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Hatay işi Türk-~ovyet D~s~
luğunu Asla ihlal Etmemıştır 

Bu Hususta lşae Edilen Muhtelif Şekil Ve 
Mahiyetteki Haberlerin Hepsi Asılsızdır 

Cen.up 
Hududu 
Dertleri 

:.\hmet Emin YALMAN 

H arp diyince ak.la mutlaka 
top, tüfek gelmesi lazım 

gelmez. Aralarında normal 
komşuluk münasebetleri, kar
şılıklı emniyet bulunmıyan, bi
ti diğerine fenalık etmiye çalı
Şan iki memleket arasında bir 
llevi harp hüküm sürüyor de
lllektir. 

h Bu }!lana ile senelerce Cenup 
h Ududumuzda bir taraflı bir 
~ vaziyeti vardı. Bir taraflı 

dıyoruz, çünkü biz herkesle ol
~uğu gibi Suriyenin mandateri 

ransa ile ve doğrudan doğruya 
Suriye milleti ile dostluk kur
lllaktan başka bir emel beslemi
lrorduk. Fakat hududumuzun 
~ tarafı bize karşı bir düş
d .~· Kaçakçılık, giZli ve tesa-
Ufi bir faaliyet halinde değil 

i::kilatlı, geniş bir şebeke ha~ 
de karşımıza dikilmiş bulu

~~Yor ~e hükfunet otoritelerin-
.. n ınusamaha ve himaye gö

l'liyordu. 
L '.Memleketten söküp attığımız ne
-11:adar · ı · • bı ır ~aı hareket varsa, varlığı-
..._ 1ta Ve emniyetimize karşı ne gibi 
"'1enr ~ ı cereyanlar tasavvur edilebilir-
fte hepsi, hududumuzun karşı tara
b llda faaliyetlerine uygun bir muhit 
\Ünıuşlardı. 
~ 13~ düşmanca cephe, bir taraftan 
lı au kaynaklarımızı kemirmiye ça
~ ilYor, bir taraftan da Cenupta hoş
l' Utsuzluk havası yara tınıya uğraşı-
ordu. 

~i llat~y işi diyince gözlerimiz bu va
l' Yet uzerinde de derin bir hassasi
<i ette duruyor, ruhlarımız, bütün hu
tı Utıarınıızdaki istikrar manzarasımn 
<i e Pahaya olursa olsun, Cenup hudu-
u~Uzda da kurulmasını istiyordu. 

Antakya ve Reyhaniyede· 
Bayram Dün de Devam Etti 

Lö Tan Gazetesi Son Türk-Fransız Anlaşmasını 
Diinya Barışı için Çok Mühim Bu/UlJOT 

Bu Türk köylü kadını Hataya ilk giren Türk ask~rine çiçek sunuyor. 

Ankara, 8 (A.A) - Samimiyet v~ resane
tini her vakit muhafaza eden ve edecek olan 
Türkiye - Sovyet münasebatı etrahnda Ha
tay meselesi vesilesile işaa edilen muhtelif şe-

kil ve mahiyetteki haberlerin liepsi de tama
miyle asılsız olduğunu Anadolu Ajansı beya
na mezundur. 

Avam Kamarasında 
Türkiye Lehinde Sözler 

"lngiltere, iyi Silahlanmış Dost ve Taah

hütlerine Sadık Bir Türkiyeye Muhtaçtır .. 

(Arkası: Sayla 10, sütun 2 de) 

Menemencioğlu 
Yon Ribbentrop 
ile Görüştü 

-0--

Berlinde Türk • Alman 
Ticaret Müzakereleri 

Devam Ediyor 
Berlin, 8 (A.A) - Anadolu Ajansı 

Geçen 4 Temmuz günü fngiltere Avam Kamarasında İngiltere nın hususi muhabiri bildiriyor: 

T k 
Hariciye Nazırı Von Ribbcntrop 

ür iye anlatması müzakere edildi. Ve Sir Jon Saymon, İngiltere dün Berlin civarında Sonnenberg'de 
88,fvekili namına bir nutuk •Öyledi. Bu nutkun telgraf haberleri ki malikanaesinde Menemencioğlunu 
arasında. çok muhtasar verilen kısımlarını naklediyoruz. öğle yemeğine davet etmiş ve akşam 

A. skeriıniz, halkın coşkun teza- "İngiltere, Türkiye ile arasında İngiltere ile Türkiye de kendi millet geç vakte kadar alıkoyarak kendisile 
lte hürleri arasında Hataya girer- dostluğun sağlam esasa dayandığını Jerinin refahını korumak ve yaşayış samimi bir şekilde görüşmüştür. 
d 11

' Ankaradan da Cenup hududu görmekle memnundur. (Alkışlar) iki seviyesini yükseltmek için kuvvetli Berlinde yapılan temaslar 
g:rdinin tasfiye yolunda olduğunu memleket te ayni gayeyi güdüyor: O olmak istiyorlar. İki memleket ara- Bcrlin, 8 (A.A.) - Alman ekono-
Cesteren müjdeler geliyor. Ankarada da sulhü idamedir. Bu dostluk başka smdaki dostluk sağlam esasa dayan- mi Nazırı B. Funk. halen Berlinde bu 
ııebnup hududuna ait karşılıklı müna- hiçbir memleket aleyhinde değildir. (Arkası: Sayfa ıo, sütun 5 te) lunan Türk ekonomik heyetın~ riya-
lte etler hakkında devam eden müza- set eden Türkiye Haricivc kat:bı umu 

l'a~~e.r, Hatay anlaşmasını tamamlı- D l A Kı l misi B. Numan Mcnemencioğlunu bu 
be tır. Uç memleketin münase- ev ete ı't a lfıt ar gün kabul etmiştir. Görüşmede, Tür-
ltı tlerini bozan devamlı bir anlaşma- O kiye Büyük elçisi ile Alman Ekonomi 

ltıı:Zlık kaynağı bu sayede kökünden H A Ell G • Nezareti müsteşarı da haZI': bulun-

l'llsı~~ulacak v~ Türkiye ile Fransa a- us us l ere e çm lŞ muştur. 
\>e d a tanı bır dostluk kurulmasına Neşredilen resmi bir tebliğe göre, 
~llkt7"arn etmesine engel kalmıya- bu görüşme esnasında Türk - Alman 

r. • fstanbulda Resmf HükGmet KGığıtlarından Yapılmıı ticaret münasebetlerinin genişletilme 

h. ~Ynı gayenin ayni saniyede Satıhk Kese K6ğıtları, Bloklar ve Defterler Bulundu si ve bu münasebetler üzerinde ha-
ızıını len tatbik edilmekte olan ıslahı un-

Her Pazar Sanatkar Bayan 

SAFiYE'Yi 
Muhteşem bir saz heyetiyle 

ÇUBUKLU 
Bahçes idne dinleyiniz. 

Dersimde Temizlik 
Harekatı Başlıyor 

'Ankara, 8 lT AN MuhabirindenJ - Dersimde ya
pılacak askeri manevralara bugünlerde baılana
caktır. Bu manevralar, ayni zamanda askeri htıre
kSt ıeldinde olacak ve neticede Dersim meselesi tam 
mônasile kökünden tasfiye edilmi§ bulunacaktır. 

Manevraları yapacak olan lcıtalarımız, ge~en se
neki isyan havalisinde sıkı bir tarama yaparak, 
asayişi boımıya mütemayil her türlü hareketi eze
cek ve Cümhuriyetin sarsılmaz otoritesini tesi~ 

edecektir. 
C!laPWWWWW 

Vekiller Heyeti 
Toplanıyor 

Ankarada Bulunan Bütün Vekiller 
Dün istanbula Hareket Ettiler 

Kimya Fabrikasının Temeli Yarın Atılıyor 
Ankara, 8 (TAN Muhabirinden) - Vekiller Heyeti İstanbul da 

bir toplantı yapacaktır. Bundan dolayı burada bulunan bütün 
Vekiller bugün Ankaradan ayrılmıtlardır. Sıhhiye ve Ziraat Ve

killeri sabah 'trenile, Nafıa, Adliye, Hariciye ve Gümrük ve inhi

sarlar Vekilleri akşam ekspresile lstanbula harket etmi,lerdir. 

. Vekiller, istanbulda yapacakları ya fabrikamız olan klor fabrikasının 
toplantıdan sonra yaz mezuniyetleri- temelatma merasimi yarın İzmitte ya 
ni kullanacaklar, bir kısım vekiller pılacaktır. 
memleket içinde tetkik seyahatine Merasimde Başvekil Celf\1 BAyar i-
gideccklerci ir. le İktısat Vekili Şakir Kerebir ı:ie ha-

ilk kimvo lalu·:lunnızın 'Lıı \.ıuluııacak ve tabrikanın temeli 
tmel atma merasimi yarın bizzat Başvekil tarafındarı atılacak-

Memleketim izde kuruıa.:ak iJk kim tır. rArkaııı: Sayfa 10. sütun 6 da] 

Filistinde Y alıudiler 
de Tedlıişe Başladılar 

Dün Kudüs Çarşısına ve Bir Arap Otobüsüne 

Bombalar Atlldı. Ölenler, Yaralananlar Var 

Araplar Umumi 
Grev Yapıyorlar 

• 

Filistindc tethiş~ilerin berhava ettikleri bir tren -

, ,. 

da, d e Suriye milleti arasın- Dün, Emniyet Müdürlüğü latanhulda devlete ait olduğu halde kanları mevzuu bahsedilmiştir. .• 
i teradı·taha~kuk e!.~~sini ço~ hususi .en.ere geçmit bulunan üç buçuk tona yakın kağıt musade- o Ku<liis. 8 (Hususi) - Bugün Kudü- muşlardır. Arapların mukabele etme 

S k J. akat goruyoruz kı <tt k El • • sün sebze çarşısında bir bomba atıl- lerinden endişe ediliyor . 
._ Urj : ( re etmıy .. ır. Londra Büyü l!ımız il\ Ye ıle tam bir ahenge var· . . v •• 3' mış ve bu yüzden .3 kışı ö!müş, 25 FiJistinin bütün mühim nc.ktalan 
. aınıı için if ti h. lerden Bu suretle devlete aıt kagıtlar uze-ı Bu mukavele mucibince matbaacl F th• Ok G ld• kişi yaralanmı:t.ır. Ölenl!:!.rin ço~u. A- İngiliz kıtaları tarafından işgal edil-
lbaret bazı b ~\1

1 ıs d ... l rinde geniş mikyasta bir suiistimal dilinde (Sıyırma) denilen ve top ha- e 1 yar e 1 rap oldukları ıçın Yahudı tedhışçıle- miştir. Hayfada askeri :i~vrıvelf>r mü 
llla.sı lazı ~.u arın ;gı .: yapıldığı mey~~na çıkmış ve gerek lindeki kağıtların kenarından artan Londra büyük elçimiz Fethi Okyar rinin faaliy~te geçtikleri göze çarpı temadiycn dolaşıyor. Yafada nüma· 
l'elile .?'·.... ır kısım .. urı Müddeiumumılık, gerekse Polis Mü- kağıtların Maliyeye iadesi icap et- mezuniyetle şehrimize gelmiştir. Fet yor. Yahudi acenteliği ve Yahudi yiş protestoları devam •d~vor B _ 
kaJıy: kuskun çocuk rolunde dürlüğü hadisenin tahkikine başla- mektedir. Fakat Maliye ile nıüteah- hi Okyar Savarona yatına gitmiş, meclisleri Ya~udileri~ Araplara mu- rada bir çarpışma olmuş .ve bıru i~
teler· rlar, bazı Suriye gaze· mıştır. . . hit arasında ikinci bir mukavele v:a- Reisicümhur tarafından kabul ediJ- kabeleden çckınmelerını !s,·arla ihtar giliz polisi bıçakla yaralanmınır. Nas 
tat 1 de menfi bir hava ya· Maliye Levazım daıresı Ank."'lra cad pılmış, bu "Sıyırma" kağıtlarla müte miştir. Londra elçimizin, son Türk etmektedirler. Bu sabah Y::ıfa şehri- rada bir çete Yahudi işçıterının kcırn 
~\l llltya uğraşıyorlar. desinde matbaacılık yapan Mustafa ahhidin 24 bin tane blok not yapma- - Ingiliz anlaşmaları hakkında, A- nin kapısında bir Arap otobiıs i.'ı ne kar pını tahrip etmiştir. Bir takside iki 

tiy~ rrı.arıuı:ra karşısınd T .. k--Su- isminde bir zat ile bir muk;ıvele ya sı ve Maliyeye tesli metmesı karar- tatürke izahat verdiği anlaşılmıştır. şı bir bomba atılmış. bırksç Arap ya~ yolcu öldürülmüş. iki yoku da ;ıirır 
tl'ıurıasebetıe~lJftk; ur •eis \arak muhtelif. ti~te defter tabettir- laştınlmıştır. Fethi Okyar, Başvekil Celal Bayar ralanmıştır. Bir Yahudi kadınla ıki surette yaralanmıştır. Mıslrdan Fiİıs 

[Arkası: Sayfa del ~ ve ciltletmıştır. [Arkası: Sayla ıo, sütun ı de] ile de görüşmüşti.ir. erkek Yahudi bu yüzden tevkıf olun [Arkası: Sayfa ıo. sfitıJn 1 ,;cJ 

~ 



No. 113 .Yazan: M. SIFIR 

PantikyanlaBeraberBir 
Muziplik Hazırlıyoruz 
T am o sıralarda bir sabah E

aat Beye gittim. Çok keyifli 
ve sevinçli idi. Yüzü gülüyordu: 

- Gel bakalım, Mim Sıfır, dedi. 
Verilecek çok sevinçli müjdelerim 
ve pek ehemmiyetli vazifeler var. 

