
rak: 

"-Bonjur Mösyö Moruk,, demiş
tir. 

Armondo kendisine uzatılan eli sı
karken, Hüseyin sol elini Italyanın 
yakasına doğru uzatmış, anlaşılmaz 
birkac söz so.xledikten sonra uzak-
a.iuu~"1...1. • .1. .. u. ~ ... _, a• o -.. 

yete bir mana veremiyerek yoluna 
devam eden Armondo, bir aralık eli 
ni cebine atmış ve para cüzdanının 
yerinde yeller estiğini gorünce solu
gu karakolda almıştır. 

Bir müddet sonra memurlar Çeşme 
Meydanlı Hüseyini yakalayıp A~
mondoya gösterdikleri zaman, fabrı
katôr cüzdanını çalan adamın bu ol
madığını söylemiş, fakat Hüseyinin 
üzerinde çıkan kendisine· ait cüzda
nını görünce, hayretten dona kalmış 
tır. Çeşme Meydanlı çaldığı paralar 
dan iki tane elliliği onar liralık zan
nederek kendisine gözcülük eden 
seyyar ağızlıkçı Hasan Tahsine ver

miştir. 

Aldığı yüz liranın bir kısmını 

meyhanelerde yemiştir. Suç ortağı 

Hasan Tahsin de dün yakalanmıştır. 

tZMIRDE: 

Vali Bir Yılda 
Y apdacak işleri 
Anlatıyor 
İzmir (TAN) - Vali Faz.lı Güleç, 

yeni sene bütçesi ve yeni mali sene· 
de yapılacak işlerin başlıcası hak -
kında şu izahatı vermiştir: 

- Vilayetin bu seneki bütçesi iki 
buçuk milyon liradır. Bu bütçe ile 
Sivrihisarda, Armutluda ve merkez 
de birer mektep yapılacaktır. Muh· 
telif mektepler tamir ve köy mektep 
lerine de yardım edilecektir. Foçada 
da bir mektep yapılmasına başlan -
m1ştır. 

Gülbahçe - Karaburun yolunun ba 
kiyesi ve Ödemiş - Çatal yrılunun 
9 kilometrelik kısmı, Baymdırın Ti
re yoluna bağlanması, istikrazla te
min edilecek işlerdendir. 

Subaşı - Selçuk yolu, turistik yol
lar arasına girdiğfndeo onlarla bera
ber yaptırılacaktır. 

Muhtel!I belediyelere yapılan yaı 
dımlar arasında fuara 20 bin lira ve 
geçen sene istimlak edilerek beledi
yece tanzimi mukarrer Atatürkiın 

validelerinin mezarı yanındaki saha 
nın imarı için on beş bin lira, ço -
cuk hastanesine yardım olarak on 
bin lira konmuştur. 

Verem hastanesinde yapılnn pav-· 
yonun mütebaki kısmı__lçin konulan 
darın -inşası münakasaya çıkanlmış
tır. İkmaline muktezi dnha takriben 
kırk bin liralık tahsisat ta temin o
lunarak Cümhuriyet beyr~mından 

evvel bitirilmesi azmindeyiz. 
İzmirde yapılacak yeni Halkcvi i

çin vilayet ve belediye bütçelerine 
konan tahsisatlarla bu sene içinde 
• planlarını yetiştirebilirsek - Cüm
huriyet bayramında temel atma me
rasimi yapacağız. Halkevinin yerin~ 
cümhuriyet meydanında teshit et • 
miş bulunuyoruz. 

Vilayet dahilinde zirai işlerde bü
tün kuvvetimizi dağ köylerine ve 
bilhassa geçinmeden mahrum olan ve 
bu saika ile ormanlara zarar veren 
köylerin terfihi gayesi üzerinde tek 
sü etmiş bulunuyoruz. 

DOLANDIRICILIK: 

Suyu Zeytinyağı 
Diye Satmış 

Dün, Asliye Dördüncü Ceza Mah
kemesinde garip bir dolandırıcılık da 
vasına devam edildL Küçükpazarda 
16 numaralı evde oturan İsmail ismin 
de bir genç eline geçirdiği gaz. tene
kelerinin içine su doldurmuş, ağızla
rını lehimlemiş, sonra da içine birer 
b~ruya doldurduğu 250 şer gram zey
tinyağım tenekenin içine sokmuş ve 
o civardaki bakkal Mihran, Ömer, 
Ahmet Dursun ve İzzete satmıştır. 

Müddeiumumilik dün, bir müza
yedeye fesat k rıştırrna davasını tet
kike başladı. Suçlu Kuzguncukta Ay
hatun sokağında, 13 numaralı evde o
turan ve sebze halinde 138 numaralı 
mağazada ticaret yapan Salamon oğ
lu İsaktır. İddiaya göre, Gümrük ida
resi tarafından satılığa çıkarılan bir 
demir kesme makinesinin müzayede
si yapılırken, ellerini kaldırarak bir
takım işaretler yapmak suretile, di
ğer taraftakilerin rağbetini kıracak 
şekilde hareket etmesi, müzayedeye 
fesat kanştınr mahiyette görülmüş 
ve Müddeiumumiliğe verilmiştir. Tah 
kik.ata devam edilmektedir, 

Italyan fabrikatör, dün Emniyet 

Müdürlügüne giderek, Emniyet Mü
dürü Salih Kılıca ve !kinci Şube 

Müdürü Nevzat Armagana teşekkür 

etmiştir. 

* Izmir (TAN) - Menemende Kıt 
bilay abidesi etrafında, abideyi gü
zelleştirmek için bazı inşaat yapıla
caktır. Inşaatın Teşrinievvele kadar 
bitirileceği umulmaktadır. * Izmir (TAN) - Türkofiste ihra 
cat tacirlerinin iştirakile bir toplantı 
yapılmıştır. Uzüm kurumu ve koope
ratifler de ihracatçılar birliğine gir
mişlerdir. Bu suretle bütün ihracat
çılar arasında ahenk temin cdilmiŞ 
olmaktadır. 

AGIRCEZADA: 

Armondo polis müdürüne: 
"- Türk polisinden çok bahsedil

diğini duymuştum. Şimdi Türk poli

sinin dünyanın en mükemmel polisi 

olduğunu gördüm ve gördüğümü her 

yerde söyliyeceğim.,, 

YALAN YEMiN : 

Senetteki Parmak 

izi Kimin? 

Batan Motör 
Kaptanının Cesedi 

İzmir, (TAN) - İstanbula hare
ket ettiği esnada yanıp batan "Tica
reti bahriye,, motörile beraber kay 
bolan motörün sahibi Çolak Rasimin 
cesedi denizde görülmüş ve çıkarıl
mı§tır. Motördeki infilak yüzünden 

Suçlu dün mahkemede bu iddiala
n reddetti, ben yapmadım, dedi. l!"al
buki, Ismailin evinde ayni şekılde 
bir teneke yakalanarak Adliye ema
net dairesine verilmiştir. Muhakeme 
bu tenekenin getirilerek tetkik 
edilmesi ve şahitlerin çağrılması için 
başka bir güne bırakıldL 

Altı lrza Geçme Davası 
Dün Ağır Ceza mahkemesinde al

tı davaya bakıldı. Bunların hepsi de 
ırza geçme iddia ı idi. Hepsinin de du 
ruşmalarına gizli devam edilmiştir. 

Asliye, üçüncü ceza mahkemesi, Raslmin kafatasının parçalanmış ol 
dün, bir yalan yere yemih davasına duğu görülmüştür. 

iHMAL: 

Memurlar Beraet Ettiler 
Asliye Üçüncu Ceza Mahkemesi, 

dun, bir ihmal davasını neticelendir
di. Komiser Eminle polis Etem ve 
Mahir hır ihzar muzekkeresini vaktin 
de yerine getirmemekten suçlu idiler. 

1 hkeme şahıtlerı dinledi. Müddei
umumi iddiasını söylıyerek suçlulara 
beraet kararı verilmesini istedi. Mah
keme de, bu üç suçlu hakkında bera
Jıt karan verdi. 

BULDANDA: 

devam etti. Davacı Sabri isminde bir İnfilak esnasında sağ kolu bile
gençti. Kendisine tefeci Karamanlı ğinden kopan, yüzü ve sırtı fena haı.. 
Yorgi, kırk altı lira elli kuruşluk \ir de yanan Rasimin oğlu Mustafanın 
senet temlik etmiş, bununla Beyoğ- vaziyeti ümitsiz görünmektedir. Ma 
lu hukuk mahkemesine müracaat e- kinist Bayramın da yaralan ağırdır. 

Birçok Yol Yaplldı derek, Galatada Zürafa sokağında, Az yaralı Hamdinin yakında iyileşe 
Buldan (TAN) - Son 9-10 av i- bir evde sermayelik yapan Türkln ceği umulmaktadır. 

çinde, kaymakam Reşat Beyathnın IF EDE 
çalışmalarile, 150 kilometrelik köy aleyhine bir alacak davası açmıştır. SiL K : 
yolu yapılmıştır. Şimdi köyler bi- İddiaya ~ö:e· Türkanın imzası yerine Telefon 
ribirine, nahiye ve kaza merkezine parmak ızı vardır. . . . 
bağlanılmış bulunuyor. Buldandan Dün Türk~nın ve ~~hıt~erın ıfade-
10 kilometre uzakta olan Suleyma- leri dinlendı. Senet uzerındeki par
niye köyünün çok sarp yolu da oto- mak izinin hakikaten Türkana ait o
mobillerin bile geçeceği bir hale lup olmadığının tetkiki için, muha
getirilmiştir. keme başka bir güne bırakıldı. 

Açlldı 
Silifke (TAN) - Silifke • Taşöcü 

ve Silifke - Mersin arasında telefon 
muHaverelerl başlamıştır. Telgraf

hanede bir telefon santralı ~ucuda 

getirilmesi beklenr.1ektedir. 

Vatal"'ctaşln 
· .Mi.ilal<at 

Otobüs - Vapur 
Tarifeleri 

Fenerde oturan bir okuyucu
muz, "Ahmet Numan,, imzasile 
gönderdiği mektubunda şunları 
yazıyor: 

"Haliç sahillerinde oturan 
halk, ötedenheri şu iki nakil va
sıtasından şikayetcidir: 

1 - OtobiisJerdcn, 2 - Va
purlardan. 

Otobüslerden şikayetçidir. Çün 
kii, bunlar, umumiyetle bakım
sızdır. hareket saatleri keyfe 
bağlıdır. Araba dolınndnn hiç
biri lıarcket etmez. Yalnız sabah 
ve akşamları, yolcu akını oldu
ğu zamanlarda iki, iiç ıfakikada 
bir otohii hareket ettirilir. Bu 
da, nakli~·ntı yetiştirebilmek i
çin, zaruridir. 

Semte dönerken, yolcu, gece
leri Kerestecilerde saatlerce a
rabanın dolmasını bekler. Son o
tohiis. çok defa vaktinden evvel 
hareket ettiği için, Eminönün
den Kerestecilere kadar yolcu
lar, durak yerinde boşu hoşuna 
araba beklerler. 

Vapurlara gelince, bunların 

hareket saatleri ve işleme tari
feleri maalesef ihti:vaca nvsrun 
hah ve nkcıam, doğru sayılabile-
cek bir kaç posta vardır. Bunun 
haricindeki saatlerde, m<.'scla bir 
E) iip - Köprii yolculu,b"11 vasati 
bir saati bulur. Btma, vapıırlarm 
yolsuz oluşunu da ilave ederse
niz, vaziyeti kolayca kavrarsı· 
nız. 

Sene1crdenberi duyarız. Oto
hiisleri belediye işletecekmiş. Fa 
kat, hu tasavvurun tatbiki, anla
şılıyor ki, daha bir kaç sene ge
cikecek. Bu semtlerde oturanla
rın, hu intizamsızlığa daha faz
la maruz bırakılmamaları doğru 
olsa gerektir. Vapur tarifelerini 
ihtiyaca uygun ekle koymak 
miimkiindür. Otobiis seferlerini, 
tam ve esaslı bir tarifeye bağ-
lamak ve bu tariCenin tatbik e
dilip edilmcdii{ini kontrol etmek 
te, pekala, kolayca temin edile
bilir. 

Biz, bugün otobüs seferlerini 
az çok intizam altında tutan ta-
rifeyi gayri kafi buluyoruz. Yol 
cuların istirhaati için daha iyi 
bir tarife yapılmak gerektir.,, 

Ankara Radyosu müdürliiğünden 
haklı bir dilek 

21.30 Muuıffcr İlkar ve nrknda3lnrı· 
taraban, 22.10 Tcpebnşı belediye bR 
sinden naklen: Varyete müzik. 2!.50 
haberler ve ertesi günun progmrnı. 
Saat ayan: SON. 

SENFONh.ER: 

20 Bl'rlin kıs:ı dalgası: Senfonik 
ser (R. Strauss). 21.25 Peste: S 
(Lortjlng, Ç:ıyl:ovskl, Hubay, Ma 
becr, Ll-hnr, Zlrer), 22 Prog: Po 
Çek scnfonJk musikisi. 

HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Kanşık 
ser 8.15 devamı. 9.SO Askeri bando. 
Parls Mondlyal: PUl.k; 9.15 keı.a. )' 
kez:ı; 10.35 keza,13 Berlin kısa daıl l.İ 
Hafit musiki. 14.15 keza. 13.15 P:ırl.S 
diyal: Konser nakli. H keza 13.25 
rcş: Pl~k konseri. (14.30 keza. 11 
şova: Radyo orkestrası. 17.45 
kısa dalgası: İş sonu konseri 18.50 Jı 
18 ncrlin kısa dalgası: Konser nnJt1l. 
Paris Mondiynl: Pllık musikisi. ı 
Prag: Karışık program. 20.15 Bli 
Rnvelin eserlerinden pltık konseri. 
Vnr ovn: Amerikan musikisi. 21 13 
Radyo orkestrnsı. 22 Viyana: Ork 
sopran (Hnflf pa~nlar). 23.15 
PlAk musikisi. 24.10 Peşte: Çignn or 
trası. 

OPERALAR, OPERETLER: 

15.30 Parls Mondlyal: Delibes'in 
rol l'a dit,, operascı, 20.40 Gounııd 
Mnrgarethe operası. 23 Varsova: 
muslkisi. 

ODA l\IUSiKiSi: 
17.30 Berl!n kısa dnlg:ısı: Oda rn 

si konseri. 

RESITAT,LER: 

10.30 T3erlln kıı;n dalgm:ı: Şnrkılnf 

15 Berlın kısa dnlr,nsı: Gece c;nrk 
18.45 Brüno: Saadet şnrkılarL 19.10 
şova: Solist konseri (Plynno, vıyo 

sel). 19.15 BOkrC§' Rumen şarkılaı1< 

22..30 Berlln kısa dalgası: Şmkılt1f· 
15 Bclgrııd: Muhtelif arkılar 

DANS MUSİKİSİ: 
ıo .. 45 Berlln kısa dalgası: 23.15: 

te (p!Akla) 

BALIKESIRDE : 

İki Günde 
Dört Y an91n 

Başlan91cı Ol 
Balıkesir, (TAN) - İki gün 

de şehrimizde dört yangın ol.nı 
Yangınlardan biri Dinkçi mnhall 
de Emsalin umumi evinden, Ô 
Yenice mahallesinde Hüseyirı 

Kamilin ip atelyesinden, iiçii 
İzmirliler mahallesinde HaII 
evinden çıkmış ve itiaiye taraf 
hemen söndürlilmüştür. Bu üÇ 
gının da sönmemiş sigara atıltıl 
dan çıktığı anlaşılmıştır. 

Dördüncü yangın, Oruçgıııi 
hallesinde Ahmedin evinin avl 
daki otlan yakarak temizleme) 

mcsinden çıkmı§tır. Ateş, Yo 
Cabirin evine de sirayet ettni 

büyümeden söndürülmüştür. 

Ankaradan mektup gönderen bir oku
yucumuz bize ıunları yazıyor: Domuzlar Zarar Veri it. 

"Ankara radyo istasyonumuz okuyucu
ları, artık radyo dinleyicilerinin sabrını tn
ıırmıştır. Bunu kendileri de bilmiyor de
ğillerdir, her halde. Fakat ne yapsınlar .. 
İşlerine öyle geliyor. Dört şarkı ilf' tomnm 
kırk dakika doldurulduğuna şahit oluyo
ruz. Tecrilbeııl kolay.. Rndyoııu olan her 
gUn tecrübesini yapabtllr. İşte hesabı: 3 
dakika süren bir şarkıdan sonra 4 dakık:ı 
istirahat ediyorlar. Her ıarkı için de son 
gUnlerde pek mebzullaşan taksimler isabet 
ediyor, etti 10 dakika. Bu suretle bir sar
kıyı ancak on dakikada dinlemiş olııbi

Uyoruz. Dört ıarkının nasıl kırk daldk:ı 

ettiti her halde anlaşılmııtır. O bitmez. tü
kenınez taksimlerle darp olunmaıctan artık 
usandık. Hele o ara :fasılları.. İstasyonun 
zınlbsı olmasa ne ise, bol bol ista:tYonun bo 
zukluk ı;ürultüsünii dinliyoruz. Hııydi bun
dan yakında kurtulacağız. yeni ı!'tasyona 

kavuşacağız diyelim. Fakat bu ara fasll· 
lan ve taksimler haddinden fazla değil mi:' 

Bunun başlıca sebebi muhakkak ki, bu 
işle alAkadar olanların. gösterdlklerl mO
samahad ır. İstanbul radyo istasyonu, An
kara radyo istasyonundan daha bozuk ol-

Balıkesir, (TAN) - Mevsı tt 
sürek avları tertip edi1miŞ "' 

haylisi de öldürülmüş olduğll 
Bağcılar nahiyesinde domuzııır 
denbire çoğaldığı ve mahsule 

verdiği bildirilmektedir. Iş 

olduğu için köylüler şimdi stJ 

yapamamakta ve domuzların 

zarardan şikayet etmektcdirl r 
var kasabalardaki avcı klilP 

faaliyete geçmesi, ziraat id 

de yardımda bulunması bekle 

duğu halde sabırları taşıran fıısıl 
dığı için daha caz.ip oluyor. 

Altıkadarlar bu işe biraz ehcıtıl'I' 
sclcr çok iyi yapmış olurlar. ft 
lar arasında isUrnhnt olm:ız. Arı'
saatte bir istirahat edilebilir. aır 
yucu değişeceği znmanlnr fnsıl'l ' 
rupa istasyonlarını dinllyecek oW 
rürüz ki, bir parça bitince, spil' 
ııonrn çalınncak parçayı söyler 
musiki ba~lıır. Biz de bö~e ısti) 



1::::::::::::: 8 - 7 - 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

T: ----0--
~ .... D hedcft Haberde, flklrde, har-

.. Ydo temiz, dDrDat. aamlmt olmak, 
karııa ııazeteal olmıya çalıtmaktır. 

ABONE BEDELİ 
'riırkiye Ecnebi 

Hoo Kr, ı Sen6 2aoo Kr, 
;f 1 '750 Kr, 6 Ay 11500 Kr, 
·uJ: 400 Kr, 8 Ay 800 Kr, 

ıso Kr, ı Ay soo Kr, 
ı : l!ıııetıeraraın posta ittihadına dahil ol

!J\.ıyan nıemlekeUer için 80, 16, 9, 8,5 lira 
dır. Abo:ıe bedeli peşindir: Adres değlıı
~ek :5 kuruııtur. Cevap için mektup 

ra lt kuruşluk pul Utıvesi ltızımdır. 
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? GONON MESELELERi 
,ı:nJ 

Dükkanlar 
~tW kaçta Açıhr? 
,~1 >'cızan: M. Zekeriya SERTEL 

lI İliıde her şey kanunla halledilir. 
alkın içtimai terbiyesi, hilklimetin 

le e~ dokunmadıkça kendi işlerini ken
ıo. f eli kendine halletmesine kafi gelmi
İıı1" l'.or. Her i§te hükumetin müdahale
riS •ıne ihtiyaç hissedilişi bundandır. 
• 13' Başka memleketlerde teamülün 
7 ~le~tiği işleri bizde kanun halleder. 
:Bıc d ilııdiye kadar hayatımızı tanzim e
~JI ~ll taammüller şarka mahsus itiyat-

ı tdan doğmuştu. Şimdi ıarplılaşıyo
t!l ~l · llayatımız, yaşayışımız, eğlence
. f ~rj .... · d x.ı • 1· ta .. ıız e5.şıyor. Fakat hayatımızı 

ee nzinı eden teamülleri değiştirnıiyc 
kf/ ~esaret edemiyoruz. Teamüller şarklı 
0 r ~ldıkça ha~:atımı.zda da ak5llklıklar 

Cotiilüyor. 

l>ükkflııların akşamlan muayyen 
ııaatte kapanması kararı, içtimai ha
l'."tıınızdaki de~işikliğin bir netlce
ıııd' 

ıt. Fakat bu neticenin tahakkuku 
~nrıtlc kanunun mildahalesi1e miim
d~n. olabilmiştir. Fakat akşamları 

1w Ukkanlarıru muayyen saatlerde ka· 
:all\ıya ahşan halk, iş yerlerini sa
~~hları açma i ini kendi kendine tan
t 
1
ll\ edememiştir. Orada hali şark 

llllJl\iilleri hakimdir. 
:t'tt bükkanlar kaçta kapanır, 'biliyo
huf; ,lo'ak~t ka_çta aç_ıhr bilmiyoruz. 
d Utnetın rnudahnlesine ihtiyaç var-

ır· ır. F 'Ih . . 
~lrı . 1 nkıka ış hayatının tanzimi i-
•tt ış Yerlerinin sabahlan açılma sa-

de b' · tir ır nızam altına alınmak gerek 
: !' Ilı; .lıalkın geceden istifade edebj{. 
.;:::I sı ancak bununla mümkündür. 