Karşısına geçtim. Çerkes Ethe. 
min kuvvetlerimiz karşısında tutu 
namıyarak kaçtığını, Yunanlılara 

s1ğınmak mecburiyetinde kaldığı -
nı, yurdun bu yağmacı ve salgıncı
lardan kurtulduğunu söyledi. Cid
den sevindim. Esat Bey gözlerini 
gözlerime dikti: 

- Mesele çok mühimdir, dedi. 
Bu vaziyetten sarayın istifadeye 
kalkışması ve ortalığı karıştırması 
ihtimali çoktur. Şu dakikn<lan iti
baren saraydan ve sarayın teşebbüs 
ve hareketlerinden malumat almı 
ya çalışmalıyız. Diğer işleri Yu -
suf Beye bırakarak bununla sen 
meşgul olmalısın. Anladın mı, el -
masım? Sarayı gözönünde bulun
durmak ve bir fesat çıkarmasına 
mani olmak lazımdır. 

- Çalışırız, efendim. 

- Tabii çalışacağız. Fakat na -

dan istifade çarelerini elbette arı
yacaklardır. 

p antikyarı Efendiye sordum: 
- Peki, Pantlkyan Efen 

di. hatırıma bir şey geldi. Şunlara 
bir muziplik edemez miyi7. acaba? 

- Ne gibi? 
- Mesela toplantılarını bozmak, 

işlerini karıştırmak gibi. .. 
- İngilizleri va!lıta ederek mi? 
- Yok canım, pek güzel biliyor 

sun ki, Sait Mollanın Hürriyet ve 
İtilruçılarla arası çok açık, Damat 
Feritle de araları şekerrenk ... Bu 
sebeple toplanacaklar içinde her
halde Molla yoktur. Bu toplantıyı 
biraz şişirerek gizlice MolJclya bil 
direlim, Balta limanına gitmesini 
teşvik edelim .. Bu sayede hem işi 
karıştırırız, hem de Balta limanın 
da saı a iyi bir komedi seyrettiri
riz. Fena mı sanki bu? .. 

- Sahi, iyi aklına geldi. Dur 
şunlara bir oyun oyniyalım. 

Derhal telefonu açtı . MoHayı bul 
du. Çerkes Ethemin Yunanlılara 

iltihak etmek üzere olduğunu müj 

TAN 

MOTEFERRIK : 

Elektrik 
Ücretler Heri 
Ay Alınacak 
Ankarada olduğu gibi, şehrimizde 

de elektrik sarfiyatı paralarının halk 
tan aydan aya alınması için tetkik
ler yapılmaktadır. Bu tetkikler müs
bet netice verirse, bu usulün tatbikı
na Eylıilde başlanabilecektir. Bu tak 
dirde faturalar ayın üçüncü hafta
sında abonelere tebliğ edilecek ve 
her aym ikinci ve üçüncü günü tah
silat yapılacaktır. 

Gümrüklerde lslahat 
İstanbul gümrüklerinde iki sene

denberi yapılmakta olan ıslahatın bü 
tün giimrük1ere teşmil edilmesi ka
rarlaştınlmıştır. Gümrüklerde yapı
lan yenilikler neticesinde iş sahiple
ri ile memurların temasfan en ko
lay bir şekle sokulmuştur. Dijter gilm 
rüklerden bazı müdürlerle şefler şeh 
rimize gelerek tetkiklerde bulunmak
tadırlar. Bu arada şimdiye kadar tz. 
mirden iki, Ankaradan da üç şef ge
lerek buradaki vaziyeti ,:?Örmüşler

dir. Dün de gümrük işleri müdür mu 
avini Emin Kerçin gelmiştir. 

FrenCJi Mücadelesl 

, -- BELEDiYEDE : 

i Plajlarda Kuruçeşme 
Depoları 

Ne Olacak? 
/ Alınan Para 

ı · Fazla Görüldü 
Kııruçeıme halkının; kllm ür tozu· 

nun 11hhate muzır otdu6u lddlaalle Belediye, pUjlarda muhtelıf nam-
Aallye mahkemeelne mUraeaatından lar altında halktan ne mikdar para 
sonra mahkeme tarafından, Kuru· alındığını tesbit edebilmek için, bu-
çe,medekl depoların kaldırılması yo- ı ı 
tunda verilen karar, Temylzee de gün ve yarın mürakıpler vasıtasile 
tudtk edllmtı ve tebllgatı yııpılmıı· yerinde tetkikler yaptırtmaya karar 
tır. Ancak, depo aahlplerlle, Kuruçeı vermiştir. 

medekl depolara henüz tebligat ya· ı' Alın k t' " B 1 d' 
Pllma t 

aca ne ıceye gore, e e ıye, 
mı§ ır. ı A. 

Şehlrelllk mUtehaası11 Proat'un ha· 1 plaJları sını~ara ve her sınıf plajı da 
zırladıOı imar projesinde ise, müs· j ayrıca mevkılere ayıracaktır. Bu su-
takbel limanın yeri Yenlkapı olarak retle muhtelif yerlerdeki plajların, 
gösterllmlş ve depoların da limanın muhtelif mevkilerinde halktan alına 
yanında kurulması hem estetik, hem J cak azami fiyatı gösteren bir tarife 
de ekonomik bakımdan bir zaruret 
olarak ııerl aUrUlmUgtU. Fakat bu yapılacak ve bu tarifeler halkın ko 
proje çıktı6ı sırada, asri depoların !aylıkla görebileceği yerlere astırıla-
eskl yerlerlnde, yani Kuruçeşmede caktır. 

kurulmaııı da iktıııat Vekllletınee ka- Çalgılı i kili ve al ız İ kili _ 
rarlaıtırılmıı bulunuyordu ve proje· , • ç ç gıs Ç yer 
ler daha evvel lnglltereye ll\marlan- 1 lerde halktan alınan kahve, çay, li-

' mııtı. Bunun üzerine, mUtehassıs monata, lokum, gazoz paralarının da 
·ı Proat ta, depoların eski yerlerinde makul bir hadde indirilmesi için bir 
kalmaeına muvafakat etmı., ve ... formül tcsbit ~ilmektedir. . 
dece, transit gemilerin ihtiyaçlarını ı 

kal'fılamak için, Feribot ııkelesı ya-
1 HanCJi Surlar Yıkdacak? 

nında daha kü9Uk mikyasta bir kil· : 
mOr deposu kurulması kararfaştırıl
mı,tı. Elde mevcut olan ıehrln nlz1m 
pllnında vaziyet bu suretle tesblt e· 
dllmlftlr. ! 

İstanbul surları hakkında Mimar 
Prostun verdiiğ rapor, imar planile 
birlikte tatbik edilecektir. 

Haliçteki surlardan seyrüsefere za 
Deniz Bankın yapacajiı flman teal-

utı ile birlikte k!SmUr depoları pro· rar veren ve karakteristik mahiyet 
B11 ve kimlerle bu işi başara-.,ilece
ğiz? Şimdi beraberce görüşüp ka
rarlaştıralım. 

deledikten sonra: 
_ Bilirim, dedi. Senin kulağın Sıhhat ve İçtimai Muavenet VekA-

deliktir. Fakat bundan haberin var leti, 1937 de yapılan frengi mücade-

Jelerl de, banka umumr müd!.lrlUOUn arzetmiyenler yıkılacaktır. Diğer de-
ce tetkik edllmektedfr. 1 ık fırsatta ın nizkıyılannda bulunanlar mütehas-

- Saraydan mallımat alabilecek 
elemanlarımız, biliyorsunuz ki, 
sayılı ve azdır. Fehime Suttan, Ul 
viye Hanım ve Hafız Ömer .. Veri
lecek direktifle Zekai Beyi biraz 
dan yola çıkarır ve bugün öğle -
den sonra elemanlarımızı hareke
te geciririz. 

- Güzel, derhal Zekai Beyi gön 
derelim. Fakat Damat Feridi unu
tuyoruz. 

mı, bakayım: Seninkiler bugün 
Balta limanında toplanıyorlar. 

- Kabine listesi mi hazırlıyacak 
larmış? Amma yaptın ha! .. Nere
den işittin bunları? Tevfik Paşa 
istüa ediyor demek ... 

- ..... 
- Ya .. Mademki çağırmadılaı-. 

Ben olsam şimdi Ali Kemal ile 
Kürt Mustafayı yanıma alır ve ina 
duna oraya giderdim. 

taata da ba1lanma11 eeu ltlbarfle ka 
1 

sıs bir heyet tarafından tetkik edile· 
lesinin neticelerini tesbit etmiştir. rarlaıtırılmıttır. Bu ıekle göre, mah· 

1 

cek ve bunlar arasından Arkeolojik 
G i • d 176 193 t d keme kararlle, Deniz Bankın bugün· eçen sene çın e . va an aş. kD 

1 

ı ehemmiyeti haiz olanlar bırakılacak-
çahımaları tezat halindedir. 

frengi muayenesi geçirmiştir. Bun· l'1!!!i!!!!!!!i!!!!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ tır. Şehir içindeki surlardan ise, yal-
lardan 5426 sı kadın 3907 si erkek ol- ., nız, tarihi kıymeti olanlar, Fatih ta-
mak üzere 9333 kişi frengili olarak POLiSTE : rafından yapılanlar ve bazı kuleler 
tesbit edilmiştir. Altı mıntakamn muhafaza edilecektir. 

frengili mikdan 34674 tür. Geçense.. Balkon Çöktü 
ne 7083 frengili tedavi edilmiştir. Ge Süt Fabrikasının Yeri 

ri kalan 18387 kadın ile 11319 erkek Bir G K 
olmak üzere 251oa frengilinin tedavi enç iZ 
sine bu sene başlanacaktır. yaralandı 

Tren Tarlfelerl Küçükpazarda Yavuz Sinan ma-

9 - 7 - 938 

= -·--···--· .. ·ı 
: Ankaradan 
L .... ! elefon ve T elgrafl~ ..... .J 
Türkofis Memurları 

Arasında Tayinler 
Ankara, 8 (TAN muhabirinden) -

Türkofis memurları arasında yeni bir 
nakil ve tayin kararnamesi hazırlan• 
mıştır. Bildiriyorum: 

İstanbul Türkofis müdürlüğüne İt
mir Türkofis müdilrii Cemal Ziya, is· 
tanbul Tilrkofis müdürü Suphi Ziya 
Özbekkan Londra konseyyeliğine, 
Londra konseyiyesi Mahmut Uluer 
Marsin Türkofis müdürhiğiine. l\lcr· 
sin Türkofis müdürii merkeze nakle· 
dilmiş, İstanbul Türkofis müşavirle• 
rinden Fuat İnat, Roma konseyyeli· 
ğine Roma konseyyesi Halil l\litat 
Karagülle merkeze nakledilm!ş, Boın 

bay ataşesi Turhan :Şaray İskenderi· 
yeye, Tokyo konseyyeliği ilga edil· 
miş, konseyyemiz Reşad merkeze nak 
ledilmiştir. 

Belgrat ve Selanil< 
Fuarlarına iştirak 

Edeceğiz "' 
Ankara, 8 (TAN muhabirinden) ::: 

Önümüzdeki Eylul ayı içinde açıla
cak olan Belırad Selanik beynelıni• 
lel panayirlarına memleketimizin de 
iştiraki resmen tekarrilr etmiştir. ı .. 
cap eden hazırlıklar başlamıştır. 

Aynca bu seneki İzmir fuvanna f. 
talyanların da iştirak edeceği ve buo 
dan böyle açılacak beynelmilel İzıniı 
fuvarına iştirak etmek üzere Almaıı• 
yadan bir heyetin gelerek İzmiri zı .. 
Yaret edeceği haber verilmektedir. 

ispanya ile Ticaret 
Anlaşması imzalandı 

İspanya Cümhuriyeti ile ticaret ve 
tediye anlaşmaları dün imzalanmıt
tır. Bu anlaşma esaslarına göre Tür1' 
ihracat bedelinin yüzde 20 si serbest 

- Ona da İhsan Beyi ve Pantik 
yan Efendiyi göndeririz. Her iki
cıino np Pmİl" ve....ar;ı;ularınızı._ simdi 
bildiririm. 

- Ben s.imdi aldiyorum. Bekle Devlet Demiryollan 9 uncu iflet- hallesinde Yoğurtçu Nuri sokağında 

Devlet Ziraat Kurumu, süt takim döviz olarak ödenecektir. Buna mu· 
fabrikalarnı süratle tesis edecektir. kabil İspanya genel ithalat rejimi ka 
Fabrikaların projesi mütehassıs ecne rarnamesinden istifade edilerek İs· 
bilere yaptırılacaktır. İnşaatın da ya- panyaya viki olacak her tiirlü itba· 
bancı firmalara verilmesi muhtemel- latımız serbest olacaktır. Anlasma 15 
dir. Açılacak iki fabrikanın nereler- Temmuz 1938 tarihinden muiebt>r o-

~.·~"'' 

E sat Beyle görl\şürken oda
ya Müştak Efendi girdi. 

(1\1:. A.) Beyin (acele ve mühımdir) 
işaretli bir zarfını getirdi. Esat 
Bey açtı ve okudu. Ciddi ve mem 
nun bir tavırla: 

- Aferin (M. A.) ya. Urnumt va 
ziyeti çok iyi kavradı ve hizmetim 
benimsedi. 

Dedi ve raporu bana verdi. Oku 
dum. (M. A.) raporunda, Çerkes 
Ethemle kardeşlerinin milli kuv -
vetlerimizin karş1sından çekilmek 
te olduğu ve Tevfik ile Reşidin Yu 
nanlılarla birleşmek üzere temas 
ve miizakerede bulundukları hak
kında cepheden IngHlzlere biribi· 
rinin ardı sıra gelen malO.matı bil 
dirdikten sonra şunu ilave ediyor
du: 

"Yunanlılann bu fırsattan isti
fade ile taarruza geçmeleri ihtlma 
11 bulunduğu hakkında İngilizler 
arasında kuvvetli bir rivayet do • 
laşmaktadır.,, 

Esat Beyin verdijt emirleri not 
ettikten sonra yanından çıktım. 

Pantikyan Efendiyi Galatadakl ya 
zihanesinde buldum. Onun da yü
zü gülüyordu. Biribiriınlze bildik 
!erimizi söyledikten sonra Esat Be 
yin arzulannı anlattım. Yardımı
nı istedim. Pantikyan Efecdi tek
lifimi derhal kabul etti: 

- Zaten, dedi. Ben de kuman· 
danın emri ile ılmdi Damat Feride 
lfdecektlm. Fırkacılar bugün Bal
ta limanındaki yalıda gizli bir top 
Jantı yapacaklarmış. Mühim bazı 
,eyler görüşeceklermi§. Biraz ev· 
vel kendisine telefon ettim. Yapı
lacak top1antıda bu1unmak üzere 
emir aldığımı söyledim. Kaçta ve 
nerede toplanacaklarını sordum. 
"Bir saat sonra Balta limanında,, 
dedi ve kimseye bir şey söyleme
mekliğimi de rica etti. 

- İyi ya, sen de kimseya söyle 
me. Neler görüşüleceği hakkında 
bir bilgin var mı? 

- Hayır, fakat bunu tahmin için 
keramete ihtiyaç yok. Hiç şüphe • 
siz Mustafa Kemal Paşanın mu -
vaff akıyeti için diz çöküp dua ede
cekler değil ya ... Yeni vaziyet şüp 
hesiz, tatlı fimitler uyandırdı. Bun 

rım, munifK.1"•u\. -gcı ...... 

P antikyan gülerek telefonu 
kapattı. Ve: 

- Bu da oldu, dedi. Akşama uğ 
ra da olup bitenleri sana anlata -
yım . 

İstavropulos hanından beraber
ce çıktık. O Balta limanına gitmek 
üzere otomobile girdi. Ben de pa
saport dairesine gittim. Esat Bey 
den aldığım direktifleri teferrüa
tile Zekai Beye anlattım . Ve ken
disine bir mektup vererek vola çı
kardım. Hafız Ömer ve Ali İhsan 
Beylere de yazdığım mektuplan 
Derviş Efendi ile gönderdim. 

(Devamı var) 

MAARiFTE 

Şahadetnameler 

Oç Tipe Ayrlldı 
Ortaokul ve liseleri bitirenlere ve. 

rilecek diplomalar için yeni kolaylık 
lar gösterilmesi kararlaştırılmıştır. 

Diplomalar düz kağıt, karton, ve ma
roken olmak üzere üç kısım olacak
tır. Düz kağıt olanlar yalnıı pul pa
rası mukabilinde verilecek, karton 
ve maroken biribirlerlnden fiyatça 
farklı olarak ve para ile verilecektir. 

Yeni Mozaylk Bulundu 
Sultanahmette yapılan hafriyat sı

rasında Toron sokağına müntehl yo
lun altında yeni bir mozayik izi bu
lunmuştur. Hafriyat bu noktsda de
rinleştirilmP.ktedir. Sultanahmet ca
mti civarındaki toprak ve molozlar 
da kıldınlmaktadır. Bunlann altın
dan Bizans duvarları meydana çıka 
nlacaktır. Bu mozayfk sahası ileride 
bir müze haline getirilecektir. * Olgunluk imtihanları pazartesi 
günü bitecektir. 

- ... --~~~-cı~~~-

Eski lh1hller Toplanıyor 
Konservatuvar, eski tlihileri, tek

ke şiir ve illhilerini, Mevlevi ayin
lerini toplamaya karar vermişti. Bu 
nun içni kurulan komisyonlardan bi
risi önümüzdeki salı günü Konyaya 
gidecek, diğeri şehrimizde çalışacak
tır. Bu eserler pliğa çekilecektir. 

re, tren hatlarında tadilat yapmıştır. müş,on-yeaı yaşınct!" .f~llmr,l:lcnfüz 
Tadilata nazaran Temmuzun ıı tn- yaşında Neriman, sekiz yaşında Şa
den itibaren Yeşilköyden evvelce 7. dan sokağa düşmüşlerdir. İçlerinden 

k l 7 13 k ık ak 
Fatma yaralanmış, kasıklan çıkmış-

25 de a kan tren , te a ac ve t 
ır. 

fstanbula 7,50 de gelerek yolcuları 

8 de işbaşına yetiştirecektir. 

!stanbuldan 14 te kalkan trt>n 14.15 
te kalkacak ve Küçükçekmeceden 
15.05 te kalkan tren de 15,10 da kal
karak 15.57 de İstanbula ~elecektir. 

Kartalda Otomobil Kazası 
Dün Kartalda şoför Süleymanın 

idaresindeki dokuz numaralı otomo
bil Nesim oğlu İsaka çarpmış, sol ba
cağını kırmıştır. İsak hastahaneye 
kaldırılmış. şoför yakalanmıstır. * Be§iktaşta, Cihannuma mahalle 
sinde Serencebey yokuşunda Şair Na 
fi sokağında yirmi seki znumaralı ev 
de oturan yetmi§ beş yaşında Mus
tafa Kart evinin merdiveninden düş
müş, yaralanmıştır. 

cı. kur.ul-•f'I Mham -1"• .. 'RalMlV.A+ ı ..... lrti• ···-
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köy ve çiiğeri jBeyoğlu yakasında ol- • • 
mak üzere iki münasip yer göstere- Bır Muafıyet 
cektir. Ankara, 8 (TAN muhabirinden) -
* Üsküdar yakasnda işliyeon tram Dokuma veya halı tezgahlarının ihti· 

vay ücretlerinin yeniden ucuzlatıla- yaçlarını karşılamak i~in getirilec;ek 
cağı haberleri doğru değildir. İdare- olan Streichgam imaline mahsuJ 
nin büdcesi şimdilik daha ziyade u- yün ipliği makinelerinin teşviki sa· 
cuzluğa müsait görülmemektedir. nayi kanununun bahşettiği muafiyet * Belgrad, Atina ve Bükreşte iktı- terden istifade etmeleri İktısat Veka· 
sadi tetkikler yapan Belediye İktısat letince kabul edilmiştir. 
Müdürü Asım Süreyya bir rapor ha
zırlamaktadır. * Piyano, buz dolabı vesaire gibi 
ağır eşyanın uzak mesafelere iki kişi 
tarafından götürülmesi sıhhl bakım
dan zararlı görülerek yasak edilmiş
tir. 

lı Dairesinin 
Yeni Kadrosu 

Ankara, 8 (TAN muhabirinden) ~ 
İt dairesinin 1937 büdce yılına mab· 
sus teşkilatı ile 3008 sayılı İş Kanu-

nunun tatbikatını temin ve takip TS· 

Amerlkaya Gidecek Filo 
Amerika Birleşik Devletlerinin 150 

inci yıldönümü münasbetile yapıla
cak tezahürata, bir Türk gemisi de 
davet edilmiştir. Beynelmilel Nev
york sergisi de ayni tarihe tesadüf et 
mektedir. 

Bu merasime bir harp gemimiz ile 

bir de tayyare filomuzun da iştirak 

edebilmesi için tetkikle!' yapılmakta

dır. Bu hususta Başvekalet tarafın

dan bugünlerde bir karar verileceği 

bildirilmektedir. 

T rak Vapuru Bir Kayığı 
Batırdı 2 Kişi Gaip 

zife ve salahiyetlerine müteallik o• 

muınl talimatnamenin bazı maddele
rinin tadili suretile 1938 büdce yılı.JJ. 
da da meri olmasını teminen yenidetl 
hazırlanan umumi talimatname ile üC 
retleri 1938 mali yılı müvazenei unıd 
miye kanununa konulan tahsisattaJJ 
verilmek Uzere İş dairesinin 1938 yı• 
h kadrosunun 1 Ağustos 1938 taribiO 
den muteber olmak üzere tasdikı k•• 
rarlaştmlmıştır. 

Şimendifer Kon9resi 
Balkanlar arası demiryollan kon-

1 

gresi önümüzdeki Salı günü şehrimiz · 
de, 9 uncu işletme müdürlüğiinde top 
lanacaktır. Kongrenin bu dördüncü 
toplantısında yolcu tarifeleri işi gö
rüşülecek ve dört devlet arasında im 1 

za edilmek üzere müşterek bır hare
ket cetveli hazırlanacaktır. 

* Meskuk altınların, uçlarına hal
ka takılmış veya kulp lehimlemek su 
retile zinet olarak kullanılmasında 

dahi zinet altını sayılamıyacaklan ve 
bu itibarla memleketten çıkarılması 
memnu bulunduğu yolundaki Mali
liye Vekaleti kararı gümrük ve mu
hafaza teşkilatlarına tebliğ olu~uŞ:
tur. 

* Gi.imrük ve İnhisarlar Vekili Ali 
Rana Tarhanın bu sabah §ehrimize 
gelmesi beklenmektedir. * Gümrük laboratuvannda, ge
çen haziran ayı içerisinde 1268 evra
kı ilgilendiren 3021 tahlil yapılmış
tır. * Birkaç haftadan beri mezunen 
memleketinde bulunan İngiltere se
firl Persi Loren'in bu sabahki eks
presle şehrimize gelmesi beklenmek 
tedir. 

Kazadan kurtarılanlar götürlilliyorlar 

Dün Trak vapuru Salıpazarı açık
larında Salih kaptanın idaresindeki 
yirmi tonluk Namık Kemal kayığına 
çarpmış, kayık batmış, iki kişi de 
kaybolmuştur. 

Salih kaptanın idaresindeki kum 
kayığı Izmitin Dil iskelesinden 
kum yüklemiş, limana gelmiş, Beşik 
taş sahiline doğru yoluna devam et
miştir. 

Bu esnada Tophane nhtımından 

kalkan ve Salıpazarı açıklarında de-

mirlemek üzere yol alan :rrak vapu
ru kum yüklü kayığa çarpmış, kayık 
üç dakika içinde batmıştır. Kayıkta 
bulunan beş kişi denize dökülmüş, 

bunlardan üç derhal kurtarılmıştır. 

Denize düşenlerden Salih kaptanın 
kardeşinin on yaşındaki oğlu Cemal 
ile tayfalardan Satılmış denizde kay
bolmuşlardır. Cesetleri de aranmış 
bulunamamıştır. Hem zabıta, hem de 
liman idaresi kazanın mesulleri hak
kında tahkikat yapmaktadır. 

ve HAVA] 

1 

YURTTA HAVA V AZlYE'fl 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alt' 

nan maltlmata göre, hava, yurduıı Karii' 

deniz kıyılarında, kısmen de Doğu ve ortll 

Anadolu, Kocaelinde kapalı ve yer yer 'flJ. 

kışlı, diğer bölgelerde az bulutlu geçmiştır· 
RüzgArlar şimall istikametten orta kuvvet 

te esmiştir. 
Dün tstanbulda hava kısmen bulutlu ge( 

miş, rOzgAr şimalt istikametten saniyede 
1 

ilA 9 metre hızla esmiştir. Saat l4 de 1111''' 

tazyikı 763,2 milimetre, suhunet en yill<cııl' 
güneşte 63, gölgede 29,1 ve en du~ük :ı0•1 
sant' a$ ydedilmi:ıtlr. 
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lir Ydhk Harbin 
İlônçosu 

}' 
Qı<lra: Ömer Rıza DOCRUL 

J •Ponyanın Çin ile muharebe 
İlld ~tnı.ekten ilk maksadı, Şlınali 
0 

. ekı vaziyetini sağlamlıyarak 
'Yet n· r~. • bay ır ıgı tarafından vukuu mu-

b Ç~·eı taarruza karşı gelmek, Şlına
' ~ar •ııdeki rnadeni kaynakları istis

bıeıt ~derek iktısadi vaziyeti düzelt
leri ~ı. Japonlar, bu yoldaki hareket-
•e ttın mahalli kalacağına inanıyor 
tir lllaksadı kolay kolay tahakkuk et-

ecekıerini sanıyorlardı. 