'1er1c ··ı ·· K * 
~ ~ld ... 
~r 
~al 

11ıd ovada • -::i zamana ait mabet 
d~ llğu zanne ilen bir harnhe mey
~ell a çıkmış. Bize burasını gezdirir
l'ıtı. efsanesini anlattılar. Yunanhla
d, ltıeşhur kuvvet ilahı Herkül ara
~ç ııır~da Yalovaya gider, orada bir
i~ ttin kalır, Yalovanın sihirli suyu 
tl)'ıkanarak kuvvet toplarmış. 

~fi "ne lJ. efsane Yalova kaplıcalarının 
it11 -.~ .. :i~~ ?e derece zindegi ve gençlik 
fı ~la gın1 ve o vakitki insanların bu 

~ti t.a ne kadar ehemmiyet verdik-
ç lltıı anlattığı için hoşuma gitti. 
JJ'I ~~:.r~lün kuvvet' kaynoğı mem-

:i 
1lltizdc imiş te haberimiz yok. 

* ~s 
.rl Senefili 
,JC ~,. --

~ 
bun I< 

tıı ile • anaat Kitaphanesi bana ye-
derdı §rıy?fınclan sekiz, on kitap gön
~i 

1
' l{ıtapların her biri iyi seçil· 

t ' Yi b IY l} nsılmıs mutena c.5erlerdi. 
ı_ "Yat • 

rıı' ll;lltj ... r· ının kırk beş yılını memle-
l .. ık• ,ıt 1~1 ır hnyatına malzenıe yetiş-

r tı.h.ih~e hasreden Kanaat Kitaphancsi 
r )ecn~:1 hiilfı ilk günlerin ze,·k ve he· 

) ı e n . df l>t. ,. • eşır hayatına devam e • 
~ 'tlılJı k"tü d Btrıe . 11 phanemiı.i dol uran 

ı9 ~ttııı rı.n. Jnühim bir kısmını o neş· 
~c ~ Şhr. :a 1. . 

tl1ır· ug rn de rıkan kıymeth e-d ı.n ço ~ ;ı; 
il', gu onun çıkardığı kitaplar-

·! l{ ··ı 
il~ u tür h 

,! 1 allla k ayatınıız bakımından bn 
-<U arşı . 

il de~· ınınnct duymamnk müm 
gıJdir. 

1 

~YADA: s.,,Q ----
~~aı~~ ~analları Yapıhyor 
...,.arı?rıııd AN) - Esasen bol olan 
~~ııl'tl an en 1 . . 
:ta. E!Si için . yı şekılde i<ıtifade 
tıı Ptl?rıak.tad ırva ve iska kanalları 

tı ,.,_ ıt. B l 
isını;•ıeşhur ol u suret e, Malatya-

alatı. bt an mahsul ve m eyva 
r kat daha artacaktır. 