; ~-~tn.al olunan nokta Çinin toprak· 

1 
dan yeni fedakarlıklar yapma· 

·ı Ya azmetmiş olduğu idi. Gerçi 
. ~e?: Japonya derecesinde hazırlıklı 

la ~ldi, Fakat yine mukavemet im
t 

11 atı vardı. Ve asıl garibi, bu mu-
1\\ve 
Sıı~ tnet, Japonyanın tahmininden 
~,t f~zl_a idi, Bununla beraber vazi
dt Sının aleyhinde idi. Japonyanın 

'112; k . 
kıı. Uvvetı ve .hava kuvveti, Çin 
tı11~"~.tlerine nishetle çok fü•ti.indü. 
ti~t Yüzden Japonlar Şangayı zaptet
Şiıııen sonra Nankine ilerlediler ve 
l'ltıi al~e Hopey ve Şantung eyaletle
~irı 1~ıı"al eden Japon kuvvetlerile 
~~!!Ştıle.r, Fakat arada ÇinliJer bil-

ı1~d: l~?n.~hay muharebeleri sıra
~atb· buyuk varlık gösterdiler ve 
itik •rı. en büyük zaferlerinden biri. 
\j~ azandılar. Zafer Çinlilerin mane
~~:tı~ı koruduğu için büyük bir e-

ltııyeti haizdi. 
Şan~· ··ı . Ilı · 1 u kesınde vuku bulan çete 

Q~~h~rebeleri Japonları demiryolu 

ııı·· linde nııhlamış, fakat Çinin en 
tıhinı r 

lıı' ırnanlan, en belli başlı de-
1t'toU 

lir, arı Japonların eline geçmiş-

'()·~ 

a~ 
1

_~er taraftan Japonlar Hankav 
er1~ • 

~itle .e derlemek istemişlerse de ne-

bı\t. l'in tuğyanlan btma mani ol
lt:ır B ~il • ununla beraber 300,000 Ja 

tı\t.,, llskeri bu cephe üzerinde bulu
JI\}' 

111 ,. . '. '1
1
c 300,000 asker de münaka-

1'· ""'~ muhafaza edi,·orlar 
'r•tı1·1 ı J • 

htır it 1 
er, Han.kovu tahliyeye mec-

Çel(;ı 111
d1klan takdirde daha garbe 

ccelı:ıe h' .. h 
l'ıııın, . r ve ıç şup e yok ki o za-

tii~terÇın Çeteleri daha fazla faaliyet 
eceklerdir 

ı \i11de · . 
~IQ-a. hır senelik muharebeden 
ti, g(ize ra b " k ç· . " itrh 3 rpan ır no ta ınlıle-

r~'iıı \~.d~~ır. Çin lideri Çang-Kay
~ ~er utun rakipleri, bugün onun
~~tı ;herdirJer. Çinin komiinist or-