TAN 

lnkılip Mimarisini 
I Kim 

• nkılap mimarisini man
i tıkan mimarların yarat 

ması lazımdır. Şüphesiz inkı
lap mimarisini yapacak mimar 
lann Türk olmaları icap ede
cektir. Ve bu Türk olan mimar 
lann istihdaf edilen gayeyi te
min edebilmeleri için dvamlı 
bir mimari faaliyet hayatına 
kavuşmaları lazımdır. 

~~~~YAZ AN ;~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!,fı 

\ Mimar Şevki Balmumcu 
1 

Bizde mevcut mimarların yüz
de yetmişi memur, yüzde yirmi be
şi seyyar müteahhit ve yüzde beşi 
bürolu müteahhittir. Yani 11anatte
ki manasile tam bir mimar1ık ya
pan adam yoktur .. Halbuki, sanat
te bir inkılap mevzuubahis olunca 
ideal artistlere ve bunların bollu
ğuna ihtiyaç vardır. Fikrimce (in
kılap mimarisinden) evvel, mevcut 
mimari faaliyetin tensik ve ıslahı 
düşünülmelidir. 

İki sene evveline kadar devam 
eden mimari müsabakalann bir
denbire arkası kesilmiştir. Bu ha
lin sebepleri tetkik edilmelidir. 

Mimari müsabakaların devamı 
pek hayırlı neticeler vadediyordu. 
İlk senelerde elde edilen semerele
rin bizi tamamen tatmin ettiği id
dia edilemez. Bilmek lazımdır ki, • 
sanatkar ekseriya meyvasını g~ _ 

ı.u::1 ~~) u tm t:!\rveı tayın eo.ııi7 
lAzım gelen nokta şudur: 

de ÜÇ beş c;. ., a , • • _. , _ _ :...,..~.: •••1'••: ıA#l-L,,,..:_J.._ .. 
'--''· ' :r grup, derste profesörleri Üe biraracla 

Bu memlekette (güzel sanatleri) 
teşkilatlandıran hangi makamdır? 
Bu işin mektep kısmını pek yerin
de olarak Kültür Bakanlığı idare 
ediyor. Fakat, iş bu kadarla bitmi
yor. Güzel sanatler lnkıIAplann ha

~1na gö· ..,. 
lıktakf ztfına bakınız ki, muvaffak 
olamadığımız sahamıza getırilen 

ecnebi mimarların çalışmalıırından 
istüade etmek yollannı bile temin 
edememiş bulunuyoruz. 

dimi olduğuna ve Türkiye de bir M edent bir cemiyetin, şehrl-
inkılap içinde bulunduğuna göre; ni bizzat kurması bir zaru-
hayat içindeki (güzel sanatlerin) rettir. Muhtelif ve mütenevvi mil-
bir umum müdürlükle olsun taaz- !etlere mensup 'sanatkarların elin-

den çıkan bir şehir kültür hasta
lık.lan y~ratır. Ancak, memleketin 
iman meselesi zayıf sanatkArlann 

ellerine de terkedilemez. Bu işin 
miman bakımından şu suretle hal
li IAzun gelirdi: 

Ecnebi mimarı, yapılacak 

İf )erde teknik bir tef olarak 
kullanmak ve tehrin karakte-

zuv ve tekemmülü düşünülmelidir. ,---

G üzel sanatler fizerlnde mem- Lokantalarda 
Peçete Meselesi 

leket büyükleri fevkal!de 
sözler söylediler. Mimart sahada 
elan en basit bir mevzu bile bir 
ecnebi mimara veriliyorsa bunun 
mesulleri olan biz mimıırlanz. 
Çünkü Türk miman, fevkalade sa
nat kabiliyetine rağmen, içtimai 
varlığını henüz tekemmül ettire
memiş bulunuyor. Türk miınarla
n, medeniyetin ve memleketin i· 
cap ettirdiği derecede ileri bir teş.
kilat kuramamışlardır. Ecnebi mi
rnarlann çalışma şartlan mimari 
jüriler, konkur programl~ı, mima-
ri bürolar üzerinde metotsuzluğun, 
teşkilatsızlığın bütün acılarını çek
tilc ve çekiyoruz. 

Bir doktor doktorluğu lle, bir a
vukat avukatlığı ile (kuvvetli teş
kilat şartlan dahilinde) medeni bir 
insan olarak ya~yabilirken, Türk 
mimarının mühim bir kısmı me
murluk ve diğer kısmı müteahhit
lik yollarile hayat sürüyor. 

lztıraplarnnrz var, bu ıztı
raplarm meınbaı maddt olmak
tan ziyade sanatımızı yapama
dığımızdan dolayı, manevidir. 
Fakat acılarımız, günahları
mızın mahsulüdür. Hiç kimse 
den ,ikayete hakkımız olma
mak lazım gelir. 

Türkiyede muzafferiyetln aka
binde ve inkılapla beraber geniş 
bir imar faalietine geçilmiştir. Da
ha 0 zaman mevcut mimarların 

hepsi tecrübeden geçirilrni~. van
lan netice, ecnebi mimar getirtmek 
karan olmuştur. O gün, bugün, 
memleketin milyonlarca lirlllık i
mnr faaliyeti için ecnebi mimar ça
lışmıştır. Yerli mimarın te§kilatsız-

Ç oktan beri gönnediiim bir 
dosttu. Davet ve ısranru 

reddedemedim. Hem konuşmak, 

hem yemek yemek maksadiyle 
Sirkecide iyi tanınmış lokantalar
dan birine girdik. 

Temiz, beyu ceket ırlymiş ıar
son, sol kolu altında tuttuğu, ve 
beyazdan krem ren~ine tahavvül 
etmiş peçetesini çekti; oturacağı· 
nuz iskemleleri sildi. Ayni peçete 
ile beyaz Öl'tillil masayı, önilmilz· 
deki tabaklan ,Udi. Sonra, peçete
yi sağ elinin parmaklarına doladı. 
Masamızdaki bardakları aldı. Pe· 
Çt'teli elini bardaklara sokarak bü· 
tün kuv,•etiyle o\·aladı. Peçeteyi 
kuvvetinin yettiği derecede kirli 
bardaklara ınvaladı. 
Yanıbaşımızdaki masanın kirli 

tabağı altından çektiği yağ lekeli 
yemek listesini, miiştcri1erini a· 
ğırlamasını bilen bir "mlitehas-
sıs,, gururu ile önümüze serdi. Yi· 
ne yanıbaşımızdaki masadan, kil· 
l~h şeklinde biikiilmüş birer peçe
te alarak önümüzdeki tabaklara 
koydu. 

p eçeteyi açtım. Kimbilir kaç 
kişinin bıraktıiı yağ leke

leri daha tamamiyle kurumamış 
bile. Garsonu çafırmadım. Fakat, 
peçeteyi ona doğru fırlattım. İ~l 
bilmemezliğe geldi: 

- Bir emriniz mi var? .. dedi. 
- Evet, dedim. Kullanılmamı~, 

• 

........................................ ~ ... ~..-..... ~ 
! Bütün lokantaltl1't, peçete 

yerine ince kôğıt örtüler bu
lundurmıya mecbur etmek 

! lazımdır. Sağlığı korumak J 
ı için en pratik tedbir budur. ! 
............................... 

temiz peçete istiyorum. 
Yapmacık bir tellşla attığım 

peçeteyi aldı. Ve sanki o yağ leke· 
lcrini bilmiyormuş gibi: 

- Affedersiniz, efendim. Temi
zini takdim edeyim. 

Diyerek diter bir mHıdan bir 
peçete ıetirdi. Bunun dlterlerln
den farkı yat lekelerinin kurumuı 
olması idi; bunu da attım. 

Garson, bu sefer. lokanta sahibi 
ile konuştu. Bir dolaptan "temiz!,, 
peçete çıkardı: 

- İşte çamaşırdan yeni çıkmı~, 
daha ütiisü bile bozulmamı~ terte
m 'z peçete ... dedi. 

Tertemiz (!) peçeteyi açhm. Ken· 
di:dne, ütünün yaf lekelerini çı· 

karmıya klfi ıelmedithıl riiJter• 
dim. fitilden evvel peçetenin "11· 
kama,, denilen bir amell1eden ıe• 
çirilmesi icap ettiğini anlattım. 

Hülasa, lokanta sahibinin de bil 
tün gayre~ine rağmen "hiç kulla
nılmamış,, bir tek peçete bulmak 
milmkün olmadı: 

- Affedersiniz. Çamaşırdan bu 
akşam gelecek, dediler. 

rini verecek eıerleri o ,eflerin 
idareti altmda Türk mimarla
rına yapbrtmak. 

Biz mimarlar bu salim yolu tu
tacak yerde işi gençliğin münkir 
gururlle karşıladık. 

Seneler böyle geçti, bugün, diln
ya karşısında henüz mimari var
lığımızla iftihar edecek h11.lde de
ğiliz. Fakat bir çok bitaraf ecnebi 
mimarlan da vahit tutarak iddia 
eyliyebilirlz ki: kuvvetliyiz. Yeter 
ki, çalışmak imkanını bulalım. 

Bugün de ecnebi mimar kullan
mak zaruretinin tevlit eylediği 

• meseleler zuhur edebilir. Ancak bu 
kabil işler pek mahduttur. Bu iş· 
leri bizzat mimarlar iyi seçerler. 

Şüphesiz Türk mimarını (OLDU 
ÖUNA) kanaatile çalıştırmamak, 
(ÇALIŞMAKLA YAPABİi.ECE· 
ÖİNİ) öğreterek çalıştırma»: lazım
dır. Mimari büroların kurulmasını 
ve devamını kolaylaştırmak. kon
kurları bir sistem dahilinde hazır-

lamak zaruridir. 

H er halde, memleketin gü
zel ı!anatler siyasetini doğ· 

rudan doğruya idare edecek, bir 
merkeze lüzum vardır. Burada muh 
telif sanat kollannın mümessille
rinden müteşekkil idare heyetleri 
ouıunmaııaır. 

Cümhuriyetln ilim kafnsı için 
kurulan müesseseler tam bir randı
manla çalıııyor. Beden terbiyesi 
işleri için metotlar tesbit edilmiş, 
kanunlar çıkarılmış, teş~kküller 
yaratılmıştır. Ruh terbiyesi işi i
çin mevcut mektepleri ikmal ve it
mam edecek teşkilata ihtiyacımız 
var. 

Yer Ii mimarın dilekleri bunlar 
olmalıdır. 

B u peçete meselesi, bana me-
rak oldu. Yalnız Sirkecide 

defiJ, Beyoj'lundaki lokantalan da 
birer birer yokladım. Birkaçı müs
tesna, hepsinde ayni şekli bul
dum. Ve hep şu basit usulle ha· 
zırlanınış peçeteler: 

Müşteriler~n kullandığl peçete
ler çok buruşmuş bir hal aldıktan 
sonra hiç yıkanmadan ütüden ge
çiriliyor. Bazı lokantalarda buna 
bile lüzum görülmüyor. Sadece 
katlanarak istif ediliyor ve iizerle
rine ağırca birşe:v konuluyor. Ve 
bunlar "hiç kullanılmamıl! temiz 
peçete,, olırak önümüze getirili· 
yor. Yani birçok kişi elini, ıakah· 
nı, bıyıklarını, dudaklannı ve bel
ki de dişlerini temizledikten ıonra 
ayni bez parçası yıkanmadan, te
mizlenmeden, dezenfekte edilme
den oldutu gibi "tertemiz., diye ö
nUmDH seriliyor. 

Meselenin en feci tarafı su: Böy 
le yerlerde peçete yerine temiz 
klfıt lstedifiniz zaman "yoktur., 
ı.' 1 ye vermiyorlar veya ver•miyor
Jar. HattA Sirkecide, bir lokantada 
"biz bu kadar temizlik yapabiJi. 
riz. fıioe gelmiyen bize geJmesin,, 
tarzında halkı ve belediye ·i hiçe 
sayan küstahça cevap karşısında 
kaldım. 

B u peçete itini umumt sailık 
bakımından çok mühim bul. 

dutum için bu kadar uzattım. All· 
kadarlarca bunun için dUtUnillen 
çareyi bilmiyorum. Fakat benim 
aklıma celen tedbir, diler bir çok 
memleketlerde tatbik edilen ta1'71 
bizde de mecbu:rl kılmaktır. O da 
fUdur: 

Birinci sınıf lüks ve çok pahalı 
otel ve lokantalardan başka diler 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Beıikta~tan bir kari tikayet edi
yor. Günün saat on birinden üçüne 
kadar terkos sulan kesiliyotmuş. "E
ğer borularda bir bozukluk varsa bu
nu gece yapsınlar,, diyor. 

Temmuz sıcağında herkes şıpır, şı
pır ter döktilğti bir zamanda suların 
kesilmesi, Beşiktaşm Kerbelaya dön
mesi demektir. Susuzluğun sebep ol
duğu nice nice afetler vardır. Pislik, 
hastalık, yangın vukuunda mahalle
lerin cayır cayır yanması, tifolu has
taların ve sair banyoya şiddetle muh
taç hastaların tedaviden mahrum 
kalması, bu yüzden bir çok zaru ve 
ziyan. Sanki belediye buıiu bilmiyor 
mu? Bu hakikatleri ilk mektep tale
besi bile hayat bilıisi deninde öğre
niyor. Suyun faydalarını, susuzluğun 
zararlannı bir tanesine sorun,. bakın 
size nasıl au ıibi anlatır. -. 

• Bitmek başka. bilinenleri hayata 
geçirmek başkadır. Her memlekette 
su tesisatında boıukluk olabilir. Bun 
lar tamire ihtiyaç gösterirler. Fakat 
evveli kabul edilmiş bir prensip var
dır ki, insanı sudanı havadan. gıda· 
dan mahrum etmek hiç kimsenin 
hakkı değildir. Hele bu hiç kimse bf"
lediye olursa, bir şehir halkmın bu 
en tabii ihtiyaçlarını t~min etmeyi 
ü:r:erine alan bir mües!'lese olursa, o
nun şehrin bir mahallesini bile su
dan mahrum etmiye hakkı yoktur. 
Bilakis aksini temin vazifesidir. Ta
mire muhtaç olan tesisatın, halka za
rar ''ermiyecek bir şekilde tamiri ev
velden düşünülür, tedbirleri alınır, 

halk bu bozukluiun tamirinden ha
berdar bile olmaz. Yahut l1alk, evvel
den haberdar edilerek, belediyenin 
temin edeceği kolaylıklardan istifa
de ettirilir. Yoksa, suyu kes hükmü· 
nü vermek, ve bu yüzden halkı zarar 
ve ziyana ımkmak hence ciizi mcsu• 
liyeti haiz bir vakıa olsa gerek. 

Kanunda bunun yeri var mı, yok 
mu bilmiyorum. Fakat ammenin vic
danında verilen hiiküm "boıuk olan 
:uı.dc 'burular değil, zihniyet ve pren
siplerdir.,, hiikmüdür. 

Beşiktaşlı kari diyecek ki, amme
nin vicdanı şöyle hükmedermiş, böy
le hiikmedPl'miş bana ne, hen susn7.• 
luktan boihıluyorum. sen şu realiteyi 
gör. Realite şudur ki, Bcşiktnş saha. 
hın saat on birinden, giiniln üçiine 
kadar susuzdur. Ne diyeyim, Allah 
Beşiktaşlılara ~ahır versin. 

SAMSUNDA: 

Mahsul Vaziyeti iyi 
' Samsun (TAN) - Son haftalarda 

bol yağmur yağması çiftçinin yüzü
nü güldürmüş, kuraklık tehHkesfni 
ortadan kaldırmıştır. 

Bafra taraflarında bazı mıntaka
lar ani bir çekirge baskınına uğra
mış, fakat vilayetçe alınan tedbir
ler s· yesinde bir zarara meydan bı 
rakılmamıştır. Pek çok çekirge öl
dürülmüştür. 

-o---: 
DlY '\RBAKIRDA 1 

Hastane Pavyonu Bitiyor 
Diyarbakır (TAN) - Nümune 

hast.anesinin geçen kış yanan büyük 
pavıyonu yeniden yapılmaktadır. 

Dicleye bakan bir set üzer:nde inşa 
edilmekte olan pavlyon pek yakın
da bitecek ve asri tesisati ihtıva ede
cektir. 

bütün lokantalarda, sırf bu iş için 
hazırJanmı~ sıhhi ince k&ğıl örtii 
ve peçete kullanılmasını mecburi 
yapmalidır. 

Bunlar, kulJanıldıktan sonra hu. 
ruştuku için ister istemez atılır 
bir daha hir müşteriye ''erilmesi~ 
ne imkan kalmaz. Bizde böyle ka
ğıtlar yoksa, kağıt fabrikalarımız 
bunu hazırhyabilirlcr. 

Gösterdiğim ~areyi belediye 
dofru bulmuyorııa ''eyn tathi

0

ki 
da~a kolay diğer çareler var,;a, be 
Jedıyeden rica ederim, hunları tat 
bik etsin, ne yapıp yapsın. halkın 
sıhhatini korusun. Peçete namı al 
tında kuUanılan kirli bez ııarça'>ı 
ile hem i~kE-mle, hem ma""• ._~m ta
~·~· bardak temizlenmesinin <!) 
onune ıeçsin. 

M. M. 
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Milli Takım Güreşçileri Serbest 
Şampiyonlarla Karşılaşıyorlar 

Güreş federasyonu tarafından ha· 

Bezginlik mi ? 
Kayıtsızhk mı? 

-= = -= --... ---------... -----

ziran bidayetinde Ankarada bütün 
spor bölgelerinin iştirakile tertip e
dilen Türkiye serbest güreş müsaba
kalarında birinci gelerek şampiyon 
olan güreşçilerle milli takım eleman
ları arasında bir müsabaka yaptırıl
ması evvelce takarrür etmişti. 

Bu müsabaka, bu hafta cumartesi 
günü akşamı saat 21 de Taksim sta
dında yapılacak ve çoktanberi saha
da görmediğimiz milli güreşlerimiz 
Türkiye serbest güreş şampıyonlari

Çok uzakta değildir; hep hatırlanz: : 
Atletlerimizden İrfan 15 metreden ii 
fazla gülle attığı zaman gazeteler bu-1 $ 
nu ne sitayişle ve ne memnuniyetle 1;: 
yazmıştılar! 1 e 

iki Çocuk Tipi 
1933 Balkan oyunlarında Veysi ne = Yazan : 

Haydar Balkan şampiyonu oldukları l i;11111nı111111111111u r ., 
Mahmut Yesari 

le karşılaşacaklardır. 
Serbest güreş olarak yapılacak o

lan bu karşılaşmalar eyhilde şehri
m.ize gelecek olan Finlandiyalılara 

çıkarılacak Türk milli güreş takımı
m seçmek gayesile tertip erlilmiş ve 
ayni zamanda ikinci planda bıılunan 
güreşçilere milli takıma terfi imkan
larını vermek icin hazırlamıştır. 

Bu müsabakalara iştirak edecek 
pehlivanlar üç kategori üzerinde top
lanmaktadır. Bunları şöylece tasnif 
edebiliriz: 

1 - Milli takım elemanları. 
2 - 1938 serbest güreş §aınpiyon

lan. 

3 - Federasyonun üzerinde durdu 
ğu elemanlar. 

Müsabakaya girecek güreşçiler şun 
lardır: 

Kilo Milli takım elemanları 

56 Hüseyin, Kenan, Ahmet 
61 Yaşar, Ahmet 
66 Sadık 
72 Ankaralı Hüseyin 
79 Mersinli Ahmet 
87 ~yük Mustafa 

Ağır Çoban Melim t 

Serbest güreş şampiyonlan 

Mustafa (Ankara) 
Halil (İstanbul) 
Feridun (İzmir) 
Celal (Ankara) 
!smail (Tekirdağ) 

Hüseyin (Amasya) 
Samsunlu Ahmet (İstanbul) 

• 

Mustafa Ahmet Çoban 

Hüseyin Yaşar Saim 

zaman ne kadar sevinmiş ve bunu ne 
heyecanla tesit etmiştik! 

1935 de Semih 100 metrenin, Raif 
200 metrenin, Hüseyin Şükrü uzun 
atlamanın, Polyos üç adımın 932 de 1 
Haydar yüksek atlamanın, daha son
ra Veysi diskin hulasa atletlerimizin 
büyük bir kısmı kendi şubelerinin 

rekorlarını kırdıkça nasıl sevinmiş

tik. 

M ektepli kasketi giymiş ço -
cuk, dükkandan içeri gir

dikten sonra, kapının önünde du
ran, seyrek bıyıklı, buruşuk, çö
kük yüzlü adamı çağırdı: 

- Baba, gelsene! 
Baba, tereddütle girmişti; ya -

vaş sesle ve tereddütle sordu: 
- Aradığın kitabı buldun mu? 
Çocuk, baabsına cevap verme

Bugün buna mukabil 100 metreyi 
(birtakım bahanelerle şiddetini tahiif di, tezgahın arkasında ayak~a du-
etmek istediğimiz bir sukutla) 11.4 te ran gence döndü: 
güç koşuyoruz. Bu derece 923 te ko- - Sizde, metod Alge vnr mı? 
şucu Raufun yaptığı 11,2 saniyeden Çocuğun konuşmasında bir ağır 
2/ 10 daha fenadır . Mısırlılarla yaptı- başlılık, biraz da övünüş vardı. Sır 
ğımız son müsabakalarda mesela u- tındaki koyu kahverengi ucuz ha
zun atlamada 6 metreyi beş santim zır esvabı, kendine yakıştı:rmıştı. 
ancak geçebildik. Bu şimdiki Federas Yakası ac::ık gömleği eski idi, fakat 
yon reisinin 15 sene evvel daha çocuk temizdi. Konuşurken, kollarını ida 
ken atlıyarak yaptığı 6,15 metreden reli oynatıyordu. . 
on santim daha fenadır. Baba, oğluna sokulmuş, eğilerek 

46 metreden fazla olan Türkiye omuzbaşından fısıldıyordu: 
disk rekorunun yanında 9 metre kı- - Aradığın kitabın adı, ne idi? 
sasile bu sefer yaptığımız 37,55 met- Çocuk, yine cevap vermerii. 
re ise 931 de Veysinin yaptığı 38,06 Tezgahın arkasında duran genç, 
metrelik rekordan yarım metre fena- çocuğa soruyordu: 
dır. - Hangi lisandan istiyorsunuz? 

C
. •tt 

1935 
. . ır.· • Çocuk, daha övünerek: 

ırı e . te tcsıs ettı.ıo;ttnl-7..~Ç\ pav- Al d d" 
t k b .1 b d f . . k (- manca, e ı. me reye mu a ı u e mı _!Çın on ulan l ... ,. ~ k ? 

.._ ı"ı...BC!1.TIC1 ı&l.m 

karada tesis ettiği 49, 7~ mr.a çıkanı.-- Kit t • h k d • . . apçı. ezga ın ar asın ~n 
kordan ikı buçuk metre daha fena- k ~d k" fl ·· d" .. . çı tı, sag a ı ra ara goz gez ır -
dır. Mısır musahakalarında organı- d" "k kt k' b" ft b" _ . . . ı az yu se c ı ır ra an ır -
zasyon bozuklugundan dolayı bırıncı- k' k"t k . 
den başkasının dereceleri tesbit etli- aç ı ap çe tı. 
lemediği için Mısırlıların ardında kal- Baba. oğluna fısıldıyordu: 
mış olan atleterimizin yaptığı diğer - Ne idi aradığın kitabın adı? 
dereceleri bilmiyoruz. Fakat o müsa- Çocuk, yine cevap vermemişti. 
bakalardan aldığımız şu yukarıdaki Babanın esvabı da 'ucuz hazırcı 

• 

:Müsabakalar cumartesi günü ak· ..-~·~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
rakamlar, bizim, atletizmin birçok şu işiydi. Fakat giyinişi, oğlu gibi der 
belerinden sırasınA göre yedi. sekiz, li toplu değildi, kabil olduğu kadar 
on, hatta onbeş sene geriye gitmiş perişandı. Alındığındanbet'i ütü 
vaziyette olduğumuzu gösteriyor. yüzü görmemiş pantalon, bacak • 

şamı saat 21 de Taksim stadında ya

pılacaktır. Bu karşılaşmalar ıçin stad 

yomda nizami ebatta yeniden bir ring 

yaptırılmıştır. Bundan sonrn amatör 

ve profesyonel güreş müsabakaları 

bu 'yeni ringde yaptınlacaktır. 

Demirçanı<aya Bozkurta 
Galip 

Çankın, (TAN) -Ankaranm Çan

kaya klübü sporcuları kalabalık bir 

kafile halinde şehrimize gelerek Boz 

kurt takımı ile hususi bir futbol kar-

§llaşması yapmışlardır. 

Büyük bir alaka ile takip edilen bu 

maçı Ankaralılar 1-2 kazanmışlardır. 
Çankırı takımı kuvvetli rakibi kar
şısında ezilmeden temiz bir oyun çı
karmıştır. 

• • 
lzmıt Yarışları · Yapılıyor 

İzmit vilayeti tarafından tertip e
dilmiş olan büyük denfz festivali pa
zar günü donanma ve İstanbul k1üp-

lerinin iştirakile İzmit körfezinde ya

pılacaktır. 

hı İzmite gideceklerdir. Bu müsaba

kalar münasebetile pazar günü akşa · 

mı Yavuzda bir garden parti tertıp 

edilmiştir. 

Müsabakaları seyre giden halkı İs-
Evvelce yapılan anlaşmalara göre tanbula getirmek için pazar gecesi sa 

bu yarışlara bütün vasıtalarile iştirak at 11,30 da İzmitten bir tren hare

etrneleri takarrür eden klüplerimizin ket ettirilecektir. 

son dakikada tahsisatın noksanlığı yü T.S. K. İstanbul bölgesi su sporla-
zünden yelken ve yüzme yanşlarına 

iştirak ettirilmemesi ve yalnız kürek 

yarışları yapmaları kabul edilmiştir. 

Klüpler kendi vasıtalarile İzmite git-

tikleri takdirde şarpi ve yüzme yarı:r, 

lan da yapılacaktır .. 

Müsabakaları idare edecek hakem
ler ve federasyon azalan pazar saba-

n ajanlığından: 

10-7-1938 tarihinde İzmitte yapıla

cak olan büyük deniz festivaline böl

gemiz denizcilerinin iştirakini temin 

etmek maksadile 9-7-938 cumartesi 
günü şehrimizde yapılacak olan be
şinci yüzme teşvik müsabakası tehir 
olunmuştur. 

Sokol Bayramı 

Harekattan bir görünüş. Çek Cümhur Reisi 
ve karısı hareketleri takip ediyorlar 

Şimdi bunun suclusu kimdir diye a- larında torba gibi sarkıyordu. Ba
rayacak değiliz. Lakin bizi nevmit e- şındaki rengi atık fötr şapkanın 
decek kadar düşündüren şudur: kurdelasının fiyongası öne gelmiş 

Rekorlarımızı kırdığımız zaman ti. 

rakiplerimize, galir geldiğimiz zaman 

sevinmesini bildiğimiz gibi mağlup o-

Kitapçı, raftan çektiği kitaplara 
göz gezdirdi , tekrar eskı yerleri
ne koydu, alt raftan başka kitap 
lar aldı, baktı ; bir tanesini çocu
ğa uzattı: 

lunca, rekorlarımız bozulunca, hatta 

mesela diskte, uz~n atlama, hatta sü

rat yarışlarında olduğu gibi tekn!k 

neticelerimizde çok bariz bir düşük-

lük kaydedilince de müteessir olmak, 

telfışlanmak, "acaba blze ne oldu da 

böyle zayıfladık?" diye düşünmek 

gerek iken bu anormal gerileme va

ziyetini göze çarpacak kadar sükut ve 
lakaydi ile karşılıyoruz. Mütehassıs 

veya heveskar olsun, hiç kimse bun

dan tasalanmıyor. Eskiden rekorlar 

kırdığı halde birinci olamıyan atlet
lerin vaziyetleri bir sürü tenkidi mu
cip olurken şimdi rakiplerimize mağ
lup olmak şöyle dursun, bizzat ken
dimizin senelerce evvel tesis ettiği
miz hafif rekorlara bile mağlUp o
lacak derecede düşük neticeler elde 
etmemizden hiç kimse müteessir gö
rünmüyor. 

Acaba bu bezginlikten mi, yoksa 
kayıtsızlıktan mı?. 

Hangisi olursa olsun bu hal zararlı 
bir haleti ruhiyedir. 

Çünkü böyle menfi hadislerden. 
reaksiyon duymıyan bir şube ileri git 
mek ümidini kaybetmiş demektir. 

Pentatlon Müsabakası 
T. S. K. İstanbul bölgesi atletizm 

ajanlığından: 

- Metot Alge Almanca birinci 
kısım. 

Çocuk, kitabı aldı, önce kabına 
baktı. Babası da, oğlunun omuz 
başından, kitaba merakla bakıyor 
du: . 

- Aradığın kitap bu mu? 

Ç ocuk, yine cevap vermedi; 
kitabı açtı, yapraklarını 

çevirmiye başladı, sayfalardan bi
rine dikkatle baktı, babasına dön 
dü, parmağını sayfa üzerine basa
rak babasına gösterdi: 

- İşte bu ... 

Yüzü gülüyordu. Baba. i~i gör 

mek ve anlamak için gözlerini aç

mıştı: 

- Neydi bu kitabın adı? 

Çocuğun dudaklanndaki gülüm 
seyiş uçtu; bir şey söylemedi. 

Baba. tekrar sordu: 

- Aradığın kitap bu mu? 

Çocuk, başını salladı; kısaca: 

- Bu, dedi. 

Baba. kitabı çocuğun elınden 

çekti aldı, kitapçıya gösterdi: 

- Kaç kuruş bu kitap? 

- Elli kuruş! 

10 uncu sokol bayramı 4 temmuz
da Pragda yapılmıştır. Bu bayramda 
200 bin seyirci, 32 bin sokulun ahenk 
li ve beraber hareketlerini seyretmiş-

lerdir. Merasime Çekoslovaklardan dan murahhas heyetler gelmiştir. Yu
başka lObin Yugoslav, 1000 kadarBul kariki resim, bu merasimin umumi 
gar sokolu iştirak etmiş, Fransa, Bel- görünüşünün fotoğrafisidir. 

1938 yılı İstanbul pantatlon b irin
ciliği cuma günü akşamı saat 17.30 
da Fenerbahçe stadında yapılacaktır. 

Baba. hiç pazarlık etmedi~ he
men elini pantalonunun cebıne s.t 
tı, çıkardığı bir avuç bozukluk a
rasından bir gümüş elliliği seçti, çika, Rumanya, Letonya ve Litvanya- Kayıt sahada kapanır. 

tezgahın üstüne bıraktı: 

- İşte elli kuruş! 

Onda, "Aranan kitabı huhp al· 
marn,, için her fedakarlığa karar 
vermiş bir hal vardı. 

Kitapçının bir kağıda sardığı ki
tabı, kapar gibi alan baba, oğluna 
sordu: 

- Aradığın kitap, bu ya? 

Çocuk, yine cevap vermedi. Ba· 
ba oğul, kitapçıdan çıktılar. 

v apurda yanyana oturan ba .. 
ba oğul, yavaş sesle konu• 

şuyorlar. Çocuk, on üçündP., on 
dördünde var yok. Baba, kırkı çok 
tan aşmış. 

Çocuğun saçlan dikkatle taran· 
mış, pırıl pırıl. Kravatından poşe

tine, çoraplarına kadar üstünde
ki her şey asorti. Ütülü pantalonu· 
nun dizlerini, ikide bir çekip dü • 
zeltiyor. Giyinişi gibi tavırlan da ~ 
ölçülü. Eğer erkek sinema yıldız· ~· ~ 
1 

) ~ 
arını tanımış olsam, bu çocuğun t 

muhakkak onlardan hangisinin ~ 

kopyası olduğunu anlıyacağım. ~ 

Baba, kalender, babacan. Panta· r 
ı l"'Ll"\.n'J"\nn iletf"iruS ,:r""ı .... ;;1h,,.. _;_,.,;!._ ._..,.: 

Çocuk', dişleri arasından mir.ı.1 • 

danarak hatırlatıyor: 

- Baba, cigara küllerini sille • 
sene! 

Baba, biraz da canı sıkılarak eli· 
le pantalonunu süpürüyor. Çocuk. 
babasının kayıtsızlığına üzülü • 
yor, renkten renge giriyor. 

Baba, oralı değil. Cebinden bit 

kağıt çıkanrken kravatını bo:ıU" 

yor, çocuk, buna da sinirleniyor: 
- Baba, kravatını düzeltsene! 
Baba, arada bir dalıyor, tatl1 

tatlı başını kaşıyor, caketin yaks!J1 

omuzlan dökülen kepeklerle ağ8' 
rıyor. Çocuğun da rengi atıyor: 

- Baba, yakan, omuzların ke ' 
pek içinde kaldı. 

Baba, temizliyormuş gibi P.lleri' 
ni caketinin yakasında, omuzla ' 
rında gezdiriyor. 

Vapurdan çıkılacağı zaman. <:O' 
cuk ayağa kalkmıştı. ütülii psJ'I' 
talonunu, kravatını, poşetim di.İ ' 
zeltti. 

ı' Babanın pantalonu burus bı..tr0• 
tu; çocuk. yine sinirlendi: 

tl~ 
- Baba. otururken pantaıorı Jt 

dizlerini cekmiyorsun. Bak, ne 
na diz yapıyor! 

B iri babasmm bilgi~i;;lı~if'I: 
den, öbürü babasının şıı~ 

şallığından utanan bu iki tip 6 r1 
cuk, bu utanmalarında ac:ıoa· 

dereceye kadar Jıaklıd1rl3r? f 
Hangisini daha haklı, yahut rı1 

zur görebiliriz? · . de 
İkisi de züppe. Ben, ik isinitl 

hesabına utanıyorum! 



, 
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Eroin Tüccarları Arasında : 

Beyaz Zehir 
Kaçakçıları Nasıl 
Çalışıyorlar? 

H İç 9üpbe yok ki memle
kette, butalıiı, sef ale

ti, eef abeti, rezaleti, cinayeti, 
cinneti, felaketi hrgün biraz 
da.ha artıran korkunç sebeple
rin en bqmda, "enroin,, de ıe
liyor ! .... 

Y alon bir tarihte, memleke
tin en :manıf uabiye Te akliye 
lbıütehauıılarmdan biriıi: 

"'- Eğer, demifti, elimde ıal4-
Jatyet ol&a, ~.eroin ~akçılannı 
fri?.e1' birer a.ıar, derilerini koyun 
Poatu gibi yüzer t>e karJılanndG 
~ göbek cıtardtm!H 

Bir karınca çiğnemekten bile 
~erek yapyan yufka yürekli 
htr hekimin diflerini ldnle gıcır -
dataıı eroinin ne korkunç bir ze
hir olduğunu kavramak için. mem 
lekette yaptığı tahribatı gözden ge 
~ek klfidir! 

Bir başka doktor da: 
"'- Ben, diyordu, eroin deftileta 

2ehirift memleketten cıtılmon mu.-
1cabilinde, bütün milletin dam. 
l"tft4 ftreingi mikrobu f\nnga edil
~ne bile razıyım! Çünkü eroi
tlb\ yapt~ tahribat, firenginin ya,. 
P«ıbileceği tahribatta" bile müt
hiftir I" 

H akikatin bo derece korktİnç 
1 olmasına rağmen, maale -

f, bu zehirin menbalannı ku • 
trnak imklnını bulamıyoruz. 
İstiyen, istediği yerde, isteditf 

e\'iden, ve dilediği kadar eroin 
~ bulabiliyor? • 
" \re memleketin en sefih en kirli 

~lı\.r+1,. .. ;..,~,." hil• ııilil" c:ıinilt" • 
ı..tk istedigimiz bu zehır, hasta -
~elerimize, )ıapiahanelerimize, 

ltl mekteplerimize kadar giri • 
~r. 

Azaltmak gayretne çırpmdıjl
l:rıız bu tehlikeli iptila; zhfımızla 
aı_y eder gibi, her gün bir az da
ha Yayılıp, salgınlaşıyor. 

Niçin? 

J §te menhus bir sual kl, yıt
lardanberi önünde apışıp 

lı:alrnaktan kurtulamıyoruz! Biz, 
lrıernlekete, muhtaç olduğu büyük 
hizınetıerden birisini görebilmek 
flrnidile, bu suale cevap bulmak 
brıltanlannı aradık. 

!ıı girgin, en becerikli, ve en 
~ arkadaılarımızdan bıriai, bu 
qyatt muadeleyi çözmek emeli-
le aylarca uğrafb. Tetkikat yap -
tı!. 

~aptlfı tetkikatın derinliğini. 
tfta edeceği hakikıtlerin beklre • 
tlııden, ve kesretinden ınlıyacak
ltıııı. Fakat bu arada, arkadaşımı 
'111 geçirdiği tecrübelere i5tinaden 
~ hiç mübalAga yapmadığımız • 
~ ~e.rnin olarak iddia edebiliriz ki, 

Ugün, eroincileri takibe kalkıf -
l:rıaJı:, beyaz zehir ticaretinde çev
!ilen dalavereleri meydana çıkar 
~Ya uğrafmak, eroin kullanmak 

•dar, hatta eroin kaçakçılığı yap 
lbak kadar tehlikelidir. 
la Bu kanaati bizde, bu işle ay
tt rcı uğrapn arkadaşımızın haya 
";ı müteaddit defalar tehdit eden 
. kıalar u~andırdı Şimdi kendi • 

•ı . J • • 

nı dinliyebilirsiniz. O: 

YAZAN : 

NACI 
Sadullah 

dilerini tehdit eden tehlikeler ka • 
dar büyük ve sayısız tedbırler al
mışlardır. Onların ellerindeki kur 
tuluş çareleri, peşlerini kovalıyan 
tehlikelerden bile çoktur! Hepsi -
nin, kendilerini takip edenlerin h:ı 
reketlerini dakikası dakikasına ha 
ber veNCek açıkgöz hafiye!et'i, fab 
rikalannı tehlike yaratabilecek 
gözcülerden koruyacak bekçileri, 
hattA icabında, fabrikaya sahip 
görünerek yıllarca hapiste yatma 
yı bile göze alacak fedaileri var -
- :T- .. ·-· .. , ' ~ " .. . , -;ı-. 

se girecek fedainin istikbalıni mü 
reffeh kılabilecek derecede büyük 
tür. 

re haraç vermektense, işten çekil 
meyi tercih etmişler, ve fabrika
larını birer birer kapatmışlardır. 
Bunlar arasında, sermayeleri mü
sait olanlar, bu işin gizlice toptan-
cılığına koyulmuşlardır.Bu şekil, it 
!erine, keselerine, keyiflerine çok 
daha uygun gelmektedir. 

Bu işler hakkında benden çok 
fazla malumat sahibi olan ~ki bir 
kaçakçının ifşaatına inanmak ll
zımgelirse, bugün şehrimizde ero
in toptancılığı üç Musevinin, iki 
ermeninin, ve bir rumun elinde bu 
lunmaktadır. Bu toptancılara, nü
fuz sahibi bazı Türkler de, büyük 
çe bir menfaat muabilinde • ıi -
per, ve alet olmaktadır. 

S enelerdenberi, yakalanan ero
in kaçakçıları arasında, üzerin-

de üç beş gramdan fazla eroin bu 
' ' ı-ı _ 4 \. ı.-.--- :r-t--t-----t.-
ğına göre, bu iddiayı, feci bir ha
kikat olarak kabul etmek mecbu
riyetindeyiz! Eroin, şehrimize ne
reden, nasıl, kimler tarafından ge 8 undan şüphesi olanlar, bu- tiriliyor? Şehrimzde bulunan ero-

gün eroin kaçırmak suçile in toptancılan kimlerdir! Eroini 
hapishaneye girmiş olanJann ha- kimlerden alabllirsiniz? Ve bu 1-
yatlannı gözden geçirebilirJer. şin alıcılan ile satıcılan arasında 

Serbest bulunan patronlar, bu kullanılan garip parolalar neler • 
mahktimlan da, bu mahkumların dir?. 
ailelerini de, tıpkı meşhur halle Bu suallerin çok pyanı hayret, 
prkısındaki esmer gibi "fındık il~, ve çok pyanı dikkat cevaplannı 
fıstık ile, badem ile, kuş sütile,, da, ikinci yazıma mevzu edınece-
beslemektedirler. ğiml 

Şu halde, "acaba, tstanbulda imar 
llthane kalmayışının sebepJeri ne 
lerd'ir?., diyeceksiniz. Onu da an
latayım: 

Bir Çoban 
Arkadaıını 

Öldürdü 
Eski zamanın kumarhanf'lerini 

ya görmüş, ya duymuşsunuzdur. 
Hani, bu kumarhanelerden, mano 
n&mile bir hisse alarak geçinen zor 
balar vardı ya? 

Son zamanlarda, eroin yapıcıla
nnın ba§lanna tıpkı bu eski ma -
nocular gibi "haraç., lstiyen zorba 
lar musallat olmuştur. 

Bu zorhalann mevkileri, kuvvet 
leri, geniş nüfuzları vardır. Bina
enaleyh, eroin yapanlar, baslarını 
derde sokmaktan kurtarmak için, 
bu zorbalan doyurmak mecburiye 
tindedirler. Halbuki, bu zorbalar, 
gittikçe fımannışlar, tehdit,erini, 
taleplerini katlanılmaz bir hadde 
vardırmışlardır. Gün ıelmiştir ki, 
bu adamlar, eroin yapıcılannın 

sermayeJerine, ortaya on para kov 
madan ortak kesilmişlerdir. üste
lik, zaman geçtikçe, ve işin tatlı-
lığı, kann büyüklüğü kulaktan ku 
lağa yayıldıkça, bu zorbaların mik 
tarı da çoğalmıştır. 

Konya Aksar ayı, (TAN) - Konya 
yolu üzerindeki Sultan hanı köyü ci
varında, tek bir koyun yüzünden feci 
bir cinayet işlenilmi,tir. Tafsilat şu
dur: 

Sultanhanı köylü çoban 320 do
ğumlu Osman Alişır, arkadaşı yine 
çoban 318 doğumlu Ahmet Yumşak 
ile beraber Bayram yayli.sında ko
yunlannı güdüyormuş. Osmanın bir 
koyunu, Ahmedin sürüsüne kanşmış. 
Osman, koyununu almak istemiş, Ah 
met vermemiş. Bu yüzden araların
da çıkan kavga büyümüş, Osman ka 
masmı Ahmedin kalbine saplamış ve 
onu öldürmüştür. 

Katil, tevkif edilmşitir. 

Otobüs Y olıuzluğu 
Tahlkatı B Ugün, diyor, fstanbulda e

~ roin imal eden fabrika kal 
~:ıştır. Fakat maalesef. bunun 
~ad bini, emniyet ve uyuşturucu z orbalar çoğalınca, eroin l-
l'ind dele'" inhisan direktörlükle • makileri, ne yapacakları -

Ankara, 1 (TAN muhabirinden) -
İstanbul otobüsleri yolsuzluiu hakkın 
da Dahiliye Veklleti müfettitleri ta 
rafından hazırlanıp devlet şurasına 
sevkolunan fezleke Mülkiye dairesin
de tetkik edilmekte ve bu tetkikatın 
bir haftaya kadar neticeleneceği ha
ber verilmektedir. 

lete ekı kaçakçılık bürolarının. biz nı, sağdan soldan tehdit yağdıran 
l~in Çok çetin görünen mü('adele- bu adamların hangi birini doyura 
liat~e aramak mümkün değildir caklarını şaşırmışlardır. Bu zorba 
l:rııhJt' iddia edebllf.rim ld, ihtisas lann hepelni iyice doyurduktan 
detıı emelerinin tatbilı: ettiği şid- sonra ellerine kalan klr, heran peş 
'<!~ l>•ra hapis cezalan, ıllt ve lerinl kovalıyan yakalanmak, hap 
~tıı ·:~müsadere kararluı bile, e- se atılına.k, ağır para cezalan ver 

).fı uccarlanna vızgelmektedir. mek gibi biribirinden atır ceza -
detıe!\ı'°eYi çalan kılıfını hazırlar lan göze almalarına, veya karşıla 
hıt 0~· ltıtıf hazırlamakts çok ma- malanna kili gelmemiye başlal!ll§ 

ÇlmHto Fabrlk•ll 
Yapıhyor 

~·~~az zehir imalcJleri de tır. 
_.~---ıuoq.:.:...~·u!Jıl.ClCU!ilel.11m...bJ":D.-kJm._ __ Bu vazi1-et tarpında, ile, yok ye 

Sivas, (TAN) - Sümer Bank tara
fından burada açılacak çimento fab
rikasının inpsını üzerine alan Alman 
grupu, fiili hazırlıklara başlamıştır. 
Yakında temelatma merasimi icra o
lunacaktır. 

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

HATAYA İLK GİREN ASKERLERİMİZ 

Tilrk askerleri Bata7 topraklannda kendilerini karıılıyanlarla ilerliyorlar. 

Kllçllk Türkln Hatay topraklanna ilk ıiren 
er Ferhadm boynunda 

f .. 0. 14 

- Hataya ilk firen Türk kıtası lromata• 
at üstünde 

071eneral Asım Gündüz Antakya anlaşmasını imzalarken 
, Hatay fopraklannda Tiirk 1cıtalann

dan başka bir kısım 

Hataylı izciler tarafından karşılanan Tllrk askera.ırl 
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Bor HaftaDok Radyo BARTINDA 

Batan Ertuğrul 
Gemisinin Son 
Tayfaları 

SiRKETi HA YRİYEDEN: 

SENFONİLER: 
9.15 Berlin kua dalgası: Senfontlı: kon 

ser 17 BerlJn kısa dalguı: Senıon1k: kon 
ser (Rlchard Strawıs) • 
HAFİF KONSERJ~ER: 

'1.10 Berlln kısa dalgasl: Pazar komeri 
(8.15 devamı) 8.50 Parls Mondlyal: PlAk 
9.15 Keza 10.35 Keza. 11.45 Bükreş: Halk 
musikts:l 11.45 Berlln kısa dalgası: G~tt 
resmi marştan 12.30 Bükreş: Kan,ık 

plltk musikisi 13 BerlJn kısa dalgası ha
fif musiki (14.15 devamı) 13.15 Parla 
Mondlyal: Konser nakli (14 keza) 13.25 
Bükrcş: Diniko orkestrası (14.30 devamı) 
17.45 BerlJn kısa dalpsı; Ne,elt akşam 
musikisi 18 Parla Mondlyal: Konser nak 
ll 18 Peşte: Çigan orkestrası 18.35 Brü
no: Radyo orkestrası 18.45 Prag: Halk 
korosu 18.50 Berlln kısa daJ.ıası hafit 
konser 19.30 Pnıg: Ruıı halk musikisi 
19.30 Bertin kısa dalgası: Aak'1'! bando. 
20 BerIJn kıs:ı dıılgası: Pazar konseri 20.20 
Brlln9 plAk muıılldsf 21 Viyana: Neşeli 
musfid 21.15 Bnıtislava: Şehir polis ban 
dosu 22.20 BQkreş: Radyo orkestrası 23 
Peşte: Çigan orkestrası 23.20 Pra~ Pl.Ak 
musik.L!l (23.35 devamı) 

OPERALAR, OPERETLER: 
18.15 Berlin kısa dalgası: Masal p!yes1 

21 10 BOkreş: Seçme operet musikisi 
ODA l\JUSİKISI: 

22.15 BraUslava: Kuartet konseri 23.20 
Peşte caz trlyosu. 
RESİTALi.ER: 

l O 40 Berlin kua dalgıısr. Corenrnın 

keman varyasyonları 11.15 Berlln kısa 
d lgllSl: PlAkla şarkı resitali 15.30 Berlln 
kısa d:ılgası deniz. aşın havaı:ın 19.40 
Peşte: Piyano kons r1 20.30 Bükre~: Pi 
yano (Dvonık op. 104) 22 Bükrea Caru
sonun es!!rlerlnden plfi.klıır. 

DANS MUSİKİSİ: 
10.17: Bükreş 2G: Bffitreş 21.15 Peşte: 

Kll'ı lk dans musikisi 23.15: BOkreş (muh 
telif milletlerln dans havalan) 23.30 vı 
yana 24.10: Peşte. 

~'.l'vl/T """""'""""'l Pazarten, 11.1. 1938 
,.,..~J 

SENFONİLER: 

cetvenn 
RESİTALLER: 

9.30 Berlio kua datgasr: ).iman genç 
lert tarafından şarkılar (10.45: Solist kan 
ıeri: Piyano) 18.30 Peşte: Piyano - Ke
man konseri 19.15 Berlin kısa dalgrun 
Piyano entermezosu (Schumann) 19.15 
BOkreş: PlAkla Lint'in eserlerinden. 
20.50 BOkr~: Sarkı resltall 21 Brüno: 
Şarktll neşriyat 22.lli VJynna: Piyano 
konsefi (Robert Schumann) 22.15 Ber
lln k~a dnlgası: Sevilen Viyana hava
lan. 

DANS MUSİKİSİ: 
19 30: Peşteo 23.30 Vlyana 24.10: Peşte. 

L Ç:.,:ba, ;3. 7. 19;;'"1 
...,...,~ ..... ~..,...., """~ 

SENFONİLRR: 
15.30 Parls Mondlyal: Senfonik Konser 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlln kın dalgası: Neşeli musi

t:i (8.15 devamı) 8.50 Parlıı Mondiyal: 
Plllk 8 50 Keza 9.15: Ke1.a 10.35 pıtık 12 
keza 12 Berlln kısa dalgası: Doğu Prus 
ya musikisi 13 Hatif musiki (14.15 de -
vamı) 13.15 Parlıı Mondlyııl: Konser nak 
ll 13.25 BOkreş: PIAkln Oğle konseri 
(14.30 devıımı) 14 Pııris Mondlyal: Kon
ser nakil l 7 .45 Berlln kısa dalgıısı : İşso 
nu konseri (18.50 devamı) 18 Prag: Hn
tif musiki 18 Parls Mondlyııl: Konser 
nakli 18.30 Peşte: Orkt>stra COvertUr ve 
Rapsodller) 19.lS Bffkreş: Bilkreş, dün
yanın bQyfik orkestrıı plllklan 19.20 Prag 
salon orkestrası 19.45 Peşte: Çigan or 
kestrası 20.25 Prag: Bando orkestra 21 
Brüno: Dvorak'ın eserlerinden konser 21 
Viyana: Neşeli pltık musikisi 22.35 Brn
tislava: Debussy'nln nlb prehldO 22.45 
BOkreş: Komıer nakli 23.30 Viyana: Vl
:rana musikisi . 

OPERALAR, OPERETLER: 
9.45 Berlln kısa dalgası: Opera musi

kisi 20 Berlin kısa dalgası: Krmşık ope
ra musikisi 21 25 Peşte: Mozar.'ın "Cosl 
tan tutte,. operası. 

ODA MUSİKist: 
. . . . . . 

RESITAU,ER: 
• • • • • • 

l0,45 BerlJn kısa dalgası: Neşeli V!ya-
23.15 Prag: Senfonik konser (Ffblch) na havalan (17 ayni programın devamı) 

HAFİF KONSERl..ER: 16.30 Berlln kısa dal •ası: Piyano solo 17 
7.10 Bertin lcısa dalgası: Kanrık mu- Viyana havalıın 18.30 Berlln kıs:ı dıılKa-

sfld (8.15 devamı) (10 Orkestra konse- ~~Kemanla Norveç eserleri ıe 40 Prag: 
rl) 13 BerlJn kısa dalj:uı: Hafif musiki oe ve piyano konseri 18.40 BrOno: Yu 
(14.30: keuı) 14.30 Bükr~ Knnşık pl4k gosl:ıv ve Çek havalan, 19.15 BraUslnva 
musik.W 15.30 Berlln kısa dalgası: Aske PJyano - Keman (Mo1.art) 20 Berlin kı 
rl bando 17.15 BraUslava: Radyo orkes- sa dalga ı: Şarkılar (20.45: Vi:volonsel 
t-... 1'1.U g•rlln 1QŞ!l dalgası: İşşonu konseri) 21.20 ,!30kreş VJyoJolfsel kon -
komer:l (18.50 devamı) 18 .tınıumıv Eetl -~----
Rad.yo or)testrası 18.30 Berlln kısa dal- • DANS MUSiKiSİ: 
gası: Pıfi muslldsf rlMlsü 19.20 Prag: 15.15 Berlln kısa dalgası: Yo:ı: kabare 
Bando muzika 19.35 BQkreş: Radyo aa- neşriyatı 20.115: Bilkreş 21.20 Bilkreş: Ka 
lon orkeırtnun 20 Berlln kısa dalgası: bare musikisi 21.45 Berlln kıı;a dal-
Kıınşık neşrl;rat. 20.25 Prag: Fok orkes- ıası 23.30 Bratlsllva 24.10 P~: Caz tr1 

nm H Parlıı Mondlyal konser nakli 13.%5 
Bnkrea salon orkestrası 18.15 Bertin kısa 
dalgası Asker ıarlolan 17.45 BerlJn kı
sa dalgnsı İşsonu ltonserl (18.50 dcvnmı) 
18 Parla MondJyal: Konseri. 19 Parls Mon 
dJya1 plAk musikisi 19.15 Bükr~ ka~ 
musiki konseri 20 Berlin kısa dalgası ka 
nşık neşriyat snaıs. 20.25 Prag: Salon 
orkestrası 21.15 BraUslava: Pol~ bando
su 21.35 Peşte: Orkestra ve prkı plAltla 
n 22.15 Bratislava: Şarkı, flOt, Viyolon
sel . 

OPERAJ.,AR, OPERETLER: 
20.40 BOkreş: Pltıklıı Verdlnin "Aldn" 

operasL 
ODA MUSİKiSİ: 

19.20 Prag salon kuarteti 22.45 Peste 
Yaylı kuartet konseri (Dohnnnyi idare
sinde) 

RESİTAI.I.ER: 

Bartın, (TAN) - Elli sene evvel 
Japon sularında batan Ertuğrul ge 
misi mürettebatından olanlardan Bar 
tınlı Ahmet Ergine Japonyadan bir 
mektup gelmişti. Bu mektubu, faci
adan kurtulanları İstanbula getir
miş olan Japon bahriyelilerinden 
Yokici Nonaka yazmıştı. Ahmet Er· 
gin, bu eski arkadaşına cevap gön
dermiştir. 

Ahmet Ergin mektubunda, Yokı

ci Nonakayı gönderdiği ihtiyar res-

1 

Önümüzdeki 9 Temmuz 1938 cumartesi günü hopar• 
lör tertibatı ve elektrik tenviratı ile hazırlanan 

71 ve 74 numarah vapurlar 
Mutad ~ülrs Tenezzüh Seferlerini Yapacaklardır. 