t ~l~lt a tııilli harekete iştirak etmiş 
t tı\·o B b tıı • r. u ordunun, hilhas!la ce-
~~~ '•harehelerini idare ettiği Jve 
'~t:~ so.~ra ehemmiyetinin kat kat 
lıı~li ~ı soyll'niyor. Çin milli hüku
~t 11l:l'ad w 
I~ ili Ilı- ıgı ağır za~·iata rağmen 

)r~ t!!Jı;duiar_ v~icude getirmekte güç
) ld~ ~emı!jtır. Bundan sonra bu 
0~. gııçlük çekmiyeceği anlaşılı-

~~t· 
~ 1ce · . '~d Yı Çın - Japon harbini ya-
ş~~,d<ltı tetkik eden bir müşahit şu 

e h··ı · ".t ll asa ediyor: 
ı. "'llJ>orı ~·a h. . . k 
~-·ıi~·e · • ır taraftan Çını as er-
;1ıı~e tneeb11r etınis, diğer taraftan 
.-tdıttı ateş}j tnilli r~ıhu yaratmıya 
(İle 'ttı'~hnistir. Rlitiin halk kütlele
ıı Unev,. 1 ş k' 

t etr..r er er Çang - Kay • e 
•11 ... 1 rı.d 

Bulgaristanın Harici Siyaseti 
Çal! 

Yazan: B. FELEK 

Balkarl Antantına Girmemekle Beraber 
Bütün Komşularile iyi Geçinmek 

Çocukluğumda bu bir ka7.a ismi 
idi. Birçok kazaların isimleri deği
şirken bunu çalgı çalmak mastarın
dan değil de mal çalmak anlamından 
gelmiştir di~·e değiştirdilerse acırım 
doğrusu. Çünkü kısa, sevimli, dile 
kolay ve kulağa yakışır bir isimdir . . 

Çal! Çalmaktan emirdir amma çal
mak ne demektir, pek kestiremem. 

Çünkü: Bakır çalmış yemekten 
bahseden bir sözün sirkat ile hiç mü
nasebeti olmadığı gibi dili çalan 
adamın vaziyetinde de musiki ile hiç 
bir rabıta aranamaz. 

Sofya, B (A.A .) - Başvekil ve Ha· 
riciye Nazın Köseivanof Mebusan 
Meclisinde kralın nutkuna verilecek 
cevap müzakere edilirken aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Son dört sene içinde ·nıemleket 
mebusların iştiraki olmaksızın idare 
edilmiştir. Şunu beyan ederim ki bu 
müddet zarfında hükumet hareketle
rinin bütün mesuliyetini tamamile de 
ruhte eder. 1935 de iktidar mevkii
ne gelirken Kralın tavsiyeleri muci· 
hince memlekette nizam ve asayişi 
tesis için ciddi tedbirler almaya, ka
nunu şiddetle ve fakat ad1lane bir 
tarzda tatbik etmeye, sosyal sulbü 
muhafaza eylerneğe ve nihayet devle 
tin otoritesini kuvvetlendirmeye lü
zum vardı. 

Hükumetin başlıca vazife~n herşey 

den evvel Bulgaristanın hudutlarını 
emniyet altına almak ve devamlı ha
rici bir sulh tesis etmek suretile 
memleketi melhuz enternasyonal ihti 
!atlardan korumak olmuştur. 

Milletler Cemiyetinin şeref ve oto 
ritesi sarsılmış bulunmakla b<:?raber, 
Bulgaristan Milletler Cemiyetıne sa
dık kalmıştır. Onu küçük ve zayıf 
devletlerin hamisi olarak telakki et
mektedir. 

1935 de iktidar mevkiine gelindiği 
vakit evvelki hükumetin hari~i siya· 
seti gayrivazıh ve müteredditti. Oza
mandanberi hükumet bütün devlet
lerle, bilhassa komşu memleketlerle 
dürüst, samimi ve muslihane siyaset 
takibine koyuldu. Bu siyaset Balkan 
komşularımız tarafından layikıyle 

Gazetecilik 
.Aşkı 

Gazetecilik çok garip bir meslek
tir. Zaman olur ki bir gazeteci sırf 
meslek aşkı için bir hiç yiizünden ö· 
lümle karşılaşır. İşte misaJi: 

Mac New isminde olan bit' Ameri
kalı politikacı, gazetecilerden hiç hoş 
lanmaz. Geçenlerde fazla sarhoşluk 
yüzünden nıahkemeye verilmişti. 

•••••••••••••••• •••••••••••••••• 

Meclisin Kabul Ettiği 
Kararın Sureti 

Sofya, 8 (A.A) - Mebusan Meclisi, Başvekil Köseivanof'un bir nut
kunu müteakıp Kralın küşat nutkuna verilecek cevabı kabul etmiştir. 

Kabul edilen karar suretinde deniliyor ki: 
Mebusan Meclisi şimdiki siyasi rejimi katiyen tasvip eyler, mem

leketin normal bir vaziyete getirilmesi i~in hiikumetçe sadedilen 
gayretleri kayıtsız ve şartsız olarak kabul eder. 

Nöyi muahedesinin büyük haksızlıklarına rağmen Bulgaristan ve 
Bulgar milleti büyük devletlerle samimi ve dürüst münasebetler ida· 
me etmek ve diğer bütün komşu memleketlerle dostane münasebetle! rinde faydalı teşriki mesai yolunu azimkarane takip eylemek suretile 
sulh eserine samimiyetle hizmet etmektedir. 
Kardeş Yugoslavya ile aktedilcn ebedi dostluk paktı Bulgar mille· 

ti tarafından ötedenberi beslenen arzuyu tahakkuk etitrmiş ve sulh, 
anlaşma ve karşılıklı hiirınct içinde yaşamıya çalışan iki memleket 
arasında devamlı bir dostluk tesis eylemiştir. 

Mebusan Meclisi komşu Türkiye ile dostluk münasebet· 
terinin takviyesini büyük bir memnuniyetle müşahede eder. 
Mebusan Meclisi Rumanya ve Yunanistanla muallakta bulu
nan bütün meselelerin dostça halli için hükumet tarafından 
sarfedilen gayretleri de keza memnuniyetle karşılar. 

........................................................ 
takdir edildi ve çok hayırlı neticeler 
verdi. 

Bulgaristan hakkındaki itim.at ye
niden teessüs etti ve enternasyonal 
ehemmiyeti arttı. 

Bu, hükumete Yugoslavya ile ebe
di bir dostluk paktı akdetmek imka· 
nını verdi. Bu pakt iki memleketin ta 
rihinde samimi dostluk v~ musliha
ne teşriki mesai yolunda yeni sayfa
lar açtı. Bulgar - Yugoslav münase-

AMERiKA 

Ruzveltin Seyahati 
Vaşington, 8 (AA.) - Roosevelt, 

Ohio'da kain Marietta'ya gitmek üze
re Vaşingtondan hareket etmiştir. 
Mumaileyh eski şimali garbi arazisın· 
de tesis edilen ilk şehir olau Mari
etta'nın kuruluşunun 150 inci yıldö 
nümü şenliklerinde hazır bu
lunacak ve bundan sonra Ar.ıeri -
kada seyahatine devam edecektir. 

Roosevelt, gelecek sonteşrinde yapı
lacak intihabatta "yeni fikir'' taraf

tarı namzetlere müzaheret etmek üze 
re dahili siyaset hakkında nutuklar 

söyliyecektir. Reisicümhur bundan 
sonra Kaliforniyaya giderek oradan 

Panama kanalı yolu ile Amerikaya 

dönecektir. 

lsveç Prensi 

batındaki bu müsait değişikliği bil
hassa kaydederim. 

Türkiye ile olan dostluk münase
betlerimiz bir rnüdet karışıklLl< geçir 
di. Fakat şimdi münasebetlerimiz 925 
tarihli ebedi dostluk paktının zihni
yeti dahilinde inkişaf bulmaktadır. 

Son iki sene içinde Rumanya ile ih 
tilaflı meselelerin halli için müzake
releri tazeledik. Muallakta bulunan 
bütün meseleler üzerind~ yakında 

FRANSA 
Edenin Nutku 

Faris, 8 ( A .A.) - Edenin nutku 
hakkında Ordre gazetesi şöyle yazı
yor: 

"Ahval icap ettirdiği zaman katiyet 
ve enerji ile hareket etmenin sulh 
için tehlikeli mi yoksa bilakis fayda

lı mı olduğunu tesbit etmek lazım
dır? Chamberlain, bu iki tezden bi
risini müdafaa ediyor. Eden ise ikin 

cisini tercih ediyor. Hadiselerin şim 
diye kadar Edene hak verdiğini iti
raf etmek lazımdır. Bundan sonrası 
için de Eden'in haklı çıkacağına inan 
malıdır. Esasen meşhur 21 mayıs ak
şamı hadisesi üzerine bu dava hal - ı 
ledilmiştir. Chamberlain o abam e
ne-rjik davranarak sulhii. kurtarmış-
tır. 

LEHiSTAN 

Alman Muharipleri 

memnuniyet verici l:ıiı' anlaşmaya ve 
bu memleketle olan dostluk münase· 
betlerimizi kuvvetlendirmeye muvar 
fak olacağımızı ümit ederim. 

Keza, Yunanistanla olan ihtilfı:flı 

maliye meselelerinde de karşılıklı ta 
vizlerle memnuniyet verici bir su-

reti halle varacağımızı ümit etmek
teyim. 

Memleketimizin Balkan Antanh
na girmesine mani olan sebepler ha
la bakidir. Bununla beraber Bulgar 
hükumeti Balkan Antanh devletle -
rile, antantm Bulgar menafüle tezat 
teşkil etmiyen hedeflerini takip ede
rek dostluk ve teşriki mesai müna -
sabetleri kurmuştur. 

Yüksek sesle ve samimiyetle be
yan ederim ki hükumetimin harici si 
yaseti tamamile müstakildir, bu si
yaset münhasıran Bulgar milletinin 
menfaatlerini azami derecede vika -

ye etmek azminden mülhemdir. Bul

garistan ne küçük ne de büyük hiç
bir devlete herhangi bir siyasi taah
hütle bağlı değildir. 

Bu siyaset sayesinde Bulgar mil -
leti ecnebi menfaatler uğrunda harp 
edip kanını dökmek mecburiyetin -
de kalmak tehlikesine maruz değil • 
d.ir. Bulgaristanın harici siyaseti re
alisttir, sulhcudur, dürüsttür. Gizli 
kapaklı hiç bir ciheti yoktur. 

Bütün bu neticeler, Bulgaristana 

olan itimadın tekrar teessüsünde, 
Balkan devletlerile anlaşma suretile 
hudutlarının garantisinde ve kuru -
cu bir iş için zaruri olan şartların 

yaratılmış olmasında mündemiçtir. 

Böyle iken bu hallerde çalmak 
der, geçeriz. Sade bunda değil, bakı· 
nız dalla nerelerde çalmayı kullanı
rız. Bir ke1"e kapı çalarız. Halbuki 
bunun başka dillerde mukabili vur
maktır. 

Birinin ağzına bir parmak bal çal· 
mak dediğimiz zaman maksadımız 
sürmektir. Hatta Anadoluda yarala
ra tentürdiyot <:alarl~r. Bunu da 
koymak manasına kullanırız:. 

Çalgı çalmanın Frenkçede muka
bili oynamaktır. Ne dereceye kadar 
uygundur. 

Çene çalmanın bunlardan hangisi
ne karşı geleceğini bilemiyorum. 
Frenkçede bunun karşılığını bula
madun. Çünkü hu tamamen bizim 
dile mahsus bir ifadedir. 

Bunun gibi pala çalmanın da ne çal 
gı çalmak, ne para ça1makla bir ili
şiği yoktur, amma çalmadır ya! 

Kalem çalma da bu nevidendir. 
Gerçi zil çalmak ta bir nevi çal

mak sayılır arnına bunu karnımız 

zil çaldığı zaman söylersek sesini işi
teceğiz diye beklememeliyiz. 

Geçende arkadaşlara dediğim gibi 
bütiin bunları göğsümüzü gere gere 
söyleriz. Hatta.. Felekten bir gece 
çalsam ne olur? .. diye şarkı bile dü
zeriz de para çalan bu faydalı hüne
rini katiyen itiraf etmez. 

Halbuki asıl cünbüşlü çalış odur 
ve böyle bir çalışı öğrendiğimiz za
man en neşeli çalgılardan daha ö

nemli bir haz duyarız, duyarız am
nı.a hi~ k hn3c kiılı :mzinhli kah ferah· 
naktcn olan bu taslı okumaz. 

1

1 
Çin Çeteleri 
Şanghaya Bir 

1 Okuyucularımı'!ı.an Vahit Koca 

1 ' ~~:.~~~(H~~rh~~~ 
1 

Şarktan gelen haberlere göre 
Çin gönülliileri Şangha)a karşı 

1 şiddetli bir taarruz yapmışlar· 

1 

dır. Şanghayın garbindeki ~:a. 

hancılar top seslerini çPk iyi işit 
· 

1 

mişlerdir. Japonlar taarruz ha-
berini gizlemektedirler. 

1 

ı 

1 Memi'ye: 
Bahsettiğiniz denizaltı gemimizin 

adı (Yıldıray) dır Saygılar. 

B. F. 

Çekoslovakyada 
Ekalliyet Statüsü 
Hazırlanıyor 

Prag, 8 (Hususi) - Nazırlar mec-
lisi Başvekilin ekalliyet ve muhtelif 
partilerin miimessilleri ile yaptığı 
müzakerelerin neticelerini tetkik et
miştir. Müzakereler halihazırda iyi 

Yangtsi nehri üzerinde bir Ja 
pon zırhlısı l\.Iatang meı.·kiini 

mütemadiyen bombardıman et
tikten sonra bin kadar askeri sa 
hile çıkarmak istcnıi~se de der- 1 
ha) faaliyete geçen Çin batarya-
ları askerleri nakleden zırhlı /1 

: 

' bir hava içinde devam ediyor. Va -
ziyet bu şekilde devam ettiği takdir
de ekalliyetler statüsü 21 tem.muza 
kadar hazırlanmış olacaktır. 

motörlerin sekizini batırmıştır, 
diğer zırhlı motörler kaçmıştır. 
Çinliler takviye kıtaları aldık
tan sonra Matang'ın 3 kilomet-
re şarkında olan Ciangkavscni 
geri almıya muvaffak olmuşlar-

Lehliler de gelecek ders yılında 
mekteplerinde kendi dillerile ders 
vereceklerdir. 

Berlin, 8 (A.A) - Çekoslovakya-
da.ki Almanların lideri Henlcin , Sü
det Almanlarının da iştirak ettiği en 
ternasyonal sanat sergisini gezdikten 
sonra Berlinden ayrılmıştır. Henlein 

. in nereye gittiği bilinmiyor. 
""' l'p ol 8 toplanmıs bulunuyor. 
.rılt nlasayd b . . ' d lll'~a .. ı, u vazıyctı nnca.K 
~:bıurdi~urec.-e~ çalı~malar temin e
:. ~ Jlaı_ t Gerçı hu birliğin teınin4 
·•ııı· •ıa ıy 
•• 'ltıü~d k'a tnal olmuştur, belki de 

Mahkemeden çıkarken karsısında 
resmini almıya çabalıyan bir ·gazc-te 
fotoğarfçısıııı gördü. Hemen tabanca. 
sını çekti. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Isveç Pren

si Güstav, tarih tabii müzesi mü -

dürlüğii tarafından şerefine tertip e

dilen öğle yemeğinde hazır bulun -
muştur. 

ALMANYA 

Yeni Tabirler 

Varşova, 8 (A.A.) - Polonyada al 

tı gün kalan eski Aıman muhariple- ı 

ri cemiyetinin murahhasları, §erefleri 

ne verilen bir veda ziyafetinde hazır 

bulunduktan sonra memleketlerine 

dönmüşlerdir. Ziyafette eski Polon-

ı 
dır. Burada vuku bulan hava 

fı_ar~.i~~~- Ja~onların üç tayyare
sı duşurulmuş ve l\fatang ch·a
rında, bir habere göre, bir Ja. 
pon zırhlısı batırılmış, iki zırhlı 
da da yangın çıkmıştır. Çinliler 

ı de bir tayyare gaybetmiş bulu-

Selahiyettar Alınan mahafili mu
maileyhin Berlindeki ikameti hak
kında ~dem~ malumat beyan eyle
mektedır. Hıtler şimdi Münihte bu
lunmaktadır. Henlein'in de Münib' •t e ·1 • 

hı a~aktı glinlerde hu bedel. çok 
fjıtky "'"r. Fakat Çinde görlilmiyen 
. 'lt-id· -.rsa J w 

•·ı· Jr ç· ' 8 !>0n\·ava baş e"'mek • •r · ın ı ·· . · · "' t~tlı ltde ed llıkunıeti her vasıtadan 