74 saat 14,30 da, 71 saat 14,45 te Köprüden kalkacaklardır. 

74 numarah vapurda en yüksek SAZ HEYETi ve 
71 numarah vapurda en yüksek SALON ve 

CAZ ORKESTRASI vardır. 
Boğaziçinde mukim sayın yolcularımızdan tenezzüh vapur

larına Köprüden binmek ve avdetlerinde Köprüye kadar gel· 
mek isteyenler, iskelelerinden alacakları tenezzüh biletiyle 
hatka ücret vermeksizin, posta vapurlarından istifade edebi
leceklerdir. 

10.15 Berlin kı .. :ı dalı.tası· Şarkılar (ll minden tanıyamadığını, faka~ 50 se- Fazla tafsilat ceb tarifelerinde mevcuttur. 
h~~s~u~rtın~crl~n~n~yMo ne e~cl İ~anbclda ~~ir~ yoll~ İ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
konseri) 18.40 Brüno: Piyano konseri 20 
P~~PiyMor~tall21MPr~D~mk dığır~im~n~kfyihnı~~m,~t -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 
ın akşam şarkılan 22.15 Bcrlln kısa dal- . ta Japonyadan Türklyeye dönerler
gası: Maks Reger'in varyasyonları. ken yaralı olduğu için elinden tu -

DANS ıustKf Sf: 
18.30 Peşte 23.30 Viyana "'" '- '-~ Cumcırte•i, 16. 7.1938 

~'"'"'"" 
SENFONiLER: 

tup vapura binmesine yardım ede

nin de Yokici Nonaka olduğu."lu pek 

iyi hatırladığını yazmakta, aldığı 

mektuptan çok sevindiğini ve resim

leri köydeki evinin en iyi yerine as-
• • • • • • • i6 • 1 • 

HAFİF KONSlmLER: 
• tığını ilave etmektedir. Ahmet Ergin, 

bir de yeni resmini göndermekte -
dir. 7,10 Berlln kısa dalgası: Karışık proı 

ram (8.15 devamı) (9.30 Askeri &arkılnr) 
8.50 Parls Mondlyal 9.45 Plftk 10.35 PlAk 
12 Parls Mondlynl: konser nakil (13.15 
devamı) 14 Paris Mondiyal kon er 13 
Bcrlln kısa dıllgıısı Hafit program (14.lll 
devamı) 14.30 Bilkreş Romen halk musi 
kist pll'tklan 15.30 Paris Mondlyal: Lu
clen GoldJ orkestnısı 17 Berlln kısa dal 
gası Eğlenceli hatta sonu neşriyatı (17.45 
İş sonu konseri, 18,50 devamı) 18 Parla 
Mondiyal: Konser nakli 18.45 Ostrava: 
Asker! bando 18.45 Peşte Çigan orkes -
trası 19.02 Bilkrcş: Radyo salon orkes -
trası 19.55 P~te: Srl 1 musiki 20 Bükreı 
Radyo orkestrnsı 20.20 Prag BOyfik eğ
lencell program 21 Viyana Ş:ı.rkı, dans 
ve operet musikisi 22 Brüno: Sercnadlar 
22.45 Bllkrcş Lokantadan konser nakli 
23.30 Viyana: Pazar konseri 

OPERALAR, OPERETLER: 

13,25 Dükreş: Rosslnlden Pucdnfye ka 
dar operalar. 23.45 Peşte Opera orkestra 
sı.sı 

ODA l\fUSİKİSİ: 
19.20 Prııg Salon kuarteti. 

RESiTALLER: 
19.15 Bı-rlJn kısa dalgruıı PlAk musiki-

.,, '&J'V OOV O Un..tq yua ~- ·-- -- - ._.. ..... 

Macar şarkıları. 

DANS ~mstKfSf: 

* Bartın (TAN) - Kastamonuya 

bağlı bulunan Cide frengi mücadele 

teşkilatı kasabamız mücadele mer

kezine raptedllmiştir. İnebolu fren

gi mücadelesi emrinde çalışan sıh

hat memuru Halil Özcan, Cide mü

cadele teşkilfttma verilmiştir. 

Nezle 

Kara 

Hastalıklarm 

Habercisidir. 

G-RiPiN. ,. . . . . 

Bir kale gibi sizi 
müdafaa eder! 1 

Nişantaşı lngiliz Erkek Mektebi 
Türkçe kısmında tedrisat Yüksek Kültür Bakanlığının muallimleri, 

İngilizce kısmında da İngilteredeki mekteplerde tecrübe görmüş mual
limler tarafından yapılmaktadır. Talebe İngiliz Üniversitelerine imti
han verecek bir dereceye getirilmektedir. 

Spor, ders gibi mecburldir. Leyli talebe için yerlerimiz mahduttur. 
Kayıt ve kabul için Pazartesi ve Perşembe günleri saat 10 dnn 12 ye 
kadar mektep idaresine müracaat edilmesi. Tel: 41078 

i oe·vıet Oemiryolları ve Limanları işletme ~- idar.esi ilanl~rı 
Muhammen bedeli 13760 lira olan bir adet gidiş ve iki adet gidiş döniiŞ 

biletlerini basacak bilet tabı makineleri 1-8-938 Pazartesi günü saııt 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktıl'· 

Bu işe girmek istiyenlerin 1032 liralık muvakkat teminat ile kanunull 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa milteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayııi 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa• 
şada Tesellüm ve Sevk Şefüğinden dağıtılacaktır. (4024) 

* * * Tan gazetesinin 30-6-938 ve 2-4/7 / 938 tarihli nüshalannda 15/7 / 938 ta· 
rllıinde saat 15,30 da satın alınacağı ilan edilmiş olan vişne rengi yer~ 
maroken keçi derisi münakasasının ayni gün saat 11 de yapılacağı alflks· 
darlara tebliğ olunur. "4221" 

*** 9u nen l~letme MüdilrlUtftnden: 
Yeni mesai saatleri münasebetlle ve 11.7.1938 gününden itibaren yenl 

bir iş'ara kadar 15 numaralı katar Yeşilköyden her sabah saat 7,25 yerine 
sant 7,13 te kalkacak ve İstanbula saat li,02 yerine saat 7,50 de varacalc• 
tır. 

v:.._ın ........ ; + ..... ;ı...t .... .a+a\....,....,._ !>!> .... _.,.. __ ,. ,__ .... ~ + .. +--"··, .ı ... _ ,__ 
at 14,00 yerine 14,15 te kalkacak ve K.Çekmeceye 14,48 yerine 15,03 de 
varacaktır. 

39 numaralı katar da K.Çekmeceden her gün saat 15,05 yerine 15,10 dl.I 
kalkacak ve İstanbula saat 15,57 de varacaktır. 

12.15 Berlin kısa dalgası 15.15 Berlln 
kısa dalgaBJ 21.15 BOkreş 21.30 Berlin kı 
sa dalgası 22.45 Peşte 

trası 20.30 Bükreş: Orkestra konseri 21 :rosu. 

1 Vlyan:ı: Akşam konseri 20.30 Romen ~~ ,~~ .~•••••••••••••• .. 
yQksek dalgası: Pllık musikisi 22.10 Peş . _ _ _ " 
tc Macar mu.sfkUi 22.45 Bükreş: Gece Pf!Tıanbe, 14. 1.1938 t 

Yeni cep tarüesi bastırılmıyacağından elde bulunan B.'lnliyö katarları 
cep tarifelerinin bu tadilat dahilinde tashihi rica olunur. (4283) 

konseri nakli 22.55 P~te: Askeri bando -", ,...._, """""""'~ 
23.45 Brüno: Pllk rllvüstl. SENFO:NİI ER· 

OPERAI..AR, OPERETLER: • • ' 
12 Berlln kısa dalgası: Opera muslld- 21.55 Prag Çek tilhannonisi (Blzet, 

Ravel, Faure, Dcbussy). 
si 20 Peşte: Operetlerden plAk musikisL HAFiF KONSF.RI,ER: 

ODA MUSİKİSİ: 
21.30 Bükreş: Romen eserlerinden oda 

musikisi konseri 

RESİTALi.ER: 
13.25 BOkreş: PlAkla ~rk1 resitali 15.15 

Berlln kısa dalgası: Şarkı, piyano ve sal 
re (18.15 ıarkılar) 18.40 Prag: Piyano 
musikJsi (Marclnec) 18.40 BrOno: Çek 
şarkılnn 19.20 Ostrnva: Romantik ıar -
kılar 19.30 B rUn kısa dalgası: Viyana 
musikisi (Piyano varyasyonlıın) 22.05 
BOkreş: Bayan Sofi Monteano tarafın -
dan ~arkı 22.15 Berlln kısa dalgası· Pi
yano solo 22.25 Pr g: Keman ve orkes
tra (Mendı-lssohn, Barth'ôldl). 

DANS lUUSIKISf: 
18.30: Peşte. 23.30: Viyana 24.10: Peşte. " "'" ,.,,. ,.,. ,. ,. '-,.,. ~ 

t Salı, 12. 7. 1938 ~ 
!t,...,...,...,. ,.,,..l°'.I"~ 

SE rFONİLER: 
22.10 Brüno: Senfonik mu.dld (Dvorak 

op. 13) 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Bertin kısa dalgası: Sabah konse
ri (8 15 devamı) 8.50 Parls Mondlyal: 
PlAk 9.15 Keza 9.45 Keza 10.35 Keza 
11.15 Berlln kısn dalgası: Halk musiki
si 11 45 Hafi! musiki 12 Parla Mondlyal 
pl k 13 Berlin kısa dalgası n~ll musi
ki (14.15 devamı) 13.15 Paris Mondlyal 
ko er n kll 13.25 Bllkreş: ÖiUe konsen 
(14.30 devamı) 14 Parl.9 Mondlyal: Kon
ser nakli 16.45 Berlin kısa dalgası; Or
kestnı konserl 17.45 BerUn kısa dalga!!! 
i sonu konserl (18.150 devamı) 18 Parlıı 
Mondlyal· Konser nakli 18.30 Berlln kısa 
d lga ı H lk musikisi 10 Parls Mondl
yal plltk kon eri 19.20 Prııg: Hafif mu-· 
siki konserl 20.10 Viyana: Klftsfk musi
ki 20.25 Bratislava: Radyo orkestrası 21 
Viyana: Mizah! n~yııt 21.lll BOkreş: 
Ork~a tarafından akşam konserl 22.45 
B kreş: Konser nakli 23.10 Peşte: Çigan 
orkestrası 23.30 Bratislnva: Çigan musi 
kisi. 

OPERALAR, OPERETLER: 
ıuo Parfs Mondlyal: Barbler de !e

Ttlle 18.40 Ostrava: Piyano refakatne o
pera havalan 20 Berlln klsa dalıa11: O
pera musiklıl 21.50 Peşte opera orıt.
trası (Dohnanyl'nin idaresinde) 

!»DA MUSfKtst: f 

ıo.15 Bükreş: BallılAyka ıruartea 

7. ıo Berlln kısa dalgası: Neşeli musi
ki (8,15 devamı) 8.50 Parls Mondiyal: 
Pltık 9.15 pltık 9.415 P!Ak 10.35 PlAk 1 ~ 
Berlln kısa dalgası: Karısık neşriyat 12 
Paris Mondlyal Pltık musikisi 13 Berlin 
kısa d lgası~ Hatif musiki (H.15 Deva
mı) 13.15 BOkreş: Öğle konseri (14.30: 
konserin devamı) 13.15 Parl!! Mondlyal 
konser nakli 17 Berlln kısa dalgası: Din 
leyicllerln snaU 14 Paris Mondlyal· Kon 
ser nakli 15.30 Bando muz.ika 17.45 Ber
tin kısa dalgası: İşsonu konseri ( 18.50 de 
vamı) 18 Par!! Mondlyal: Kons('r nak
li 18 Peşte: Çigan orkestrası 19 Parls 
Mondlynl: Plllk komıerl 19.30 )(oro kon
seri 19 50 Prag: Asker! musiki 20 Berlln 
kısa dıılgası: Asker! bando 20.05 Btlkreş 
1''ransız musikisi 20.50 BOkreş: Fransız. 
Cümhurlyet bayramı için festival prog
ramı 22.15 Berlln kısa dalgası: Deniz 
musikisi 22,45 Bükr~ pldkla hafit Fran 
sız musikisi 23.30 Viyana: Eğlenceli haht 
musikisi. 

OPERALAR, OPERETLER: 
20.55 Prag: Muıılklll rad10 tonik piyesi 

21.45 Viyana: Musikili radyo tonik pi -
yes 23.15 Peşte: Opera orkestrası 

ODA MUSİKİSİ: . . . 
RESİTALLER: 

1 • • • • • • 
9.30 Berlln kısa dalgası: Piyano musi

kisi (11.15 Norveç dansları: Keman ile) 
16.30 Berlln kısa dalgası: Piynno varyaa 
yonlan 19.05 Ostrava armonik musikisi 
19.20 Prag: Asker ıarkılan 20.50 Peste 
Grleg'ln eserlerinden piyano ? Viyolon
sel konseri. 

DANS MUSfKtSf: 
19.02 BOkr~: 

~ ""'"'"""~ 
~ Cuma, 15.1.19.~8 ~ 
~,.....~"' ~~ 

SENFONİJ~ER: 
21.10 V!yana: Senfonik konser (Reıer 

Becthoven) 22.05 Prar. Çek filharmonlsl 
HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa da]auı: Jll'eeeli hafif 
muı!ld (8.15 devamı) (9.SO denıı musi
kisi 8.50 Parlı Mondi7al t.15 pllk 9.45 
Pllk 10.35 PlAk 12 Parla Mondiyal: PlAk 
konaerl 13 Berlln kua dalıası baftf mu 
siki (14.15 devamı) 13.15 Paris Mondlyal 
konser nakli. 13.25 Bnkr~ Salon Cll'k--

ve Bağ_ı _ 

KAYIP - Is tanbul ithalat gümrü 
ğünden aldığım 57877 No. lu ve 
24/ 5/ 38 tarihli Beyannameye ait 
(2200) liralık 19- 1855 No. lu ve 
27 /5/38 tarihli ayniyat makbuzu ile 
(120) liralık 297390 No. lu 24/ 5/38 
tarihli Depozito Makbuzlarını zayi 
ettim. Yenilerini çıkaracağımdnn es
kilerin hükmü olmadığı ilan olu
nur. Vefa Oksijen Fabrikası Sahibi 

Süleyman Zeki 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: Osmanın Fatihte Çır· 
çır sokağında 22 No. lu Hasan evin
de Mehmet aleyhine açtığı davanın 
cart duruşmasında: Müddei vekili se 
net vererek müddeaaleyhin senette
ki imzasını inkarı halinde istiktap is 
tediğini ve gelmediği takdirde istik
taptan kaçınarak imzasını kahul et
mış sayılacağına dair gıyap karan 
tebliğini istemiş ve bundan bahisle 
müddeaaleyhe ikametgahının meç
huliyeti hasebile yirmi gün müddet
le ilanen gıyap kararı tebllği11e ka
rar verilmiş olduğundan muhakemP 
günü olan 14-9- 938 saat 10 da 
mahkemeye bizzat veya bilvekale 
gelmeniz muameleli gıyap karan ma 
kamına kaim olmak üzere illn olu-
nur. (8901) 

Gripln, nezleyi ve gripi geçirir, ha
rareti düşürür. 

Baş ve diş ağrılarına, romatizma 
sancılarına, sinir ve adalelerdeki ı.z

tıraplnra karşı en kuvvetli deva Gri
pindir. 

Havaların çok karışık ve tehlikeli 
olduğu günlerde sıhhatin'zi korumak 
i~in şüphesiz Gripln kullanmalısınız. 

kabında günde 3 kaşe alınabilir. 
ismine dikkat. Taklitlerinden sakını
nız. 

Ve Gripin yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle reddediniz. 

Birçok doktorlar tarafından 
muvaffakıyetle tecrübe 

edilen • 
VIROZA PATI 

Siz de tecrübe ediniz. 

ViROZA 
GUNEŞIN ve Yanıkların 
Kan çıbanları, el ve ayak 
parmaklarının arasındaki 

kaşıntılar, dolama, meme 
iltihabı ve çatlaklar, fleg
monlar, yanıklar, traş ya
raları, ergenlikler, ve kol-

tuk altı, çıbanları. 

EN ÇABUK VE EN 

EMiN BiR SURETIE 

TEDAVI EDER 

Mersin Abide Miisabakası 
Mersin Belediyesinden : 

1 - Mersin ATATÜRK abidesi için mflli bir müsabaka açılmıştır. 
2 - Abide ve kaidesi için ayrılan tahsisat miktarı 50000 liradır. 
3 - Müsabakaya salahiyeti haiz Türk heykeltıraşlar iştirak edebile' 

cektir. 
4 - Müsabaka müddeti 1 -11 - 938 tarıninde sona erecektir. Sanatklr' 

ların maketlerini muayyen tarihte Akademiye rumuzlu olarak tevdi eS' 
lemeleri lazımdır. ·t 

5 - Abide meydanına ait plan, fotoğraf ve abidenin hususiyetine ' 1 

malumat için Güzel Sanatlar Akademisine müracaat olunmalıdır. 
6 - Müsabakaya iştirak edeceklere, Akademiden alacakları vesika f)e 

100 lira maket masrafı verile<:ektir. Mahallinde tetkikat yapmak istiy# 
]ere ayrıca maktuan 100 lira masraf tediye olunacaktır. 

7 - Milsabakada birincilik için 500, ikincilik için 300 
200 lira mükafat konulmuştur. 

8 - Maketler 1 - 20 nisbetinde hazırlanacaktır. 
9 - Abidenin kıymetine ait ilk keşü ve kat'i tesellüm jüri 

yapılır. "3983,, 

M. M. VekCiletinden: 
1485 sayılı kanuna gore savaş sakatlariyle şehit pksüzlerine ait 1938 rı' 

lı ikramiyelerinin tevziine taşlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasırıc' 
ikramiye tevzH komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Bu yıl savaŞ s' 
katlariyle şehit öksüzlerine ısabet eden para mikdarı aşağıda gösterilJ1l1~ 
tir: (417!:>) 
Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subay 
Lira K. 

204 50 
184 05 
143 15 
122 70 
102 25 

81 80 

ER 
Lira K. 

102 25 
81 80 
61 35 
40 90 
20 45 
20 25 
19 81 Bir şehid in ök slizlcr i 

TAN MATBAAS 
Kitap, 2azete. mecmua, her türlü tabı, cilt ve klite işleri 

acele ve iyi olarak yapılır.a 

Telefon numaruı: 24310 
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1 E 
ODADA~.., 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

ihraç edilecek 
Arpa Tipleri 
T esbit Edildi 

K o N o 
9 

M i 1 
SANAYi: 

Konserveciler 
Vergiyi Fazla 
Buluyorlar 

arem Dairesi, Bir Elmas 
eşheri Haline Gelmişti 

Arpa mevzuu etrafında tüccarları
mızla devam eden görüşmeler bitmiş 
tir. Dün son bir toplantı yapılmış ve 
bütün ihracatçılar hazır bulunmuş

tur. Hazırlanan esaslar tesbit edile
rek Salı günü öğleden sonra saat on 
beşte Ticaret odasında yeniden top
lanılacaktır. Bu toplantıda arpa ön 
projesi okunarak imza edilecektir. Ha 
zırlanan esaslara göre içinde ecnebi 
maddeleri yüzde beşten fazla olan ar
paların ihracı menedilmektedir. Ar
paların nevilerine, terkiplerine, renk 
lerine göre muhtelif dereceler tesbit 
edilmiştir. Biralık vasıflar1 haiz arpa-

Ziraat Bankası yumuşak buğday
larından yüz elli bin kilo 5,28 kuruş
tan, sert buğdaylardan yüz altmış bin 
kilo 5,20 kuruştan satmıştır. Tüccar 
mah Trakyanın Tekirdağ serti 4-5. 
çavdarlı buğdayından 15 bin kilo 5,11 
kuruştan veril.mşitir. 

* Piyasamıza 12 bin kilo o;a\•ıfar gel-
miş ve kilosu 4.20 kuru~tan verilmiş

; tir. Beyaz mısırlar 4.15. ııarı mısıri !ar, 4.20 kuruştan müşteri bul.muş-

1ı tum~alı. orv~aapva8k8krzilen~.1ilı:5n".12°kOl-b:nl kkui1ruo ştiaf--

Şehrimizde meyva, sebze ve balık 
konservelerini imal edenler dün bir 
toplantı yapmışlardır. Konserveciler 
müesseseleri için konulan muamele 
vergisinin, zaten gitgide küçülmekte 
olan müesseselerini, büsbütün kuvvet 
ten düşüreceğini ileri sürmektedirler. 
Tadil olunan muamele vregisi kanu
nunda konserveciler yüzde on mua
mele vergisi ile mükellef tutulmal.:
tadırlar. Beş beygirden küçük işleti
ci kuvvetle çalışan imalathanelerden 
şekerlemeciler, pastörize süt yapan
lar, kutucular, reçel yapanlar mua
mele vergisinden istisna edildiği hal
de kendilerinin bu vergiye tabi tutul
malarını doğru bulmamaktadırlar. Bu 
nun için Ticaret Odasına müracaata 
karar vermişlerdir. 

~ 

aray, tam munasi.yle neşeli 

l1 bir düğün evine benziyor-
l erkes, -derecesine göre-
r 01duğu ikbal ve saadetin me
ıetiyle gülüyor, söylüyor .. Bu 
ut günleri, karanlık bir gece-
takip d ~. , h. k , 1 e ecegını, ıç ımse ak-- t 1 bile gecirmiyordu. 

,albuki, (Valide Sultan) darı 
ıac . ' I eını kız) a kadar ikbal neşe-
e se .. rnıest olan şu saray halkı-
S gozleri önünde, ibrete şayan 
~<ık dersler geçiyordu. 
11ltanA"' d . -'litlt zızın, saray an hır tur-
lta llıak istemiyen inatçı kadın 

C
lf.aları, kollarından tutulup 
atılmıştı. Ve atılırlarken de, 

~ş en tırnaklarına kadar arana
u t lıl.latrnaklanndaki gümüş Mek

aa alkalarına kadar, ziynet eşya-
ıt· allıı 
u.ııkil.i na neleri varsa ellerinden 
-ılcı P alınmıştı. Kibir ve azame-
~- en davı v ·

0 
gara sıgmıyan Sultan A-

• 1_' 'l'opkapı sarayında aç kaldı
"'ena · · ll ısıne kınk kulplu bir fin-

11' h:. k~ve verildiği zaman hün 
ta·~on ungur ağladığı işitiliyordu. 

JJ·~ ra .. Son derecede hasta olan 
r l'dün ~ 
il' tı ~u kadın), (Fer'iye sara-

ıy1; gotlirülmek için sedye ile 
im·~ nakledilirken, üstüne ör
Sôuş olan (Şal) ın çekilip alındı

. b··Yleniyordu. 
lltı b e s\at u sarayda aıtınlal'a, el-

a.k'b. sa.ı a, pırlantalara garkolarak 
,ı;h ıı 0 nlarda, bu sofalarda salı
l sei;;t1(.>,..k~ii1;1 ı:ırtr.sıl~rı.,rbki 

dellı So e a ıı~ıar; artık bun-
ıkleti n:a nerede yatıp, ne yiye

dıı \ı' . nı düşünfiyorlardL 
ahde 

'"hurı (Pertevniyal Sultan) ın 
arıall, se~~en odası açılmıştı. Bura

(t ız sandık altın ile d\lrt san 
l'ıdıJt~hvilat) çıkanlmışh. Altın 
l ı.. arının beherini, sekiz ha-

1:1:ald1 
g~ rnııştı. Aklımda kaldığı-
,,~re, bu sekiz sandıkta' (beş 
.rtız · s0 ı~ Yırıni okka altın) olduğu-

~ y llYorlardı. 

~
llrııar 

Si • esk\ Valide Sultanın 
servet· "d" ~<\ ı ı ı. Saltanat hRneda-

Ut"t~ ;u~una göre şimdi bunlara, 
~ adışah tevarüs etmişti. Hal

lt" efend· · ~~1_. .ıtnıze de (mutlak ola-
e.t' ı ... : """ıın ; .,.lf.li b ıyet) eden, validesi idi 

'l i . u ınuazzam servet, artık · 
,ı. 14ıe ıyıe Yeni Valide Sultan'm 
~ 8eçrnişti. 

tıe~ em d . 
ır "(k~ ttı aıresi, bir altın ve el-

e ~~ırı eşheri haline gelmişti. Yeni 
~ ~t, Roz!fendi) ler, yeni hnzinedar 
vıe h l eler ve kalfalar; kendile-
1~et 0 bol in'am ve ihsan edilen 

J1 ~~~ ad eşyalarını takıp takıştıra-
tıa 't.ı eta b. . . 
1 ~L ırer ·gelme benzemış-

b fendbnizı' -1 • - - d ki ~ n cu us gunun e 

·~iş~aYri tabiiliği, ertesi gün 
f' 11t1 ~ii neşesl yerine gelm~şti. 
c' )l~i. z n. çok tabii bir surette geç 
s'Pe1 ı-1tes aten, Yapılan şenliklerden 
«'k ok d ı, ,k l'llse k· a ar sersemlemişti ki, 

1511di. l?nseyi görecek halde de-

!ttı~tıcak .. ~ 
<ı1 ?.irı haı~Çun~ü gi.in, yine efendi
~ 5Qlrn· ~e bır ağırlık ve düşün-
aı~ 1§tı. v . 

'i . esine e o sabah mabeyın 
tıı., çıkrn--ct . ·• od " an evvel valıde· 

d~°"tıi ~~n: .uğrıyarak Hüseyin 
t .Yancı şğ ıle arkadaşlarından 
~ 1 ı· ...... /\ . 

ltııd llıcnını . 
... tlı: llllı. Şı· n ıstibdadından kur-
ı•· '<Şl" ?ndi d b 

n 
b:rr:·. e unların ellerine 

clıgı i .. 
ellıı Şıtılrnişti. 

bu dan 
tıtt tnaksat ·a· . değ sorup .. • ne ı 1?.. Tabiı 

1ldi. oğrenmek mümkün 

tl ~<lltıı~ 
ilse,. ' hildi~i . . 

?.in J 1n •\ g nıız bırsev varsa· .• i . . '-'tıi p ., ~ ' 
~rab cıtıe bir .. aşadan, Efendimi 
to <:'J'irı Urkeklik ı · t" ;anı dair . ge mış ı .... 
«eırn ar'. eVve/sıne çıkacağı za

edığin· a seraskerin gelip 
1 sord uruyordu. Eğer 

tik ~a.tılmamı5:h~. ı: bin ~ilo Trakya 

1 
rasnıdıt ve Amırfolu m:>llat"l 4!1 - 4fl 
lmrıı ... tRn satılmı~tır. Ked kıllıınnıı 

"''-"., ?n ı,,,,.,,~+,,,, + ... 11., ,.,ı...,.,.,ı<ıt'lr. 

................................ 
lar aynca birtakım takyidata ve ana

lize tabi tutulmak şartile ve bu isim

le ihraç olunabilecektir. Biralık va

sıflan gösteren, fakat bu isimle gön

derilmiyecek olan arpalar yayla ve o

vada yetişmiş olmalarına göre, iki ay 

n sınıfa ayrılmıştır. Yayla mallann

dan beyaz arpalı:ınn içindeki ecnebi 

lHRACAT: 

- Eh, Velinimet.. Gözün aydın .. Amcan sizlere ömür .•• 

geldiğini haber verirlerse, derhal 
rengi uçuyor ve kaşları çatılıyor .. 
Haremden çıkmak istemiyordu .. 

Hatta hazan, eline Dürbününü 
alarak diğer taraftaki pencerenin 
önüne oturuyor; Salacıktan gelen 
kayıkları gözden geçiriyor .. Hüse
yin Avni Paşanın beş çifte yaldızlı 
kayığmm saraya doğru geldiğini 

görür görmez, adeta tevahhuş ese
ri göstererek: 

- İşte .. Yine geliyor. 
Diye; elindeki dürbünü yanına 

bırakıveriyordu. 

Kapilyon, ilaç içiriyor. Biraz isti
rahat buyuracaklar. Vali.de Haz
retlerine, böylece arzedin. Ortalı
ğı telaşa vermeyin, demişlerdi. 

Fakat bu sözler, Valide Sultanı 
tatmin etmek şu tarafa dursun, bi
lakis ona büsbütün bir merak \'e 
halecan vermişti: 

- Kızlar!.. Çabuk bir şal verin. 
Gidip aslanımı göreyim. 

Diye bağıra bağıra mabeyin ka
pısına ilerlemişti. İşte tam o za
man: 

- Efendimizi içeri getiriyorlar. 
Dive. bir haber ~elmiş.. Arka-

l maddeler ve unlu maddeler nisbeti-

1 ne, hektolitre, ve diğer evsafına gö
ı 

re, ayrıca on tali dereceye ve ova ar-

paları da yedi tali dereceye ayrıl

mıştır. Bunların her biri bir numa
radan başbyarak numaralı olarak ta
nınacaktır. Bu iki sınıf haricinde ka

lanlar dahi ayrıca arpa adiyle bir sı

nıfa konulmuştur. Bu sınıf ta ayni e

saslar içinde birden altı numaraya 

kadar derecelere ayrılmıştır. Siyah 

arpalar da ecnebi maddeler bakı~ın

dan ayni kontrole tabi olarak Mikset 

adiyle ihraç olunabileceklerdir. 

ilk Mersin Buğdayı Satıldı 
Mersin .mıntakasınm yeni mahsul 

buğdaylarından ilk parti piyasamızda 
satılmıştır. Satılan sert bu~ day @ 
sinden 100,000 kiloluk bir kısımdır. S ultan Azizin ahttan indiril- dan da, musahiplerin ve ağaların: 

diğinin beşinci gününün ak- - Destur .. Destur... Mersinde teslim şartile kilosu 4,10 ku 
şamı idi. Vükela kayıklarından Sözleri işitilmişti. ruştan verilmiştir. 

bazılarının, Hüseyin Avni Paşa Efendimizin sırtındaki ceketi çı 
yalısına gidip geldikleri, efendi- karmışlardı. Uzun bir kanapenin 
mizin nazan dikkatini celbPtmişti. üstüne yatırmışlardı. Kanapeyi, 

Ortalık karardıktan sonra da her tarafından ağalar ve hademP-
yalıda her gecekinden fazla ışık- ler tutmuşlardı. Ağır ağır içeri ge-
lar görülmüş, bu hal efendimizi tiriyorlardı. Bunların başlarında, 

büsbütün süphelendirmişti. doktor Kapilyon da vardı. 
Evvela (Dilberengiz) kalfaya: (Devamı var) 

Polonyadaki Sergiye 
Çağırıldık 

Polonyanın eskı Lemberg, yeni Li
vof şehrinde Ey1ıilün üçüncü günü 
beynelmilel bir sergi açılacaktır. Ser
giye Türk tüccarları davet edilmiş
lerdir. 

- Hüseyn Avni Paşanın yalısın 

::i:~:;::~ ;:Ei~::: :=_:-Jm O k M A N i~1({~!1lfüffi.ıtill1i!!t11l!~ii 
tatbik edile<'P;,; zaman, bu arzu- ~~:@:;:::;:;:;:;:;::;:;::;:;:;~~;~::;ı:;:ı:;~:;~:;:;:ı:~:;f M E K i M i N 
dan vazgeçmiştL ~"1@2l~i~iT~l~l~lL ~ ~ • ................ ·.·,·.-....................................... . 

Ha.talık, nasıl baflaJı? ~ C:,............ 1 ::::::~:::;:;:;:;:;:;~:;:;~:;:;:~;:;:~::;:;::::::::::::::: 
Ertesi gün, mutat olan saatler-

0 

VURMASI de uyanmıştık. Sabah namazları
mızı kıldıktan sonra, o günkü ilk 
işlerimizi yapmıştık. Bu esnada; 

- Fer'iye sarayları tarafından 

bir takım kadın feryatları d'ıyulu
yor. 

Diye, garip bir haber almıştık. 
Bazıalrı bu gürültüyü, Sultan 

Azizin şımarık ve çılgın saraylıla
rının isyan ettiklerine atfetmişler
di. Bazıları da: 

- Dördüncü kadın hasta idi ya .. 
mutlakf! ?avallıya bir hal oldu. 
demişlerdi. 

Müteesır olmasın diye, efendi
mizi bu vaziyetten haberdar et
memişlerdi. 

Biraz sonra, efendimiz giyin
miş, kuşanmış.. Mabeyn daireeine 
geçmişti. Mllhır.iı veçhile orada 
kahvaltı edecekti. 

Aradan hir ,..,.. •• ~.,,'!(:. yirmi daki
ka kadar geçmeden; 

- Efendimiz bıraz rah3tsızlaş
nuş. 

Diye bir haber gelmişti. 
Valide Sultan, bu ani rahatsız

lığın derecesini anlamak it;in ma
beyn kapısına adam göndermişti. 
Ayni zamanda merak içinde bulu
nan başhazinedar ile Hünkar kal
faları da" kapının önüne birikmiş

lerdi. 
Mabeynden bir müddet cevap 

gelmemişti. Sonra musahiplerden 
Amber ve Raşit Ağalar gelerek: 

- Merak edecek bir şey yok. 
Kahvaltı ederlerken, kendilerine 
hafif bir baygınlık geldi. Doktor 

SICAK 
Güneş vurmasından başka, bir 

de, sıcak vurması vardır. Bu da 
yine en ziyade yazın güneş altında 
olursa da bu türlü vurmada güne
şin yalnız sıcaklığı tesir eder ve, 
güneş olmıyan yerlerde de yalnız 
sıcakhk insanı vurarak ayni ala
metlere sebep olabilir. Mesela ge
celeyin cam fabrikalarında sıcak 
ateş karşısında çalışan i~c;iler sı -
cak vurmasına tutuldukları gibi, 
kışın en soğuk ve biç güneşsiz bir 
günde otuz dereceye kadar ısın ~ 
mış kalorifer yanında sıcaktan vu
rulanlar da olur. Ondan do1ayı gü 
neş vurmasile sıcak vurması başka 
başka şeylerdir. Alametlerinin ha· 
zılan benzese bile ikisini de ayırt 
etmek lazımdır. 

Yüksekçe yahut deniz kenarın
da, azıcık olsun rüzgarlı yerlerde 
insanı sıcak vurduğu pek nadirdir. 
Oralarda giincşin verdiği sıcaklık 
nekadar çok olursa olsun, hava ha 
reketli olunca, sıcağın tesirini azal 
tır. Sıcak en ziyade vadiler arasın 
da, çukur yerlerde insana doku -
nur. Oralarda bile teker teker ve 
biribirlerinden uzakça yürüvenle
rin sıcaktan vurulm~la;.. gii~tiir. 
Çünkü insanın fazla sıcağa karşı, 
vücudünde fazla hasıl olan hara· 
reti muhitine vermek vasıtac;ı var 
dır. Yalnız başına vadi icinde, bir 
çukurda bile olsa viicudünün faz· 
la hararetini cıkarabilir. Yam ba
şında, pek yakınında başka bir a
dam bulununca ikisinin çıkardık
ları sıcaklık biribirine katılarak i
kisi de sıcaktan vurulurlar. 

Sıcakla birlikte rütubet olunca 
insanın sıcaktan daha çabuk ra -
hatsız olduğunu bilirsiniz. Bunun 
gibi, çah~mak, yont1mak ta sıc• 

ğın daha çabuk durmasına sebep 
olur. Güneşte yaht't sadece c;ıcak
ta oturan bir adam 32 dereceye ko 
layca tahammm ettiği hnld(', çalı
şan yahut ıncakta yürüy('n bir a· 
dam için 25 dereceden yukarı sı
caktan vurulma tehlikesi görü • 
nür. 

Sıcak vurmasında fazla giyimli 
olmanın, çok yeilikten sonra yola 
çıkmanın, hele pek soğuk içmenin, 
bir de kalp ve akciğcrd~ hastalık 
bulnmasının bü~·ük tesirleri var
dır. 

Sıcak vurması, ve yahut eski ta 
birile giineş vurması. ağtr bir söz 
se de sıcak her vurduğunu mutla
ka ağır surette vurmaz. Rirçok
]an yazın giinesten ve sıcaktan ra
batsızht:',rı hafif surette geçirirler. 
Az, çok bir baş ağrısı, birkac; saat 
de viicut hararetinin artması ... Ki 
misi biraz daha ziyade rahatsız o
lur: Yine baş ağnsı, fakat onunla 
birlikte ~özler aydınlık görmek is 
temez. Yine viicutta ateş, bu da on 
iki, nihayet yirmi dört saat siirer. 
Sonra hepsi gec;er. 

Bazısında ateş daha yüksek olur 
ve daha uzun sürer. Mide \"e bar -
saklar bozulur, uzunca bir hasta
lık. 

Sıcak vurmasının ağır 'ieklinin 
alametlerini duymuşsunuzdur. Ne
ticesinin de nasıl olduğunu bildi· 
ğinizden onu tarif edecek değilim. 

Yalnız, sıcaktan vurulmu') biri
ne tesadii( ederseniz ''e onu kur -
tarmak isi size düserse, onu miim 
kiin olduğu kadar serince bir ;\'ere 
kadırarak göğsünii, bağrını acarak 
havalandırmayı ve yüztine. bo:v· 
nuna. göğsüne serince su dökerek 
friksiyon yapmayı unutmayınız. 

Avustralyaya 
6160 Kilo 
Fındık Sattık 

SERGiLER: 

Çikolatacllar da 

Sergiye Geliyor 
Bu hafta içinde satılan fındık ve 

cevizin miktarı geçen haftadan biraz 
fazladır. Mudanyadan 900 kilo ka
buklu ceviz gelmiş ve kilosu on ku
ruştan satılmıştır. 

Fatsadan getirilen 500 kilo iç ce
vize henüz talip çıkmamıştır. Viya
naya 14675 kilo kabuklu c-evjz ihraç 
olunmuştur. Giresunun iç fındıkların 
dan 5040 kilo Borsada kilosu 53 ku-
ruştan ve Akçe koca iç fındı klarından 
1120 kilo 53 ten, Ünyenin iç tombul
larından 5040 kilo elli bir kuruş on 
paradan verilmiştir. Nevyorka 7040, 
Suriyeye 5040, Afrikaya 2000. Avus
tralyaya 6160 kilo iç fındık ıhraç o
lunmuştur. Piyasamızda 5000 kilo iç 
ve 10 bin kilo kabuklu fındık stoku 
mevcuttur. 

Sanay Birliği Sergi Komitesi bu
günden itibaren Galatasaray lisesi bi
nasına nakletmiştir. Birlik idare he
yeti dün bir toplanb yaparak sergi 
hakkında son kararlarını vermiştir. 

Bugün Galatasarayda sergiye iştirak 
edeceklere ayrılan yerler tevzi olu
nacaktır. Çukulatacılar da sergiye iş
tirak için aralarında bir toplantı yap
mışlardır. 

Yumurtalar için Ölçü 
Kutusu Yapıldı 

İktısat Vekaleti tarafından bir yu
murta ölçü kutusu yapılmıştır. Yu
murtalann ihracında boylarını ölçe
cek olan bu kutu muhtelif büyük
lükte gözleri havidir. İhraç olunacak 
yumurtalar bu kutudaki gözlere gi
rebildiği takdirde, o gözün hacmine 
göre yumurtanın büyüklüğü tesbit 
edilecektri. Tecrübe için yaptırılan 
bu kutu istenilen neticeyi verdiği tak 
dirde, yumurta ihracatında kullanı
lacaktır. 

ŞARKIŞLADA:, 

Baharözü Köyünün 
Yolları Tamamlanıyor 

BORSADA: 

idare Heyeti Seçimi 

Başlıyor 
Ticaret ve Zahire Borsasının ayın 

on beşinden itibaren yeni idare heye
ti seçimine başlanacaktır. Ticaret o
dasına Borsadan mektup yazılarak se
çim için malumat verilmiştir. Seçe
ceklerle seçileceklerin listeleri borsa
nın holüne asılacaktır. Bu ayın otu
zuna kadar reyler atılmış olacaktır. 
Azalardan yedisi tüccarlar arasından 
seçilecek, ikisini Ticaret Odası seçe
cektir. 

Borsaya yazılı tüccarlar, yeni ida
re heyeti azalığına seçilecekler için, 
şimdiden görüşmelere başlamşlardır. 

Halde Dünkü Satışlar 
Bamye: 26-28, dolmalık biber 15-

16, sivri biber 10-17, sakız kcıabağı 2-
2.50, kır domatesi 7-8, sırık domatesi 
10-11, çalı fasulyesi 5-8, Ayşekadın 
10-11, yeşil fasulye 8-9, Semizotu 
1.50-2, yaprak 9-10, soğan 2-2.50, sar 

Şarkışla (TAN) - Deliilyas nahiye- mısak 2-3.50 kuruş. 
sine bağlı Baharözü köyünde iyi ça-
lışmalar vardır. Zaten güzel yaratıl- Enginar adedi: 1-5, patlıcan baş 2-
mış olan bu köydeki 98 ev, beyaz ba- 2.50, orta 1-1.50, ufak 0.25-0.75, hı
dana ile badanalanmıştır. Yollar kal- yar 0.25-1.50 kuruş. 

dırımlanmaktadır. Mevcut üç sınıflı Pancar demeti 1.50-2, ınaydanoz: 
ilkmektebin ve köy odasının eksikle- ı 0.40-0.60, dereotu 0.50-0.75, nane. 
ri tamamlanmaya çalışılıyor. Bahar- 0.40-0.60. kuruş. 
özünde, oldukça güzel halılar. heybe
ler, kilimler de dokunmakta ve bun
lar etrafta iyi rajbet bulmaktadır. 

Bunlardan başka koyun ve meyve de 
ihraç ediliyor. 

Köyün 551 nüfusu, güzel havası. 
nefis ve bol suları vardır. Feryadi is
minde bir halk şairi de bu köyde otur 
makta. sazile şiirler söylemekte ve 
köylü üzerinde iyi tesir bırakmakta
dır. 

Epesiye Köyünde 
Çahımalar 

Şarkışla (TAN) - Deliilyas nahi
yesine bağlı Epesiye köyünde yakın
da bir ilkmektep ve köy odası yapıl
masına çalışılıyor. Köylünün parasi
le köyün içinde müteaddit ceşmeler 
yapılmıştır. Köy muhtarı Ali Kılıç, 
bütün yolları güzel kaldırımlı bir ha
le getirmeye çalışıyor. Bütün evler be 
yaz badana ile boyanmıştır. 

137 evi ve 850 nüfusu olan Tepesi
ye köyünü, Kanak deresi adı altında 
birleşen birkaç su ihya etmiş gibidir. 
Arpa. burçak, mercimek istihsalat ve 
ihracatı çoktur. Köy civarında birkaç 
höyük vardır. Buralarda araştırmalar 
yapılsa eski eserlere tesadüf edilme
si ihtimali vardır. Tabii manz:-rası 
kendisjne mahsus bir güzellik tışı-

Kiraz kilosu 5-12, türbe ·eriği 6-16, 
ağaç çileği 35-40, kayısı 20-50, zer
dali 7-15, şeftali 7-25, vişne 16-25. ar 
mut akçe 14-30, dut 6-10, ecnebi li
mon· 100 adet 200-250. karpuz yeni 
dünya baş 25-35, orta 15-20, ufak 5. 
10 kuruş. 

----o----
KONYADA: 

Mezbaha Yapllacal< 
Konya (TAN) - Kadın Ifanında, 

kasabadan 270 metre uzakta, dere 
kenarında fenni bir mezbalıJ yaptır 
tılacaktır. Bunun için 3651 lira ay
rılmıştır. 

VANDA: 

Havyarcılık Genişletilecek 
Van (TAN) - İktısat Vekaleti ba

lıkçılık şubesi direktörü Kemal bu
raya gelmiştir. Van gölündekı balık
lardan havyar istihsali için tetkikler 
~e. bulunmaktadır Şimdi de havyar 
ıstihsal olunmakta ise de maksat. bu 
nu arttırmaktır. 

~an köyün '"Uçurum" denilen mevki
mde bir su çıkmaktadır, bu su o ka
d:r soğuktur ki kolayca içmek müm
kün değildir. 
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10 TAN 

Hataya Nasıl Girdik Türkiye -Suriye 
r:,: ;;şn.;,0~;;;;~;f =:: r;~;:;:1;~·;:;:;~;;~·l . Mü~::::~:;i ~=~~adı 
tekrarladığım suale, yumuşak tebes- f · (Başı 1 incide) 
sümle cevap verdi: Ankara, 7 (A.A.) - Genel Kur Adliye Vekaleti Hukuk müşavirlerin 

- Bilakis ... Refakatinizden mem- may Başkanı Mareşal Fe~i Çak· den Şinasi Devrim, Nafia VekAletin 
nun oluruz! mak, kuvvetlerimizin Hntaaya den Namık Cemal, Ziraat Vekaletin 

Hatay için hazırlık girmesi dolayısilc aldıkları tcb- den U. Müdür Sadri, Kurmay yüzba 
Bu konuşmadan yanın saat sonra, riklcre ayn ayrı cevap vt>rmek şı Cemal ve Türkofis Asbaşkanı Oda 

Binbaşı Süleyman Dinçsorla birlikte, imkansızlığı yüzünden tesekkür- başıoğlundan müteşekkildi. 
Payas istasyonunda Asım GUndüzü !erinin iblağına Anadolu. Ajan- f Hariciye Vekilimizin •Özleri 
bekliyorduk. ı sını tnvsit buyurmuşlardır. J Hariciye Vekili, Fransız heyetine 

Orgeneral, İskenderunda kazandığı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..-_..... beyanı hoşamedi ettikten sonra, Tür
diplomasi zaferinin müjdecisini Anka !erdir. Geçit resminde, kadınlar hün- kiye ile Fransa arasında imzalanan 
raya götürürken, Payastaki kuvvetle- gür hüngür ağlıyarak, ihtiyar sakal- ve yeni bir devir açan mukavele ve 
rimize son emirlerini verecektL lılar ve genç kızlar çiçek atarak sami merbutlarını işaret ederek iki mem-

Tam zamanında gelen trenden inen miyetle ordumuzu karşılamışlardır. leket arasındaki münasebetlerden ve 
ve yirmi dakika içinde icap eden Askerlerimiz Pınarbaşı, mevkiinde Türkiye - Suriye dostluğundan bah
talimatı verip, ayni trenle Ankara ya istirahate çekilmişlerdir. Diğer tar::ıf seyliyerek bu kadar zamandır iktisap 
lunu tutan Asım Gündüzün, muvasa- tan Hassa'dan girenler Aktcpe nahi- olunan tecrübelerden istifade edile • 
lat ve hareket anlarında nasıl alkış- y~inden geçerek Konkurlu köyÜndc rek mevcut ihtiyaçları tatmin edecek 
}andığını anlatamıyacağım! Çünkü, istirahat etmiş ve Kırıkhana girmiş- bir mukavele ihzarına mütedair olan 
sanıyorum ki, o dakikalarca süren şid lerdir. Iskenderun mesalihi Hassa bu müzakeratın yakın bir zamanda 
detli alkışlar, Payas istasyonunun ta- müfettişi kumandan ve subayl~rımu: iyi bir surette intacı temennisinde bu 
rihi duvarlarında belki hala akset- şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. lunarak Fransız büyük elçisi gibi bir 
mektedir! Antakyada muazzam şahsiyetle teşriki mesai etmekten bü 

Payas istasyonundan karargaha karşılama merasimi yük bir zevk duyduğunu beyan etmiş 
döndüğümüz zaman, Hatay kuvvetle- Antakya, 7 (A.A.) _Bütün Antak ve celseyi açmıştır. 
rimizin kumandanı bana, işgal kadro- İlk olarak söz alan Fransa büyük 
su hakkında malumat vermek lutfıı- ya sevinçten geceyi açıkta geçirdL elçisi, müzakeratın hüsnü suretle in-

Dün köylerden yüzlerce kafile halin 
nu da esirgemedi. Beni tat- tacı hakkında besledigi ümitlerden 
min ettiğini gözlerimde okudu - de milli kıyafetlerle Antakyaya ge- bahsederek hükumetimiz ve Haricive 
ğu sevinçten anlıyan kuman • len halk şehrin esasen kalabalık 0 • Vekilimiz hakkındaki takdir hisl;ri 
dan karargiih telefonunu açtı ve lan nüfusuna bir kat daha katılmış, ni izhar ettikten sonra halen mevcut 
karşısına çıkan Yüzbaşı Celal Dara- zengin tenvirat altında pırı! P'rtl ya- 1926 mukavelenamesini Fransa namı
ya bütün milletin sabırsızlıkla bekle- nan sokaklar iğne atılsa yere düşmi- na imza eden Fransa Dahiliye Nazın 
diği şu tarihi emri verdi: yecek hal.e gelmişti. Bu memul ha:-i- ve o zamanki Fransa büyük elçisi B. 

- Hataya girecek kuvvetlerimiz, ci kalabalık iaşe işini ve gerek san- Sarraut'un ve B. de Jouvenel'in hatı-
bütün teferrüatile hazır olsun! tral, gerek şebeke tesisatı hesaba ka- ralarını ihya etmiştir. 

_ !._ tılmamış olan bu kesif tenviratta e- Bunun üzerine Türk heyetinin his-
- Sağ olun! lektrik idaresini imkansızlık içine sok siyatına tercüman olarak Hariciye 

Bir halta bekliyen lıalk muştur. Vekili. Fransa Dahiliye Nazırı B. 
Davul, zurnalar sabaha kadar çal- s ' h · ı · b'l Ertesi sabah, Hataylılar, Mehmet- .

1
• arraut ya eyetın sempati erıni ı -

mış, mı lı oyunlar oynanmış ve fa- d' · · F B" ·· El · · d 
çikleri İskenderun şehrinin içinde de ırmesını ransa uyuk çısın en 
wil h d d sılasız hava fişekleri atılmıştır. rica etmiştir. 
g , u u unda karşıladılar. Asi kenarında ve hükumet cadde-

Orada, sevinçten ağlıyan, gülen sile bütün çarşıda bayrak ve ampul- Müzakereler 
binlerce insanın coşkunluğunu ve d ··k ·· Badehu müzakerata geçilerek kon en go yuzü görülmez hale gelmiş. 
kalabalığını gören bir arkadaş: tir. Askerin saat 10 da şehre girmesi ferans t~rzı mesaisi konuşulmuş ve 

- Hayret •. dedi.. Bu kadar insan mukarrer olduğu halde kıtaatın gele Hariciye Vekilimizin teklifi üzerine 
bir gecede buraya nasıl toplandı? ceği Antakya _ Topboğazı yolu altı biri hudut baytarı ve sıhhi işlerini ih 

Bu sualinden anlıyordum kı' ga k'l tiva etmek üzere idari mesail, dı'ğeri 
. . . . • · ı ometre mesafeye kadar daha gün 

fil arkadaşım, bır gece ıçındc bir a- doğmadan kesif bir ka 1 k"tl demir yolu nakliyatı mesaili ve bir 

ldikl 
· · d v rşı ayıcı u e- digw eri de iktısadi mcsail olmak üze-

raya ~e erını san ıgı Heıtaylıla- sile dolmuştu. Şehrin methalinde .PJ..-
nn, hır haftadır orada beklediklerini si köprüsü yanında k 1 • 1 re üç komisyon ve bunların yapaca
bilıri\yorau:. • ,, , , . uru mu~ 0 an ğı işleri tanzim ve tesbit edecek, 

Askerlerimiz, Hataya girdikleri za- dolmus, daha bir kişi alamı.vacak ha · · :-· -·' ,.,,,-ı_. :o 
0

----.. u-

t 
. rıcıye katibi umumi muavini Nebil 

man, ben de skenderuna dönmüş- le gelmişti. Kö'-•lerden gelcnl"rle bı'r-J " Dan, Cevat Açıkalın ve bunların mü 
tüm. O dakikaların emsalsiz heyeca- likte askeri istikbal için meydana ve nasip göreceği diğer zevattan müte-
nmı, kelimelerin daracık kalıbına altı kilometrelik yol u"zerı'ne bı'rı'ken kk l şe i umumi komisyona arzetmek 
dökmiye çabalamak, koskoca bir der- halkın altmış bı'n kı'şı' olarak tahm'ı- · · b' "C d' · - ıçın ır oor ınatıon,, komitesinin 
yayı, bir kör kuyuya doldurmıya uğ- ninde herkes müttefiktir. Bu miktarı teşkiline karar verilmiştir. 
raşmak kadar manasızdır. seksen bin kişi olarak tahmin eden- Konferans katibi umumiliğine Or-

Hatay, 18 senelik esaretin zehirini ler de az değildir. ta Elçi Cevat Açıkalm tayin edilmiş-
18 dakika içinde, göz yaşı halinde dö- ı· 1r. 
küp boşalttı! B • Bugün saat 16 buçukta idari ve de 

Hatay topraklarına ayak basıldığı a,vekil Bu Ay içinde miryolu mesaili komisyonları ilk top 
zaman, Türkan adında bir kız çocu- K lantılarını yapmışlardır. Müzakerat 
ğu, elinde bir çiçek buketne askerıe- astamonuya Gidecek samimi bir hava içinde cereyan et-
rirnizin önüne atılmıştı. (Başı 1 incide) miştir. Yarın sabah dokuzda iktısacü 

Y aşaaın Atamız! Kastamonu Bel~diye Reisi İzzet O· komisyon ve 16 da demiryolu komis 
O masum Hatay kızının, çiçekleri kayın riyasetinde, muhtelif teşekkül- yonu toplanacaktır. Ve mesaiye böy-

le devam edilecektir. 
askerlerimizin çizmeleri altına fırla- ler miimessillcri Cemal Kural. Hiis-
tışı, ve en öndeki er Ferhadın boynu- nü Açıksöz, Sadık Acevidli, Muhar- Şam gazetelerinde menli 
na atılışını, ömrüm oldukça unutamı- rem Celal, Refik ı-:ulamnz, Osman Ka neşriyat 
yacağım! ragöz ve Abdullah ÖıJ.citen mürekkep Şam, 7 (A.A) - Suriye matbuatı 

- Yaşasın Atamız! olan bir heyet birkaç gün evvel şeh- son Türk - Fransız anlaşmaları aley 
Diye haykıran sesi hala kulağımda rirnize gelmiş ve Basvekil Celitl Ba- hine neşriyata başlamışlar ve bu an