it l!'r et ~rek efkan ıımwnive:ri se· 

~~;}' ll1ı~·e · 
~it 11 rıe~ri muvaffak olmuştur. 
l~t· l'o] o:\'n Yah hu yolda rok bfö·ük 

ı ' . anı :ı 
tıılt '~itıde k ıştır. Çin, harp gücliik-
" §tıı endi "Jl' , 
··~ • r. I\'-· nu ı ruhunu hul-iltJ • t\I zin . 1 
tı~ı:ı eııer • d ' cır er kırıhnıs ki.ıh· 
ıt ıı a et " ll'tı, etice . a tıııutıılmuştur. Bu-
/r.. v :ır 1 81 ota k · r;ıı~Q 1 ~r1 i . ra Çın. bu \'eni do-
~· l'a1~ sınde .... . h' • 
tıııı l{lıt, V "enı ır kudret do-

~il~t e ~·elti \' e bu hitdise, Çin tari-
•t e c l b" l) .,, an 1 ır devir aça-

"' !!ttıe1ı; 
"rtl\e ki h' te ır sen .. 
tıııı 1 • ltıirı e suren harbin 

ı 1"ı.ı ettiği .. . 
lıt:ı hııl't en mtıhım kazanç 

!\~ ttrıdo~ 
"- ıııllla'I\ gnulst ve milli var-

~lı h ttıa~ıdı B 
it it r. u da Çin nanıı-

""ançtu -
ve a~eş etmeye başlafh. (~azeteci 

kaçacak yerde durdu, '\'C gördüğüniiz 
~ihi üzerine ateş ederken de resmini 

aldı. 

Berlin, 8 (A.A) - Partinin ba~ın- ya muharipleri birliğinin ~Pfi Ro -

da Hitlerin daimi mümessili olan man Gorek.i ile Alman murahhas he 

Hess, Göring'e bir mektup göndere- yetinin reisi arasında tıutuklar teati 
rek kendisinden, sınıf mücadeleleri- edilmiştir. 

Fransız Elçisi 

r

. nuyorlar. 

. ~apon kaynakları Şansi üJke
sının cenubunda Çinlileri mu-

1 l'affak:ıyctle takip ettiklerini bil-
diriyorlar. Çin tayyareleri bu 

1 
~ahııh Anking'de bir .Japon ben

: zin deposunu ateşJ~nıişler, yan-
, gın söndiiriilemcmiştir. • 

ı gittiği tahmin ediliyor. e 

I Frankistler Bir Kasaba 
1 Daha işgal Ettiler 

-~ndr~ 8 (Hususi) - İspanyada 
rnuhıın hır askeri hadise vuku bulma 
mıştır. Yalnız Frankocutar K:ı<>tellon 
cephesinde Veo'yu işgal ettik] . . 

ni hatırlatan "patron,, ve "müstah

dem,, tabirlerinin yerine "müessese 

şefi,, ve "arkadaş,, tabirleri ikame e
dilmesinin nasyonal - sosyalist par 

tisince arzu edildiğinin bütün nazır· 

b "ld' . erın• 
Varşova, 8 ( A .A.) - Bek. diin öğ- 1 ırıyorlar. Hükumet tcb li<ihe "Ö-

leden sonra Fransa sefirini kabul et- muştur. Bu yeni tedbirlerde bütün re Villa Vieja mıntakasında ~ııha~e

lara bildirilmesnl istemştir. 

Nazi Kongresi 
Berlin. 8 (A.A.) - Nasyonal . sos

yalist partisi kongresinin 5 den 12 

Eylüle kadar devam etmesine Hitler 
tarafından karar verildiği bildiri! • 
mektedir. 

rni§tir. 

YUGOSLAVYA 

Benzin Ucuzluyor 
Belgrad, 8 (A.A.) - Maliy•1 Nazırı 

Letitza, Yugoslavyada makineleşme

nin inkişafı çerçevesi dahilinde hükı"ı 
metçe ittihaz edilen yeni tedbirler 
hakkında matbuata beyanatta bulun 

memlekette motörlü arabalarda kul
lanılan benzin vesaire fiatlarının Bel 

graddaki fiyatlara muadil olması der

piş edilmektedir. Bu tedbir, Petrol 

kyumpanyalariyle yapılan bir anlaş

madan sonra ~ttihaz edilmiştir. Ben-

zin vesaireden alınan gümrük resim. 

!erinin indirilmesi. satış fıatıannda 

müsait bir tesir yapacaktır. 

be şiddetle devam etmekt<'dir. 221 ra 
kıml.~ t~pe birkaç defa el dcğistirmi<> 
ve hukumetin parlak bir taarruzu ne-
ticesinde hükumet elinde kalmışhr. 
İs~~ny~ ile ticaret yapan İngiliz. 

ge~ıcılerı Frankist İspanya ile tıca
r~tın İtalyan ve Alman mu!"'s<;esele
rıne münhasır kaldığını bilclırmişlF•r 
ve tn aiJiz aem ·1 . . 

ô ' ,.., 1 erının bombardıma-

nı k?rsanlık saydıklarını ilave etn.is-
lerdır. " 



l\11ahl<errıelercle 

Kızdım Jandarmaya Uç 
Tokat Attım Diyor 
Dut Bahçesine Girip Zarar 

Verenlerin Muhakemesi Başladı 
Dün, Asliye ikinci Ceza mahkemesinde, geçenlerde Mevlanaka

pı jandarma karakoluna bir baskın vererek, jandarma Fehmiyi 
dövdükleri ve davacı 11fatile karakolda bulunan Mevlanakapılı 
Bayan Nuriyenin saçlarından tutarak sokağa attıkları, Nuriyenin 
kocası Kemali ölümle korkuttukları iddia olunan -komiaer Kenan
la hesap memuru lsmailin muhakemelerine devam edildi. 

Dut tarlasında başlıyan ve 18 kişi kekleri arabalara, otomobillere ko
arasında karakolda biten hadise şu- rak oradan uzaklaştırdılar. Yalnız 
dur: müddeiumumi kaldı. Kadınlarla be -

Bir pazar günü komiser Kenan, raber giden Kenana: 
hesap memuru Ismail, müddeiumu - - Gelirken hesap memuru !sma -
mi muavini Mustafa Nuri ve bunla - ili de getir, dedi. Bu sırada Halit on
rın refikaları ve dostlarından müte - başı da gelmişti. Mustafa Nuri ona 
şekkil 16 kişilik bir kafile, Mevlane- çıkıştı: 

kapıda Bay Kemalin dut tarlasına _ Sen neredesin, seni de tevkif 
gitmişlerdir. Ağaçlara çıkmışlar, dut ettiririm. Bizim ailelerimizi buraya 
silkelemişler, yemişler, Eğlenmişler neye getirdiniz? Ben müddeiumumi 
dir. yim, dedi. Halit onbaşı yerinden kalk 

Hadisenin cereyanını dün mah- tı ve: 
kemede şahit olarak dinlenen karakol - Buyurunuz Bay müddeiumumi 
kumandan muavini Alaettin onbaşı- tahkikatı zatıaliniz yapınız. Ben de 
nm ağzından dinliyelim: size yardım edeyim, dedi. Bu sıra -

- Ben kırılan bir mezarlık par - da ıkomiser Kenanla İsmail de gel -
maklığı hakkında tahkikat yapmak diler. Koridordan içeriye girerken 
icin dışarıda idim. Karakola geldi - jandarma Fehmiye, davacı Kemale 
ğim zaman kapının önünü kalabalik ve karısı Nuriyeye küfürler savurdu 
gordüm. Içeriye girdiğim zaman, ken lar. Ikisi birden Nuriyenin saçların 
disinin komiser olduğunu söyliyen dan tutarak karakoldan sokağa at -
Kenanla, müddeiumumi olduğunu tılar. Sonra sıra jandarma Fehmiye 
söyliyen Mustafa Nuri isminde iki geldi. Suratına üç tokat vurdu. Bize 
siville davacı Kemal ve karısı Nuri- ve Halit onbaşıya da hakaretler sa
ye vardı. Kenan jandarma Fehmiye vurduktan sonra karakolu terkedip 
yüksek sesle bağırarak: ve küfürler gittiler . ., 

savurarak: Suçlulardan Kenan hadiseyi tama 
- Bizim ailelerimizi nasıl kara - men inkar etti. Yalnız Ismail: 

kola getirdin?. Seni tevkü ettiririz. - Evet jandarmanın göğsü açık
diye ve koridorda duran Kemalle tı. Refikalanmıza da: "Bu gece be -
karısına da ayni zamanda hakaret e- raber burada yatarız . ., şeklinde fe
diyor ve saçlarından tutarak dışarı- na bir teklüte bulunduğunu da öğ
ya atıyordu. Ben, bu sırada karakol rendiğim için çok mütchevvirdim. 
kumandanı Halit onbaşıyı da çağır- Kendisine üç tokat attım. Bunu iti -
dım. O tahkikata başlıyordu. Komi - raf ederim.,, dedi. 
ser Kenanla müddeiumumi olduğu- Muhakeme suçluların gösterdik -
nu söyliyen zat karakolda suçlu sıfa- leri şahitlerin çağırılması için tem-
tile D-ul~ 'biiJ-ıln lrAl'1ınlAY-1 'U'G AP. .,,.. ... _.. ... -. -- !t.:..._.;Y\O. 'h ..... ,.ı,,ı~ .. 
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AGffiCEZADA~ l SiLAH ÇEKME : 

Köy Muhtarının 
ölümiyle 
Neticelenmiş 
Dün, ağır ceza mahkemesinde, Si 

livrinin Selim paşa köyü muhtarı lb 
rahimin ölümüyle neticelenen fa -
cianın muhakemesine devam edildi. 
Suçlu da ayni köyden Nalbant Mus.
tafa idi. Davacı yerinde lbharimin 
kansı ve elyevm köyün muhtarı ~
lan Bayan Ragıbe ile avukatı Nail 
Taner vardı. ı • 

Müdürüne 
iki El Silah 
Atan işçi 
Dün, sultanahmet sulh ikinci ce -

za mahkemesinde, Karamürsel fab -
rikası müdürü Hayriyi öldürmek için 
üstüne iki el tabanca sıkan işçi lb -
rahimin muhakemesi bitirildi. Suç -
lu 25 gün evvel tevkif edildiği için 
dün mahkemeye jandarmalar getir -
mişlerdi. Davacı ile avukatı Nazmi 
Nuri de mahkemede bulundular. 

Ibrahim kendisine verilecek iş kal 
madığı için fabrikadan çıkarılmasın 
dan müteessir olmuş ve 25 gün ev
vel fabrika müdürü Hayri giderken 
arkasından iki el ateş ederek kaç -
muştur. Kurşunlardan ik.is~ d~ Hay
riye isabet etmiş. Fak::ıt ıyı bır tesa-

Dün lkinei Bir 
Şişhane Faciası 
Atlatddı 
Dün saat on beş sulannda Banka

lar caddesinde ikinci bir Şişane fa -
ciası olacaktı. Firenleri bozulan tram 
vayın önüne bir otomobilin çıkması, 
ve tramvayın bu arabaya çarpması 

bir facianın önüne geçmiştir. 
Hadisenin tafsilatı şudur: 
Saat on beş sularında Beyazıt -

Şişli seferini yapmakta olan vatman 
Sadu1lahın idaresindeki son zaman
da tadil edilen uzun şekildeki tram
vay arabasının Bankalar caddesinde 
frenleri bozulmuş ve araba alabildi
ğine Galataya doğru seyre başlamış
tır. Tramvay içindekilerin acı acı fer 
yat etmeleri Bankalar caddesinde bü 
yük bir panik doğurmuştur. Araba -
nın kapıları elektrik frenile tahrik 
edildiği için, içeridekiler tramvay -
dan atlamak için kapıyı zorlıyarak 
açmağa çalışmışlarsa da muvaffak 
olamamışlardır. Nihayet kapıları aç
mak vatmanın aklına gelmiş ve ken 
dine güvenenlerden bazıları tram -
vaydan atlamışlardır. 

Bu sırada son süratle Galataya 
doğru inmekte olan tramvay, önde 
bulunan 3004 numaralı şoför Sami -
nin idaresindeki taksi otomobiline 
bütün hızıyla çarpmıştır. Bu çarpış 
manın şiddetinden taksinin bütün 
camları ve arka kısmı harap olmuş -
tur. Taks'de müşteri bulunmaması 

bir kazanın önüne geçmiştir. Tram -
vay taksiye çarptıktan sonra otomo
bili Osmanlı Bankasının önüne ka -
dar sürüklemiş ve burada durmuş -
tur. 

Firenleri bozuk araba içindeki halk 
indirilerek makasa alınmıştır. 

Tahkikata devam edilmektedir. 
Büyük bir facianın vukuuna, tesa

düfen mani olan taksinin şoförü Sa
mi, atlattığı bu büyük kazayı şöyle 
anlatmıştır: 

- Şişaneden aşağıya iniyordum. 
Cami hizasında, ağzına kadar tıklım 
tıklım dolu bir tramvay duruyordu, 
sağından geçtim. Ağır ağır yoluma 
devama başladım. Fakat biraz son -
ra, arkamda, bir bina çökmesini an
dıran korkunç bir gürültü duydum. 

'l'A N 
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Devlet Demiryolları .ve Li~anları .işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli ve muvakkat teminat ile isimleri aşağıda yazılı 5 liste 

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

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

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

Muhammen Muvakkat 
Liste İsmi bedel teminat 

No. Lira Lira 

1 Muhtelif karfiçe çivileri 8845.50 663.42 
2 Döşemeci, camcı ve modelci 862.50 64.69 

çivileri 
3 Demir perçinler 4861.50 364.62 
4 Hırdavat 12530.00 939.75 
5 Musluklar 2812.25 210.92 

* * * 9 uncu İşletme Mildilrlilğünden: 

Yeni mesai saatleri münasebetile ve 11.7.1938 gününden itibaren yeni 
bir iş'ara kadar 15 numaralı katar.Yeşilköydcn her sabah saat 7,25 yerine 
saat 7,13 te kalkacak ve İstanbula saat 8,02 yerine saat 7,50 de varacak
tır. 

Yine ayni tarihten itibaren 32 numaralı katar fstanbuldan her gün sa

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 da 
kalkacak ve lstanbu1a saat 15,57 de varacaktır. 

Yeni cep tarifesi bastırılmıyacağından elde bulunan Banliyö katarları 
cep tarifelerinin bu tadilat dahilinde tashihi rica olunur. (4283) 

* * * Muhammen bedeli 6500 lira olan idare monuğrammı havi 2000 metre 
perdelik kumaş 25-7-938 Pazartesi günü saat 12 de Haydarpa~ada gar 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin kanunun tayin ettiği vesaik ile 487 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat ve resmi gazetenin 1.7.37 T. 3645 numaralı 
nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış e'hliyet vesika
larım muhtevi teklif zarflarını eksiltme günü saat 11 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma ko-
misyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4318) 

Ne olduğunu anlamak için araba - * * * 
mın hızını biraz daha azaltarak başı Devlet Demiryolluı Haydarpaşa İşletme IUüdfüliiğiinde~ 
mı geri ç:virince, dehşetimden di - r-uJ.ımy~fl~'s~-. ~~·a1'-rtıı1Tlt...-cmh..."'-~~ .. a1r,rU1LLı'"ô.~ut.ıın111;\; 
nından geçtiğim tramvay arabas~, gidiş _ dönüş üzerinden tenzilatlı bilet satılacaktır. Haydarpaşadan İz
müvazenesini, şuurunu şaşırmış b!"1' mite gidiş _ dönüş ücretleri aşağıya dercedilmiş olup biletler Cumartesi 
sarhoş gibi, naml~.sundan kop~uş bır gününden itibaren tedarik edileblir. Bu ~enliklcre iştirak edecek yolcula
mermi hızıyla uzerlme g<'lıyordu. rın avdeti kin İzmit'tcn saat 23,30 da hareket etmek üzere bir tren Hay
Kendimi toplayıp önüme dönünce - darpaşaya tahrik edilc<'cktir. Bostancu1a bir dakika tevakkuf cdeeck olan 
ye, ve gaza basıncaya kadar, korktu bu trenin Bostancıdan Adalara ve Haydarpaşadan Köprüye vapurları var· 