akseden Türk kızı o aslan Tiirk nefe- yar tarafından kabul edilmi tir. He- lnşma ile Suriye hukukunun çiğnen 
rini canlı bir istiklale sarılır gibi ku- yet, Bnsvekile, JCastamonuhıların tıı- digini ileri sürmekte bulunmuşlar
caklamıştı! Ona, ne düşündüğünü sor zimlcrini bildirmiş ve kendisini Kasta dır. 
madım. Çünkü küçücük idrakine ha- monuya da'\·et etmiştir. Celtil Bayar, Burada intişar eden bir Arap ga
kim olan saadetin azameti küçücük ha ay içinde Kastamonuya geleceğini zetesi askerimizin Hataya girmesinin 
gozlerinden damlıyan yaşlardan an- vadetmiı;tir. Türkiyenin Fransız mandasına işti
laşılıyordu! Heyet, dün vapurla Kastnmonuyn rakini tazammun ettiğini yazmakta 

Bu sırada duyulan heyecanı en son dönmüştür. Heyet ıeis ve Kastamonu ve bunun Milletler Cemiyeti misakı 
hadde çıkaran bir hadise oldu. Yaş- Belediye Reisi İzzet Okay bir muhar· ve manda şartlarile nasıl telif edile· 
lıca bir kadın, elinde bir Tıirk bay- ririmi7.e demiştir ki: bileceğini sormaktadır. 
ragı olduğu halde kendini askerin a- - Baş,·ekil Celal Bayar, Kastamo- Şam hükumeti bugün, neşrettiği 
yakları altına aldı. Hem ağlıyor, hem nuyu teşrif etmemi~lerdi. Bütün Kas- bir tebliğde Ankara mümessilleri A
de: tamonulular Başvekili aralarında gör dil Aslan'ın dört Temmuzda Harici-

Amerikall Terbiyeciler 
Değişen Türkiyeyi 

Görmiye Geliyorlar 
(Baıı 1 incide) 

Bunlar da Türkiye, Rusya, Almanya, 
İtalyadır. Bu dört memleket birtakım 
içtimai ve iktısadi meseleleri yeni bir 
şekilde hal için kendilerine mahsus 
yollar tutmuşlardır. Amerikalı tale
be bu gidişleri kendi gözlerile inceli
yecek, arada münakaşalar yapacaktır. 

Az bir zaman içinde rehbersizce 
herşeyi görmek ve anlamak imkanı 
olmadığı için her memlekette hem 
Kültür Bakanlıklarına, h~ de fert 
halinde fikir sahiplerine aylarca ev
vel başvurulmuş, yardımları temine
dilmiştir. 

Amerikalılar Türkiyeyi ziyarete 
cok merak ediyorlar. Dört veni mem
leket arasında en çok vakti Türki -
yeye ayırmışlardır. Seyahatin prog· 
ramında bu merakın sebebi şöylece 
izah edilmiştir: 

"Türkler, sosyalizmden de, 
ıerbeıt huıuıi sermaye siste
minden de uzak kalmanın yo
lunu bulmutlardır. Türkiye 
Cümhuriyet i, bu iki yoldan iç
tinap etmek ıuretile demiryol
lar yapmak, devlet bankası 
kurmak, zirai istihsali iki mi1-
l ine çıkarmak, fabrikaları on 
misli arttırmak, okumak, yaz
mak bilmiyenlerden üçte ikisi
ni okur yazar ha le getirmek, 
hastanelerin adedini dört mis
line çıkarmak, yazı lisanını 

Latin alfabeye çevirmek, yüz

lerce yeni mektep açmak, mo
dem yapılar kurmak, gençler 
arasında a tletizmi yaymak, ve 
kadınlara Amerikada oldu
ğundan daha genit bir müsa
vat vermek imkanlarını temin 
etmi,tir. 
Rusyada, Almanyada, İskandiııav

yada husule gelen içtimai değişikliit
leri az, çok takip ettik. Fakat yeni 
Türkiyeyi kuranların az zamanda bu 
kadar iş başarmak için ne usuller ta
kip ettiklerini, nerelere vardıklarını 
-·-·· ...... - - ·- ....... 
renmek için Türkiyeye gidiyoruz." 

Bizi ziyarete gelenlerin çoğu, Üni· 
versitenin kayıtlı talebesi değildir. 

Tatil mevsiminden yeni hakiktaler a· 
ramak için istifade eden terbiyeciler 
ve içtimai basiret teşkilatı mensupl:ı
rıdır. Çoğu kadındır. Yaşları 23 ile 68 
arasındadır. 

Profesör Vatson ve arkadaşları 

Vaşington sefaretimize baş vurarak 
Kültür Bakanlığının yardımını iste
mişlerdir. Sefaret te Bakanlık müs
teşarlığının bu işle meşgul olacağını 
bildirmiştir. 

Dünyanın içtimai değişikliğini tet 
kike gelen ve memleketimiz hakkın 
da iptidadan yüksek kanaatlere varan 
yrmi sekiz Amerikalı terbiyeciye ken 
dimizi olduğumuz gibi tanıtmazsak 

ve ayağımıza kadar gelen fırsattan 
iyice istifade etmezsek yazık olur. 
Bunlar arasında bir Universite Rek 
törü ve diğer mevki sahibi terbiye
ciler vardır. 

Ornek alınacak bir nokta var: Hep 
si rahata alışık olan bu insanlar, u
zun bir tetkik seyahatinin masrafını 
kendi keselerinden ödiyebilmek için 
vapur ve t rende üçüncü mevki seya 
hat ediyorlar, bilgi namına böyle bir 
maddi fedakarlık ve feragat göster
meyi tabii buluyorlar. 

Hikmet Ostündağın 
Aleyhine Yeni Bir 

Dava Açddı 
- On sekiz sene mahpus gibi ya- mek istiyor. Başvekili davet etmek ye Vekaletine ve orada, anlaşmala

şadım. Bugünleri göre<:eğ'mi ümit et vazifesini bize verdiler. Biz de Anka- rın imzası merasimine iştirak için 
m'yordum. Atamızın küçuk bir res- raya geldik. Fakat, o esnada, Ccliıl çağırıldığını anlıyan mumaileyhin 
mini ve bir Turk sancağını evimde Bayar İstanbula hareket etmisti. Biz derhal it"zar ederek çekildiğini ve bi 
elimden alırlar korkusuyla bucak bu de İstanbuln geldik. Bİ7.i bü~·iik bir naenaleyh Suriyenin bütün hukuku (Başı 1 incide) 
cnk sakladım. Çok şi.ıkür Allaha, bu- sevgi ile kabul ett\. Bu ay içinde mut- nun mahfuz kaldığını zikretmekte.. O da müteahhidin sökülmesi ve kaldı 
guniı bana gösterdi. Aslanlar, beni laka, Kastamonuyu ziyaret edeceğini dir. rılması mukavelesinde bulunmıyan 
çignr>yip geçiniz. Bundan sonra öl- vadetti. Tazimlcrimizi sunduk. Bu· bazı ağaçlan ve taşları kaldırmış ol-
sem de b.r ehemmiyeti yok. giin Kastaınonuyn dönt'ivoruz. masıdır. Bunun da davacısı Maliye " leri tarafından uğurlandı. 

D'ye haykırıyordu. hazinesidir. 
Baş'\·ekilimizin J{astamonuyu zi •a· Vekil birkaç gün İstanbulda kala-

Sevinçfen coşan kadın retleri herhalde rok favdalı olacak ve Dün mahkemeye vaki olan müra-~ ,, rak Vekalete ait müesseselerle meş· tt k Kadın guç halle yerden kaldırıla- mıntakamızın iktisadi kalkınması 1•• can e en azın kaldırılması için ne-gul olacak, pazar günü Başvekille İz k d f 
bildi. çin, bu ziyaret yeni ve müsbet ham- a ar masra gideceği ve mukavele 

1 l 
mite giderek Sudkostik ve klor fahri- müddeti b ittikten sonra bugu"ne ka-

Askerlerimiz Iskenderuna girdiği 
zamnn şehir baştan başa donanmış ve 
caddelerde bila cins ve mezhep bü
tun Hataylılar tarafından ayni coş

kun tczahuratla karşılanmış ve cad
delerde yuzlerce kurbanlar kesilmiş 
t"r. Hntay gençlerinin bandosu ile 
çok guzel bir resmi geçit yapılmış ve 
askerlerimiz hiçbir yorgunluk eseri 
gostermeden geçit resmini bitirmiş-

e er yapılmasını netieelendirecektir. kasının temelatma merasiminde h a- das kaldırılmıyan e nkazdan nekadar 
Bütün Kc-.tamonulular büyük bir sa-
h ı zır bulunacaktır. Söylenildiğine gör e i•gal ücreti alınacaT.ı hakkında delil 
ırsız ıkla Bnş\>·ckili bekliyorlar." 'Y & 
Z iraat Vekili de bir tetkik Kesebir, bundan sonra İstanbul yo- lerin tesbiti isteniyordu. Mahkeme 

luyla, Zonguldak ve Karabük fabr ika seçeceği bir ehli vukufu enkazın bu-
seyahati yapacak larında tetkikatta bulunmak üzere bu lunduğn yere göndererek istenilen 

Anknrn. 7 <TAN muhabirinden) - havaliye gidecek ve hu se~·ahatinde delilleri tesbit edecektir. Bsndan son 
fktısat Vekili hu akşamki trenle refa. Vekalet umum miidiir ve mütehassıs- ra Maliye Vekaleti müteahhit aley
kntinde hususi kalem müdürü Fet- lanndnn başka Eti ve Sümer Bank hine dava açarak tesbit edilen para
tnh İrtem olduğu halde İstanhula ha· umum müdiirleri de r efak at edecek· nın hüküm altına alınmasını istiye-
reket etti. Garda vekalet ilerı' gelen- t' -ktır' ır. •• · 

{B A Ş M A K A L E D E N M A B A T} 

İdeal 
Milli 

8 - 7 - 938 

Liman idaresinin 
Tahmil ve Tahli 

Amelesi işini Bırca 
Deniz Bank Liman işletme 1 

T• ile idare emrinde ça.lış~n tahmil 1 p Iiye amelesi arasında bir ihtilaf 
, mışhr. Bu ihtilaf neticesinde 

(Ba11 1 incide) mele işini terketmiş ve bunl 
göstermek, koluyla, kafasıyle, emek- bir kısmı, henüz işlerine tekr~ 
leri1e cemiyete en faydalı olmaya ca- lamam1şlardır. Oğrendiğlmize 

lışmayı zevk tanımak gibi vasıflar- ihtilfıfın sebebi, işçi gündelikl 
dır. t · · d H · b et . evzıın e, geçen azıran P..-

Id:al Türk vatandaşı için cemiye- beri idarenin tatbik ettiği yenı 
te hızmet ve fedakarlığın bir maddi kildir. 
k~rşılığı yo.kt~r. ~ununla imtiyaz, in-1 Limanın idaresinin, hükumet 
hısar, benlık ıddıası, talan hakkı sa- fından Liman Şirketinden satı 
tın alınmaz. Şahsi menfaatini yürüt- nışından sonra ortaya konulan 
mek için böyle bir hizmeti bayrak di- ni usul, ameleleri memnun etrrl 
ye kullanmaya cemiyetin rızası ve ta- tir. Çünkü eskiden, her amele, 
hammülü yoktur. gördüğü işe göre gündelik al 

Cemiyet içinde haklar ve fırsatlar Halbuki şimdi, bir günde göriile 
herkese açıktır. Vazifelerin taksimin- tün işlerin karşılığı, ameleler ıı 
deki ölçü, o vazifede cemiyete en çok da mütesaviyen pay ediliyorırıll 
fayda temin edecek meziyet sahibini Ameleler: 
seçmektir. "- Biz, diyorlar, eski usuliill 

M:isavi hak ve fıqata sahip Türk bul edilmesi için, idareye defli 
vatandaşlarının elbirliğiyle başvurduk. lşi bırakmak mecb 

başaracakları işler çoktur. Çünkü tinde kalacağımızı söyledik. <? 
Türkleri köle haline indirmekte men- aramızda, bazı beceriksizler var 
faati olan harici düşmanlar ve dahili takım vasıtalarla işe sokulan bO 
imtiyazlılar, asırlarca biribirlerile mu ceriksizler, sabahtan akşama k 
vazi şekilde çalışmışlar ve Türk mil- bizim hesabımıza istirahat ed 
letini ti.irlü türlü inkişaf imkanların- lar. Neticede ise, bizim kazandı 
dan mahrum bırakmışlardır. kadar yevmiye alıyorlar. Eğer pı 

Mazinin boşluklannı tamir için sul değiştirilmez de, herkes e~ 
milli bir çalışma programı etrafında mütenasip miktarda gündelik al 
kurulmuş bir milli birliğe ihtiyaç var- sa, beceriksiz ve tenbel iltimas 
dır. Böyle bir gidişte; bazan hatalı ne- elinden iş gelen ve çalışan amel 
ticeleri göze almak bile lazımgelse, rin sırtında birer mirasyedi gibl 
ihtısas ve ehliyetliler arasındaki ya- şıyacaklardır.,, 
pıcı ve müsbet münakaşaların netice- Idare, amelenin istediklerini 
sini ölçü diye kabul etmekten başka bul etmemiştir. Neticede ise, i 
çare yoktur. 15, 20 senedir; acaba su- rakmak mecburiyetini duyan 2 
radan mı gitse.k, buradan mı, diye bi- melenin kayıtları silinmiştir. 
!enlerin ve bilmiyenlerin münakaşa- Deniz Bnnk müdürlüğü: 
sile yol aramaya kalksaydık bugün -Grev filan yoktur. Bazı ted 
vardığımız neticeler, memleket icin re itiraza kalkışan bazı amelelc! 
çok uzak bir hayal mahiyetinde kaİa- sipline riayete mecbur edilmi~le 
caktı. Yerimizde sayacakttk. Yumruk Mesele bundan ibarettir! demi~l 
hakkına dayanan bugünkü alem, ma- Bize verilen son malUmata 
lına sahip olamayana, çalışmıyana i~çilerden bazıları vazifelerine 1' 
varlık imkanı vermediği için, hatta edilmişler ve onları işlerini bırıı 
yerimizde de sayamıyacaktık, yoklu- ya teşvik edenler hakkında da t 
ğa doğru gidecektik. kata girişilmiştir. 

Türk milleti; elbirliğiyle olan 
calıfOmala.n.- i<'itı kPnrli"(l~ m~h

sus muvazeneıı, ; anenKlı, verımıı oır 

yol bulmuştur. Bu yolda hiç bir nevi 
ifrat yoktur. Hisle değil, taklit sure
tile değil, akılla hareket edilir. En 
yüksek imkanlara en çabuk kavuş
mak için en ileri tekniğe ve ihtısasa 
dayanılır. 

Birtakım maddi i,mkanlar olgunla
şıncaya kadar eskiden kalma birta
kım usullerin, itiyatlann tamamile 
tasfiyesi mümkün olmıyacaktır. Fa
kat bu eski mirası himaye eden yok
tur. İnkılap ruhunun idare mekaniz
masının her kö~esine nüfuz edemedi
ği, inkılabın ruhundan ve nimetlerin
den hergünkü hayatımızda henüz ta
mamile istifade olunamadığı hükumet 
çe meçhul birşey değildir. 

Bütün gayret, bu vaziyeti bir an 
evvel ideale uygun bir hale getirme
ye doğrudur. 

onra yolsuzluklar var. s Her cemiyet içinde mi· 
desini idealden üstün tutanlar 
vardır ve dünyada insan bu
lundukça bu böyle olacaktır. 
Fakat yolsuzlukları örtbas et
mek isteyen yoktur . Tutulan 
yolun tabii neticesi, memleke
ti çiftlik sananları ve imtiyaz 
ve inhisar arayanları bir nu
maralı düşman saymaya ve 
zararlarına nihayet vermeye 
doğrudur. 

Aklın icabına ve memleketin öz ih
tiyacına göre kendi yolunu tutmak ol
gunluğunu göstermiş, Kemalizm adın 
da ileri görüşlü bir sistem yaratmış, 
bu gidişten umulmaz neticeler de al
mış bir milletin başkalarını taklide 
ihtiyacı yoktur .• 

Kendi şartlnrına göre hazırladıkla
rı rejimlerin iyi veya fena olduğuna 
karar vermek, o milletlere ait birşey
dir. Fakat siyasi nüfuz hedefile veya 
misyonerlik gayretile böyle yabancı 
sistemlerin memlekete sokulmasını, 

kendi muvazeneli gidişimizi şaşırtma
sını, kuvvetlerimizi dağıtmasını ; 
Türk milletinin varlığına karşı düş
manca bir hareket diye karşılamaya 
mecburuz. 

Birliğimizi ve kendi ihtiyaç
larımıza göre ter akki ve inki
şaf imkanlarımızı tehlikeye 
düşürmek isteyenlerin karşı-

_A 

lzmitin Bir Köyünd' 
Bir Adamı 13 T erınCf 

Vurarak Öldürdülf 
' ,J (Başı 1 incıcı 

Muhtar Kazım, köyde her isteO 
ni yaptıran nüfuzlu bir ada"mdıl' 
nevi Derebeyi hayatı süren 1" 
köylülerden şahsı için para, 
buğday gibi şeyler de alma1't 
Köylüler kendisinden çok müşte 
makla beraber şimdiye kadar ıc0 

!arından ses ~ıkarmamakta i 
Maktul Emin de şirhdiye kadar 
zımın emri altında yaşamış, hatti 
çenlerdc istediği on lirayı da ve t 
tir. Eminin iki kızı vardır. So~.f 
!erde muhtar Kazım, evlenme Ç"*, 

gelen bu kızları aldığı bir parar' 
kabil istcdiklerile evlendirmele 
miş, bunun için Emini zorlamı~~ 
kat Emin buna razı olmamış, 
mın ısrarına karşı: 

"- Kızlar benim değil mi? f, 
istersem veririm". demiştir. 

Bu yüzden çıkan münakaşa 
sında Kazım, tabancasını çekf11 
Emine ateş etmiştir. Bu sırada 
mm yanında bulunan ve yukgtl 
mi geçenler de tabanca ve mıı\~ 
rile ateşe başlıyarak Eminin viiC 
nü kalbur gibi delik deşik etJ11 
dir. 

Hadise buraya aksedince Miid 
mumi Hamdi Doğu, vaka yeriJ1e 
miş ve hadiseye vaz'ıyet ederelC 
tilleri tevkif etmiştir. Bu feci ciı1 
muhitte büyük bir teessür u) 11 

mıştır. 

=======J 
sına, Başvckilimizin d 
gibi, evvela Türk kanıl11 

hasım diye çıkacak, soı1r' 
bu gibi hareketler, ru1t11 

i nkılapçı ateşini ta~1yaıt i~ 
ların hücum ve savleti 1'· 
sında eriyip gidecektir. 
Memleketteki terbiye ve nec 

sıtalarının elbirliği yapmaıar1 

gelen en mühim vazife. bütiill tı 
sıfları taşıyan ideal Türk milli 
yaratmak ve kuvvetlendirme!< 
birliğine bekçi olmak ve husııS 
faati için Türk varlığının c1t1 

emniyetini ve birliğini bozf1'16JC 

yenlere karşı müşterek ve şuı.ı'1 

ler kurmaktır. ~ 

Ahmet Emin yıtfl 



a e 
rf.' 
s 11 
rıô 
,-ı 

JC~ 

trf.' 

i1dd 
jJle 

reY. 
cırış; 

yr!' 

COTY 
mustahza

ratım tecrübe eder
seniz, artık başka hiç 
bir marka mustahza
ratl kullanmak iste
meyeceksiniz; çünki, 
COTY güzellik 
mustahzaratr size 

1 GÜZELLIGI 

--- GENCLIGI 
l ve 

~ 1 CAZiBEYI 

L-.-...... . ....__.___.._,.......__..:_ temin e~ecektir~ 
( 

.,:_RUJ-PARFÔM-PUORA-FLAKSAK 

co··TY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

z 

' Türk Hava Kurumu 

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

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

ikramiyererle ( f o.ooo ve 20.000} liralık iki 
adet mükaf:ıt vardır ••• 

• Şimdiye kadar binlerce J<ifiyi zengin eden bu 
Pıyangoya iştirak etmek suretile siz de taliinizl 

-!:neyiniz. 
.-=------§ ..................................... . 
.,... ................ ! ...... 

T. C. ti AAT BANKAS' 
,. f· 

BİRİKTİRENLERE 28,800 

,, 
,, \ 

/ 

2~lllniyet .Sandığından : 
"e trıutfaYıs 1938 tarihinden itibaren yeniden yapılacak eml.Ak f Uk: ah~vher mukabili ikrazatta yalnız yüzde s:kiz buç':11t ~es-
11'tnakt: ve e~ham ve tahvilat mukabilinde yuzde yedı faız a

oldugu sayın müşterilerimize ilan olunur. (3970) 
Q Sahib~.-==:::::::::==~~~~~~;;;;;;;;;,~~=========='===== 
aı:etecu\ ve urnumi n('şriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 

1 
V'e Ncşrıyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

TAN _. ............ .-.............. .-................ , 
ODEON 

Değerli San'atkar 

MÜNİR NUREDDiN 'in 
SON OKUDUliU 

Nr. 2'7090'7 - Bir neş'e yarat Hasta gönül • Bu sevda ne tatlı yalan 

Pli.kı piyasaya çıkarılmıştır. 

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

• 

NASIR ILACI 
En eaki nasırları bile kökünden çıkarır, iztırabı keser, nası

n yumufatarak dütürür. · 
lNGlLIZ · KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

Askeri Tıbbiye Okulu 
Müdürlüğünden: 

FLiT ÖLDLiRUR . 
UııııtMI ...... : J. 1r •• , •• , • NZ-

htantıuı, Galata, VtJYllO& Hu t · 

Sıvas VilCiyetinden: 

I • 

ı. =- Bu sene okulumuz dişçi kısmından maada, tabib, eczacı, kimya, 
hukuk, öğretmen şubelerine talebe alınacaktır. 

2. - Okula giriş şartnamesi: 

1 - Şarkışla Kazasının Gemerek istasyonunda inşa edileceği evvelce 
ilan edilen 452 (dört yüz elli iki) adet göçmen evinin ihale müddeti uza
tılarak 11 Temmuz 938 Pazartesi gününe talik edildiği 

İstanbulda bulunanlar için:· Mektebiınizde mevcuttur. 2 - Bu evlere ait şartnamedeki müddet 4 ay 19 gün içinde bitmesi 
yani Teşrinisahi 1938 nihayetinde anahtarlann teslimi icap edeceği ilan 

olunur. (3791) 
Taşralardaki: Sivil liselerle askerlik şubelerine de birer adedi gönde

rilmiştir. "82" (4275) 

'r------,.r 
DABKOV I Ç 

' 
ve Şki. 

VAPUR ACENTALICI 
---o---

GDYNİA AMERİCA SHİPPİNG 
LİNES "PALESTİNF. I.İNE,, 

15.000 tonluk lüks 
POLONIA 

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

(Perşembe) 
Avdet <Pire) tıı,rikiledjr. 
Yolc::u ve eşyaı ticarıye alır 

Köstenceye yakında gidecek va. 
ryurlar: 16, 31 Temmuz saat 
16 da. 

<i'ilistin'e yakında gidecek vapur 
lar: 5 ve 21 Temmuz saat 16 da. 

Müstesna olarak 5 Temmt•z· 
da doğru Pireye hareket. 

"SCHULDT - ORİENT - T..İNE .. 
Eşyayı ticariye nakli için serı 
oosta: ŞARK - GARP HATTf 
(Hamburg, Bremen, Anver~. Yu
nanistan, Türkiye Bul,garistan 
Rom:ınva) 

Beklenen vapurlar: 
TROYBURG 9 Temmuza do~u 
DUBURG 22 Temmuza doğrııı. 
Maritza 10 Ağustosa doJtn,ı 

--o-

H. J. PAJKURIC 
Vapur acentası 

"ZETSKA PLOVİDBA A. D .. dP 
T~ntor 

Balkan Antantının ekono
mik konferansında tesis 

edilen enterbalkanik hat. 
Büyük lüka modern 
"LOVCEN,. 

vapuru ile İstanbul, Köstı>nce. 
Pire, Korfo, Arnavutluk, Dal-
maçya sahili, Triyeste, Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
posta 

ı Yolcu va eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

Milstesna fusat. 
KÖSTENCE'ye ilk posta 11 

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

~ ..................... ~ 
Beyoğlunda 

BAKER MACAZALARINDA 

Yeni bir 

KADIN ŞAPKALARI 

dairesi açılmıştır. 

PARİSİN 1 

En güzel modelleri. 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Satın Alma Komisyonundan: ~ 
~ 

f 
Erzakın cinsi Miktan Beher kitonun Ilk teminatı 

takm~n bedeli ' Lira Kuruş 
Eksiltme şekli gü" 

1'e saati. 

Ekmek 34100 Ki 10 255 75 Kapalı zarf saat 10 

Sade yağ 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Pirinç Bursa 

Kuru Çalı Fasulye 
Kuru Barbunye 
Kırmızı Mercimelr 
Y Q.çil Mardı:nPlc. 
Nohut 
Bulgur 
Buğday 

Kuru Soğan 
Patates 
Kuru Sarmısak 

Piriçn unu 
Un ekstra 
Makarna irmikli 
Şehriye irmikli 
Irmik 
Nişasta 

Ararot 

4700 100 

4700 28 
4000 30 

3000 24 

3200 17 
1200 10 

600 12 
ıöo 17 
800 14 
600 12,50 
390 8 

5600 7,50 
6200 7 

55 10 

200 20 
1300 15 
900 25 
330 25 
330 20 
125 21 

31 45 

Beyaz Peynir 2500 45 
Kaşer Peynir 1350 70 

Süt 5800 12 
Kase Yoğurdu 7800 5 
Kaymak 220 140 

Silivri Yoğurdu 2750 19 

da 23/7 / 938 Cumartesi 

352 50 2317 /938 saat 10 

188 70 23/7/938 10 

54 2317/ 938 10 

81 13 23/7/938 10 

64 46 \ 23/7/938 10 

82 40 23/7/938 10 

155 25 23/7/938 10 

104 55 23/7 /938 10,45 

39 19 23/ 7 /938 10,45 
~~~~~~-::~~~~-:-~~-::-:~~~~~~~~~~~~~~ 