ğuma uğradım. Tramvay o süratile, dır. Keyfiret ilan olunur. "4319,, . 
25- 30 kilometre hızla ilerliyen ara 
bamın arkasına bindirdi. O anda, cı
va gibi elimden kayan direksiyonu 
muhafaza edebilmek için, bileğimin 
bütün kuvvetini harcadım. Böylece 
tramvaya tab;i bir firen vazifesini 
görerek Osmanlı Bankasının önüne 
kadar geldim. Burada tramvay dur
du ve yolcular, yangından kaçar gi
bi boşaldılar. Meğer, arabanın elek
trik firenleri tutmuyormuş. 

Benzinin sarılığı hala geçmemiş 

olan şoför: 

Ha~·darpaşadan İzmite: 

Birinci mevki İkinci 
3.75 2.6R 

tJçiincü 
1.74 

lstanbul Emniyet Sandığı Direkörlüğünden : 
Tan gazctesiuin :~-6-38 tArihli nüshası ile 11 inci sayfanın 2 inci sütu

nunda açık arttırması ilan edilen 38-52 dosya ve 19524 hesap No. lu Ce
nan Celasin ve AlpP. ait Beyoğlunda Fcriköy Kısım 2 mahallesinin Kır so
kağında kain Eski 3, 3 Mü. Yeni 4.1 No. lu gayrimenkulün açık arttırma

lan mesai saatlerinin değişmesi hasebile ayni şerait dairesinde ve ayni 
günlerde saat 10,30 ile 12,30 a!'::ısında yapılacağı alakadarlann ve herke
sin malumu olmak üzere ilan edilir. (4308) 

lzmir ili Daimi Encümeninden : 

düf eseri olarak her iki kurşun da 
elbiseleri delmiş, barutun infilak 
kuvveti az olduğu için etin üstüne 
yapışarak kalmış, yalnız hafif birer 
iz bırakmıştır. 

- Eğer ben olmasayd1m, o tram
vay arabası da, dün, içinde 50 tane 
ölü yatan kanlı bir tabuta dönerdi. 
Tesadüfen de olsa, 50 adamın haya
tını kurtardığımı düşündükçe araba 
ma yanmıyorum: Ne olacak elli ha
yat uğruna, bir Doç değil, Doç fab
rikası feda olsun! 

Doktor Salim Ahmet 
Seyahatten Döündü 

Eksiltmeye konulan iş: İzmir - Torbalı yolunun 4+000-15+ 135 ki
lometreleri arasında grafikte gösterilen yerlerô.tki §OSenin esaslı ona-
rılması. 

Bu işin açık tutarı: "18032,, lira 47 kuruş. 
Bu işe ait evrak aşağıda gösterilmiştir: 

A - Kapalı eksiltme şartnamesı 

B - Mukavele projesi 

E - Bayındırlık İşleri genel şartnamesi ve fiat silsilesi cetvellerL 

D - Keşif, proje ve grafikler, hususi, fenni şartname. 

İstanbul Radyosu: 
Saat 12.30 PlAkla türk musikisi· 

Havadis. 13.05 Novotni Birahane 
kantasından naklen konser M. 
idaresinde orkestra. l - Orkestra: 
fn Mariza: Potpurri Kalman. 2 -· 
Tenor Bakeas. 3 - Orkestra: 
dö Şubert.4 - Lynistrata - Pol 
5 - Şarkı: Bariton Yunka. 6 -
ra: Süvit kokazyaen - İvanof. U 

Saat 18.30 Tepebaşı belediye b 
den naklen. Hafif müzik. 19.15 ı<: 
rans: Prof. Salih Murat (Fen m 
leri). 19.55 Borsa haberleri. 29 Gr 
rasathanesinden naklen saat ayarı 
ma ve arkadaşları: Şehnaz, Hicaz. 
Hava raPoru. 20.~8 Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev. 21 Orlc 
l - Valödiyö: Kalifdö Bağdat. 2 
rel - Glerk: İllüzyon damur. 3 -
Romans. 4 - Withagens: Lit Dol11 
Dri1ıo: Vals Miniyon 21.30 NecrncttiJI 
za ve arkadaşları: Segfıh hüzıı:am. 

Tepebaışı Belediye bahçesinden nakit: 
zik, varyete 22.50 Son haberler ve 
si günün programı 2! Saat ayarı. 

SENFONİLER: 

22.10 Prag: Filarmonik bando 
hoven, Uranicky. 

HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlln kısa dalgası: Neşeli 
ri. 8.15 devamı. 8.50 Paris Mon 
Plak. 9.45 keı:a; 10.35 keza. 12 
kısa dalgası: Neşeli program. 13 
musiki. 14.30 devamı 12 Paris ?JI 
yal: K onser nakli. 15.30 Faris ?JI 
yal: Orkestra ve şarkı 17.45 Berlin tö 
dalgası: is sonu konseri 19.50 kes" )o 
Paris Mondiyal: Konser nakli. te 
Bando mızıka, 19 Bükreş: Asker! b bı 
19 Ostrava: Bando mızıka orkestra, 
Praır. Bando mızıka, 19.15 Berlin le 
dalgası: Artl!ltik kü~ük konser. 20 
şeli neşriyat). 20.40 BU kreş plak 
serl. 21.25 Rumen uzun dalgası: 

22 Varşovn: EğlencP.li ha!ta sonu p 
mı. 22.2/i Btikreş: Lokantndan k 
nakli. 22.30 Belgrad: Havayen o 
tra. 23.15 Bclgrad Büyük orkestra? 
30 Viyana: F.~lcncP.li gece musıkisl. 

OPERALAR, OPERETLER: 
9.30 Berlln kısa dalgası: Paul LI 

nin operet uverturlarından. 18.15 
lin kısa dalgası: Paul Lincke U\'ertıl 
rindcn. 20.20 Prag: Operet rövüsil. ( 
orkestrasile) 21 Viyana: Kattnig'in 
Pring von Thule opereti. 

Fatih sulh 2 inci hukuk hak 
ği satış memurluğundan: Nikol 
Murat Murat oğlu ve Zahariyıt 
lu Kostantinin şayian mutasar 
dukları Fenerde A.bdisubası 
eski 56 yeni 66-68 numar;;ı l 

lira muhammen kıymetli bir t 
Buldar kilisesi bir tarafı Nikola 

0 
• bri zili elyevm Kalost demır fa 

ve bir tarafı \lebiderya 
rafı rabii Balat caddesile 
dut 14 od::ısı bulunan ve 70 : 
istiap edebilen ve bahçesinde 11ç 
bir incir ağacı ve bir kagir ev 
besi bulunan ve kayıkhanenill 
larının bulunduğu kısma gelell 
rin tavanı potrel ve tuğla ile 
ve diğer kısmı ahşap olan ka1 
ne açık arttırma sureti1e şüuyll 
izalesi için 11-8-938 tarihine 
dif perşembe saat 10 dan 12 1' 
dar muhammen kıymetin yüzdtı 
miş beşini bulduğu takdirde ·r4' 
yapılmak ve bulmadığı takdı. 
çok arttıranın taahhüdü bakı 

938 ta ihif11 
mak şartile 26-8- r J 
sadif cuma günü saat 10 dan 
kadar mahkeme başkatibinin 
sında atideki şartlar dairesinde 
tılacaktır. 

ı _ Arttırma peşin para 
2 _ Arttırmaya iştirak ed 
yüzde yedi buçuk nisbetinde s 
akçesi vermeye mecburdurlat· 
Ihale tarihine kadar olan 
belediye, evkaf vergileri A ~· !Jf 
lara yü~de iki buçuk tellalıy~ t 
senelik evkaf taviz bedeli rnu~ 

· "şterı aittir. 4 - Mıadında mu 

Hadise geçen sene kadınla bera -
ber kaçırılmak istenen zengin bir mi 
ras yüzünden doğmuştur. Faciada 
başrol de Azime isminde bir kadına 
aittir. AzU:nenin kocası ölmüştür. Bir 
çocuğu iki kayınbiraderi vardır. Ka
ymbiraderleri kardeşlerinden Azime 
ye kalan zengince mirasın evlerin -
den ve ellerinden çıkmasını istemi -
yorlar. Bunun için de Azimenin baş 
ka birisile evlenmesine müsaade et
miyorlar. Halbuki kadın gizlice kom 
şularından nalbant Mustafa ile an -
!aşmış ve sevişmiştir. Bir gün Azime 
yavaşça Mustafanın evine kaçırılı -
yor. Oğlan kardeşi de Azimenin eski 
kocasının evinden ayrılmasına ve 
başkasile evlenmesine taraftar değil 
dir. Azimenin oğlan kardeşi ve kayın 
biraderleri birleşerek muhtar lbra -
himin evine gidiyorlar, onun da işti
rakile nalbant Mustafanın evine bir 
baskm yapmayı kararlaştırıyorlar 

ve nihayet kapıya dayanıyorlar: 

Rapora göre de izler üç günde geç 
miştir. Davacı, suçluya ceza veril -
mekle beraber tazminata da mah 
kum edilmesini istiyordu. Hakim su 
~ sabit görüyordu. Suçluya bir ay 
hapis cezası verdi. Rapora göre, suç-
luyu tazmina mahkum etmeye bir 
sebep göremediğini de ilave etti. Bay 
Hayri mahkemeden çıkıyordu. Din
leyicilerden birisi arkadaşının kula
ğına eğilerek: 

Dahiliye mütehassısı Doktor Sa
lim Ahmet seyahatinden avdet et -
miş ve Aksaraydaki muayenehane -
sinde hastalrını kabule başlamıştır. 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 18 Temmuz 938 Pazar
tesi günü saat 11 de İzmir İli Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile ya
pılacaktır. 

li ihaleyi vermeye mecburdot'· 
takdirde ihale bozularak ga ,ııt 
kul yeniden arttırmay~. çı~a~~ 
radak.i fark ve zarar bılahük. 
teriden alınır. 5 - Işbu gay~ı ~ 
üzerinde müseccel ve gayrı 
cel hak sahiplerinin 20 gün .

1 da vesaikile beraber memurı si 
ze müracaatları icap eder. » 
dirde gayri müseccel hak sB 
bu paylaşmadan hariç bır~~ 

- Aç kapıyı, Azimeyi dışarı çı -
kar.,, 

Bu gürültüye içeriden bir tabanca 

sesi cevap veriyor. Kurşun İbrahimi 
yere seriyor ve öldürüyor. Mahke -
menin geçen celselerinde Azime de 
yeminli şahit olarak dinlenirken sev 
gilisi nalbant Mustafanın lehine, ha
kikati değiştirerek söz söylediği için 
müddeiumumilik hakkında takibat 
yapmaya lüzum görmüştü. Dün 
mahkemede Azime de suçlu bölme -
sinde görünüyordu. Dün, müdafaa 
şahitleri dinlendi. Müddeiumuminin 
dosyayı tetkik etmesi için muhake
me başka bir güne bırakıldı. 

- Şu dava yeni reklamcılara ne 
güzel bir vesile olabilir. Şimdi Bay 
müdür üzerimde Karamürsel fabrika 
sının kumaşından elbise vardı da o
nun için kurşun işlemedi, dese kim
se aksini iddia edemez. Itse de kim
se bunun tecrübesini göze aldıra -
maz,, diyordu. 

--o----. 
Men'i Muhakeme 
Kararı Verildi 

Bazı hamalları talimata uygun ol 
mıyarak geliri daha fazla olan iske 
lelere naklettikleri iddiasile hakla -
nnda tahkikat yapılan belediye ik
tısat müdürü Asım Süreyya ile eski 

İmtihanla Mübaşir Alınacak 
l - İstanbul Adliy~inde m>inhal bulu

nan mübaşirliklere Memurin Kanununun 
4 üncü madde~inde yazılı şartları haiz ta
lipler arasından imtihanla münasipleri alı 
nacaktır. 

2 - İmtihan ı 1 Temmuz 1938 Pa1.artesi 
günü saat 10 da İstanbul Adliye Encüme
ninde yapılacaktır. 

3 - İsteyenlerin imtihandan bir gün ev 
veline kadar (soyadını muhtevi nüfus ka
ğıdı, Ortamektt>p şahadetnamesi, askerl 
terhis veya tecil vemkR!ı hilsnilhal maz
batası, ecnebi ile evli olmadığına dair il
mühaber, sıhhat raporu ve üç adet fotoğ
rafla birlikte) encümene müracaat etme-
leri lazımdır. 

müstahdemin müdürü Refik hakkın
da.ki dosya birinci sorgu hakimliği
ne verilmişti. Hi.kim her ikisi hak -
kında da meni muhakeme kararı ver 
miştir. 

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

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: 938 takvim yılına ait Ba: 
yındırlık Bakanlığından almm1ş müteahhitlik ve Ticaret Odası belgelerı. 

Muvakkat teminat: "1353,, lira. 
Teklif mektupları: 2490 sayılı yasanın 31 inci maddesine göre tanzim 

olunarak yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel İzmir İli 
Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. "4109,, 

SADEYAG MUBAYAASI 
Darüııafaka Direktörlüğünden : 

Mali sene sonuna kadar mektebe lüzumu olan 4500 kilo sadeyağ mü

nakasa ile alınacaktır. İlk teminat 303 liradır. Şeraiti öğrenmek iatiyen

ler Nuruosmaniyede Türk Okutma Kurumunda görebilirler. İhalesi 11· 

7-1938 Pazartesi günü saat 13 te gene orada yapılacaktır. 

6 _ Şartname herkesin go ,. 
ği surette bugünden itibarell ıe' 
Fazla malumat almak istiye:ı, 
tış 99 numara ile satış IXl 

müracaat etmelidirler. 

Bay Ali Kılıcın yeteni Berirı t{tl1 

sek Ticaret Mektebi talebesin~ 
İnselin nikahları dostları tı 

Beyoğlu niklh dairesinde alc 

İki tarafa saadetler dileriz. 
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T'AN 
Gündelik Gazete 

:isi. 
TAN' -o---
lt ın hedefi: Haberde. fikirde. her-
Ydı t I 

TAN 

Cins hastalıklarının son zamanlarda artmakta olduğu müşahade edilmiştir. Bu, her 
şeyden evvel gizli fuhşun arthğını göstermektedir. Filhakika bu gizli ve kirfi ticaret 
alemi, son zamanlarda faaliyetini arttırmıştır. Aşağıda bu alemin içyiizünü bulacaksınız. 

- - t 

a a 

5 

Şehir M eaeleleri 

Su, Limonata· 
Bardakları 

Meselesi k 
1 

em z. dUrDat, .. mımt olmak, 
ır in G•:ıı::etul olmıya çalıımaktır. 

strıı: --o--
_. ş. ABONE BEDELİ 
serf; Türkiye E bl 
ıVl~ ~e 

J Ot' 'lso Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
[4 c;; 400 Kr, 6 A7 1500 Kr, 
bıı~ ıso Kr, 3 A7 soo Kr, 

, <I: MiU Kr, 1 A7 300 Kr, 

a 

BEY AZKADINTİCARETİ 
Su, limonata, şerbet bardaklarının 

en bol kullanıldığı mevsime, binaen
aleyh dudaktan bardağa ve bardak
tan diğer bir dudağa geçebilecek has 
talıkların en tehlikeli devresine gir
miş bulunuyoruz. Yalnız bu mu ya? 
Bizde hala bardaklar el ile yıkanı

yor. Yani elin kiri ve varsa hastalığı 
iyice bardağa sıvanıyor ve bu bar
dakla bize su, limonata, şerbet sunu
luyor. 

! }(: trı eUerarası po.'lta tttfhadına dahil ol-
~~8 dı IYan memleketler için 30, 16, 9, 3,5 lira 

r tir. Abone bedeli peşindir: Adres değiş
arı. l.arrnek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
z;:ı ra ıo ! ~~:~ kuruşluk pul Ulvesl llzımdı.r. 
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aJcil IYIU ım Bir 
ve ( l~ 
ı. 5 1Y1esele 
cıı )' 'lZan: M. Zekeriya SERT EL 

b 
.. Dünkü Tan'da çıkan eroin yazısı 
il yük 

~ 
b bir alaka uyandırdı. Çünkü 

~ ~ Yazı, bizi mekteplere ve evlere 
on ha dar sokulan büyük bir tehlikeden 

ff berdar ediyordu. 

MOi Milletler Cemiyetinin afyon ve u-
1~: ~tucu maddeler komitesinin Çine 
~ ~nderdiği kontrol heyeti, orada Ja-

l .. nyaın esrar, eroin ve kokain gibi 
coeb· r b3 ttı ır ı ve uyutucu maddelerin satıl-

• 31 t 8.sını ve yayılmasını teşvik ettiğini 