Zeytinya~ı 2800 50 
Zeytin tanesi 1800 32 
Sabun 2750 33 

Tavuk eti 800 55 
Hindi eti 800 50 

Tereyağı 580 110 

Yumurta 43000 1,50 

Elma Gümüşhane 4500 20 
Elma Amasya 4500 30 
Avya 850 10 
Portakal (Dörtyol) 11750 3,50 
Portakal (Alanya), 6750 5 
Mandalina 4400 3 

Arpa 
Saman 
Kepek 
Ot 

Odun gürgen 
Odun meşe 
Mangal kömürüü 

Blok maden kömürü 
Tüven.;ın maden kömürü 
Kok komilrü 

Yaş sebze 42 kalem 2:5465 kilo 
47500 adet ve 15100 deıne~ 

1500 5,50 
2000 2,50 

150 3,50 
300 4,50 

470 ç. 250 
370 Ç. 300 

4500 K. 5 

200 Ton 1700 
350 .. 1100 
100 1800 

216 26 23/7 /938 saat 10,45 

63 23/ 7 /938 10,45 

47 85 23/ 7 / 938 10,45 

48 37 23/7 /938 10,45 

241 18 23/ 7 /938 10,45 

14 89 23/ 7 /938 10,45 

188 25 23/ 7 /938 10,45 

682 1\0 23/7/ 938 10,45 

244 56 23/7 /938 10,45 

1 - lstanbul Kız Oğretmen Okul unun yuk~da miktar ve beher kilo ve adet ve tahmin bedellerile ilk te
minat ve eksiltme saatleri ~~~da ~~.~ıy~ek ve y~acaklar kapalı Zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme Istanbul Kültur Dırektorlugu bınasında Lıseler Muhasebecilig- inde toplan K -· d . . .. an omısyon a 
yapılacaktır. isteklilerin ilk temına tlarını belli gun ve saatten evvel Liseler Muhasebeciligı-· y . . . eznesıne ya-
tırılarak teminat makbuzlarını ve yenı yıl Tıcaret Odası vesikasını eksiltme zamanında Kom' t ct· .. . ısyona ev ı-
leri, kapalı zarfların eksilt~e kanununa ~ore temınat makbuzu ve istenilen belgelerle birlikte eksiltme sa-
atinden bir saat evvel Komısyon Başkanlıgına makbuz karşılığında vermeleri. 

3 - Isteklilerin şartnameleri Okul Idarcsinden ızörüo okuvabileceklcri ilan olunur. (4280) 
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