ın esbit t i l 
20 

taf e m şt r. Japonya Çini bir ta-
k ı<f. ta tan ordusu ile istila ederken, öte 
ı: l'I! raftan da zehiriyle istila etmeyi de 

P rl ~utına~ştır. Japonyanın işgal etti
\ı1 h~ sahalarda ÇinUler arasında bu ze

r:s! h~rli maddeler tehlike teşkil edecek 
isi. ır şekil almıştır. 

~e~e~ek ki narkotik dedikleri bu 
Lill' lıı ll'll madde, modern harpte düş-
5 fi b. a~a karşı kullanılan silahlardan 

ll't olmuştur. 

in * til~enılekette de kokain ve eroin ip-
llsı .. d t &un en güne gençler arasında 

aaırı .. 
ltrttı aıum .~tmektedi~, Bizim tahki-
evı ~ıza gore bu zehırli madde Türk 
•1ııterıne ve Türk mekteplere kadar 

\il muştur 
Pıın1 , • 
erı g,;,. Ucuııı:Lcu ~Lurrr.r, J. urıtıyeye 

Çol{ • 
tllettıı., eroın ve kokain gönderen 

l:l l'adır~ketler de Bulgaristan ve. İtal-

bri 'l'iirk· . · 
&i~·I ıye Mılletler Cemiyeti vasıta-

ve lfüd~kheynelınilel afyon antantına 
p1 ı ten t 
S

.(. er
0

,· sonra stanbulda bulunan 
:v n f b "k iiÇ racat a rı asını kapatmış, afyon ih-
Jı lıiiyu~nı azaltmış, insanlık namına 

111 ' ı:ııııı. fedakarlıklar yapmıya razı 
l'tııy~!t~ Fakat bu antanta dahil ol
l'tıerııı evletler kaçak suretiyle 
'Ve ekete eroin ve kokain sokmıya 
tttıı~ençUğiı:nizi zehirlemiye devam 
ı. ışlerd' y •ı ı:ılduv ır. ani bu meselenin mil-

)re btttı . gu kadar beynelmilel de e-
de ıtııyeti vardır. 

l·ıı * l>okt 1 ·roL tql\ıt or uk afyonu asır1ardaneberi 
i r 1-.1\ıld v: k~llanır. Fakat ilaç için kul-
iI1e ~İt- h ı~ı &ıhi, dimaıt uyuşturan ze-
ı •11ııiy alın~e de kullanıldığı için, in

'~tı§ et laakal iki asırdanberi afyon 
lıııştt ve kullanışını kontrola çalış
h\tl\d l'. En çok afyon kullanılan ve 
~et ça·n en çok zarar eören memle-
t •nd' 729 t ır. Bu sebeple Çin daha 
etltı. • ~rihinde afyon ithalini yasak 
f IStJr Ç' tı.gil~e · . ıne afyon sokmak istiyen 
harp re ıle de bu yii2den iki defa 

c· etnıiştir. 
t ıhan il e ... ,.Y arbinden sonra Milletler 

· t :" et• . ~ '(/, tllıleı h· lllde teşekkiıl eden beynel-
l } lttıltan lır komite afyon istihsal ve 
t· ~ 1 ışını • tııiye te ~umı. surette kontrol 

ede11 h· şehbus ettı. Afyon istihsal 
tnaıar ırçok nıemleketlerde anlaş-
ltetı Yaptı F k . 
1 

er h" 
1 

· ~ at bırçok memle-
er. l\i'lloy e hır anlaşmıya girınedi
tl' 1 

1 etler c . . 
f 

o işi.... .. emıyetı namına kon-
e ı .. , ll'ler· \ ı> lli y ıne alan heyet te vazi-
~ 11Sakçı]~~nı.adı. Bilakis el altından 
t 0tı Ve 

0 
~ •da.re etti. Bu suretle af

)er Yine ~ .. an Yapılan zehirli madde-
11dı. unyanın her tarafına ya-

"" \lltııd· 
tıı l ı hu t hl"k ti 0 an e 1 eli zehirin kurba-
~· lli~ ;eınleketlerden biri d~ bi
lı ttltıı i"'i Yon antantına dahil oldu-

'ltta, ~ rı, ko tıı h af nışu memleketlerin 
hı:d~eler 11~orıdan yapılmış zehirli 

ıı~ c!ahiiilca.deı!°11asına karşı şiddetli 
tıct 11\de h açmalıyız. Memleket 

11 el\ llın 1 ıJ ..;~ lt, tollt em eketlere ajanlık 
.. tş1 ! anc1 ll.. •l'\sa.r.

1 
''e komisyonculara 

.. tııo ., ıca hU 
~tı thiş t'UmMgcçmeliYiz. 

' il tehiri h d . 31\ltttı tnıa.1c 
1 

• u utlarımızın dı-
llıhlı. Çlll elimizden ıeleni 

C inı hutalrklanna ait va
kalar artıyormuf, mü

tehuaıı doktorlar arasında 
buna dair enditeli ıözler dola
tIYormuf ... 
Yazı itleri müdürü beni ça

ğırdı. Bunlan anlattı. Sonra 
dedi ki: 

- Bir fenalığın artması, 

mutlaka bilinmemesinden, teş 
his edilmemesinden ileri gelir. 
İçtimai tehlikeleri her fırsatta 
ortaya koymak ve sebeplerini 
aramak bir gazetecilik vazife • 
sidir. İstanbulu dolaşınız, tet
kikler yapınız. Bize İstanbulun 
gizli ve muayenesiz kadm tica 
reti hakkında bir yan getiri -
nlı. 

Birkaç gün bütün vaktimi bu i
şe verdim. Birçok maltimat top -
ladım. Hiç şüphe yok ki, İstanbul 
da gizli kadın ticareti çok artmış . 
Türlü türlü adlar altında pansi -
yonlar, müesseseler türemiş. Cins 
hastalıklarının artmasına elbette 
başka sebepler de olmakla beraber 
gizli ve muayenesiz ticaretin de 
mühim bir amil olduğu muhakkak 

tır. 
Size öğrendiklerimi anlatayım: 
İstanbulun kadın ticareti geniş -

tir. Ara sıra komşu memleketlere 
ihracat bile yapılır. 

Burada kadın ticareti ile uğra -
şanları başlıca iki sınıfa ayırabili
riz: Birinci sınıfa dahil olanlardan 
bir kısmı ticaretlerini, sahipleri bu 
lundukları pansiyonlarda elleri al 
tındaki kadınları; ve bir kısmı da 
işlettikleri randevıi evlerinde ve 
daimi olarak bulundurduktan ka 

sureti. e yaparlar. Bunlar jstısmar 
edecekleri kadınları bizzat veya 
ellerindeki hususi vasıtaları ile te
darik ettikleri gibi, bu ticaretin i
kinci sınıfına dahil edeceğimiz un 
surlardan da istüade ede~ler. 

ı kinci ~ınıfa dahil olanlar-
dan hır kısmı, vaktile şehri 

mizin Sirkeci, Alemdar caddesı, 
Şehzadebaşı. Beyazıt ve Galata ta 
:anannda muhtelif adlarla açılan 
ış yazihanelerini kendilerine siper 
edinerek çalışırlardı. Fakat bun _ 
lar son zamanlarda şiddetli takip 
ve tazyik neticesinde yazihaneleri 
ni kapamışlar ve işlerini bilhassa 
Galatanın Kuledibi ve şi5hane 
s~mtlerindeki evlere nakletmişler 
d~r •. Eskisine nisbetle şimdi biraz 
gızlıce faaliyet göstermektedirler. 
Bu sınıfa dahil olanlardan bir kıs 
mı da seyyar olarak çalışm:ıkta ve 
bu ticaretin dell~llığını yapmakta
d~r. Bunlan ayn ayrı tarif ve tet 
kik etmek lazımdır. 

1 - Bu gizli ve kirli ticarette oy 
nadıkları roller itibari ile en zi 
d .. ya 

e goze çarpan müesseseler, "Hu-
susi pansiyon., adı verilen evler ve 
bunların sahipleridir. Bu pansi
yonları idare edenlerin çoğu ka
dındır. Ve tesadüfün garip b t _ 

11
. . .

1 
ır e 

ce ısı ı e bu kadınların birçoğu 

kapkara yüzlüdür. Tabiatile beyaz 
olanları da eksik değildir. Bu ka
dınlardan çoğunun eski günah _ 
karlardan olduklarını ilaveye lü
zum yoktur. Bunlar, Beyoğlunda 
Bursa sokağı ile Firuzağa arasın _ 
daki sokaklarla, Taksimden Kal _ 
yoncukulluğuna kadar uzıyan cad 
deye iki taraftan amuden sarkan 
sokaklara dağılmışlardır. Biraz da 
ha kibarcaları da Osman Bey il 
Bomonti arasındaki sahaya yayıl~ 
m1şlardır. 

K adın ticaretinin bu kısmına 
ait olan piyasa mahal ve 

paı;arları tarif ettiğimiz bu yerler 
dir. Kadın tüccarlan ticaretteki 
mevkilerine ye itibarlarına uygun 
büyükçe evleri daima apartıman 
katlarına tercih ederler. Tefrişa
ta, mobilyaya çok fazla ehemmi

yet verirler. Hele yatak odalanna, 
yatak takımlanna müstesna dere-

Yazan ·-• 
YALKIN 

............................................. 
( 

cede itina gösterirler. Lüksü çok 
Ui1~ ~rler. Bittabi bu işler oara sar-

1 uıur. ~ aKClt Kaaın tlcaretınde 

büyük karlar vardır. Zarardan 
korkulmaz. Bir ayın temin edece-

ği mühim kardan bir miktar faiz 
ayırıp vermeyi göze alınca istedik 

leri kadar para hazırdır. Tefeciler 
bu pansiyoncuların en büyük yar
dımcısıdır. Bunlardan ufak bir 
mabeyin sen~di ile istedi}deri para 
yı kaldırabilirler. Elde mevcut eş 
ya ile alınacak eşyayı muvazaalı 
bir surette rehin gösterdiler mi iş 
tamam ... Başka eziyeti ve kefil bu 
lup göstermek külfeti yoktur. Bin 
't• 1 - _, .. ,. "•!,._ ı.: -- _., __ 

Bu suretle evin mefruşat ve mobil 
yası gelecek müşterilere karşı ha
ne sahibinin şanı (!) ile uygun bir 
şekilde ikmal edildikten sonra me 
sele kalmamıştır. Çünkü ev sahibi 

ı---~----~~~~- -

.MU VAl=l=AK • ..-.-1 
"-OLMANIH SIRRl;I 
BAŞ OLABİLİR MISINtZ? 

Nasıl bir adam olduğunuzu biliyor 
musunuz? Aileniz içinde arkadaşla
rınız ve işçileriniz arasında baş ola
bilecek hikim bir şahsiyet sahibi mi
siniz? Kendinizi anlamak, kabliyet
lcrinizi ölçmek için aşağıdaki sualle
ri okuyunuz ve yanlarında işaret edi
len yerlere evet, veya hayır diye ce
vap veriniz. 

1 - Telefona cevap verdi~iniz za
man "Hello0 demeyip "Evet" mi 
dersiniz? 

2 - Geçen bir sene içinde okudu
ğunuz kitapların çoğu hafif olmak
tan ziyade ağır mevzulara temas e
denler midir? 

3 - Doğrudan doğruya sizi alaka
dar et.miyen meselelerde başkaları
mn fikir ve mütalealarmı sorar mı-
sınız? 

4: - Bahçe ile meşgul olmayı se
ver misiniz? 

5 - Memur ve müstahdemlerini
zin takdir ve hayranlığını kazanmak 
ister misiniz? 

11 - Arkadaşınızın alakadar ol
duğu bir iş veya sevgi meselesini o
nun lehine hal için müdahale eder 
misiniz? 

12 - Bir dilenci çocuğun yerden 
sigara izmaritlerini topladığını gö
rürseniz utanır mısınız?. 

13 - Size tanıtılan bir adamın İ8· 
mini iyi işitmenıizseniz tekrar etti· 
rir misiniz? 

H - Kendi dürUstlüğünüzden 

bahsetmek hoşunuza gider mi? 
15 - Üzerlerinde nüfuzunuz olan 

bir memur veya müstahdemi bir ha
ta işlediği zaman onu kurtarmak için 
bu hatayı gizler misiniz? 

16 :__ Tanıdıklarınızın çoğu çalış
kan mıdır? 

17 - Başkalanmn talihsizliğine 

ait hikayeler canının sıkar mı? 
18 - Sinemaya her vakit gider 

misiniz? 
19 - Küçük meselelere ve tefer

ruata karşı sabırsn mısınn? 
20 - Koca veya kannıı: sizin için 

iyi arkadaş mıdır? 
6 - Bazıları kitaba bir göz atmak 21 - Mecbur kalınca başkalan

la bi.itün muhtevjyatını anladıkları- nın hislerini rencide etmekten üzü
nı iddia ederler, bazıları basından lür müsiinüz? 
sonuna kadar okurlar. Siz bu ikinci 22 - SaçlBl'ınızın tarama şeklini 
sınıftan mısınız? değiştirir misiniz? 

7 - Yatakta ölmektense, ayakta 23 - Hata işlediğinizi kabul et-
ölmeyi tercih eder misiniz? mekten kaçar mısınız? 

8 - Haklı olduğunuza kani oldu- Bu suallere verdiğiniz cevaplar si-
ğunuz bir meseleyi münakaşa eder- zin zayıf veyahut kuvvetli bir şahsi
ken sık sık muhatabınızın sözünü ke yete sahip oldufunuzu tesbite kafi
ser misiniz? dir, faraza birinci suale (evet) ceva· 

9 - Koca veya kannızla veya en hı veriyorsan.u, bu sizin evet demiye 
iyi dostunuzla anlaşamadığınız za- alışmış olmanızdan, binaenaleyh hA
man son sözünüzü söyleyip ayrılma- kim bir şahsiyete sahip olmadığımz
yt sonuna kadar münakaşa etmiye dan ileri gelir. Btitün sualleri bu se
terl'ih eder misiniz? kilde tahlil edip '\"erdiğiniz cevapl~n 

10 - Ailenizin pek göze batını- ona göre tn~nif ederseniz şahsiyeti
yan, fakat iyi niyetle yapılan hare-j niz derhal meydana rıkar. 
ketlerinf metheder misiniz?' - PSiKOLOG 

Pastacılar, mahallebicilcr, şerbet

çiler, ve limonatacılar yüzlerce ve 
hatta binJerce liralar harcıyarak mal 
lannı soğuk tutacak buz dolapları a
lıyorlar. Çünkü bu, şahsi menfaatle
ri iktizasıdır. Bu modern tesisatın 

yanıbaşında el dokunmadan bardak 
yıkıyan makine ve otomatik musluk
lar yakışık almaz mı? Elbette alır. 
Hem de kaç paralık şey! Fakat al
mazlar, kullanmazlar. Çünkü bunda 
kendi menfaatleri yok. Belediye de 
onlara böyle bir mecburiyet yükle
miyor. 

Şimdiye kadar yapmadıksa, artık 

bu mevsim için geç kaldık demektir. 
Fakat şimdiden başlıyarak gelecek 
sene yazına kadar tarnamiyle hazır
lanmalıyız. Umumi yerlerde bardak
ların el ile yıkanmasının çirkinliği, 
iptidailiği ve tehlikesinin önüne geç
meliyiz. 

Bu meseleyi kökünden halletmeli
yiz. Şimdiden alakadarlara hir sene 
mühlet vermeliyiz. Gelecek vaza ka
dar sıkıntı çekmeden hazırlanabilir
ler. Otomatik musluk, bardak yıka
ma makineleri gibi cihazlar burada 

yapılabiliyorsa bu müddet zarfında 
kadın müşterilerinin çok eski bir yapılır, sanayiimiz kazanır. Yapıla
aşinasıdır. Hane adresile ev sahi- mıyorsa hariçten zamanında, muva
binin ismini taşıyan matbu kartla- fık fiyat ve şartlarla getirilir. Esnaf 
nn ehil ve alakadarları arasında zaman azlığından şikayet edemez. 
elden ele dolaşıvermesi bütün mak Zaman azlığından istifade ederek 
sadı temine kafidir. böyle işlerde ihtikar yapanlara da 

Beyaz kadın ticareti için açılan 1 hrsat verilmez. 
bu nevi evlerde kat'iyyen stok -------------
halinde kadın bulundurulmaz. Bu, 
-1rr "'l>'lf'h .. ı.t .. -. lı>u k~d":r nolhık 

mataın kıymetini kırar ve düşü -
rür. İçinde ayrı ayn ve itina ile 
alınmış fotoğraflarla dolu süslü 
bir albüm pansiyonun elde bulun 
durduğu canlı emtiasını müşteri

lere teşhir eden bir camekAn va
züesini görür. Adresler pansiyon 
sahibinde kayıtlıdır. Bu pansıyon
lar satılık kadmlann teşhiri için 
açılmıştır. Buralarda gece kal • 
mak, eğlenmek gibi; sahiplerine~ 
ayıp sayılan şeyler yoktur. 

Bu evlerde genç bekarla:ra hu -
susi oda arkadaşlan, seyahate çı
kacak baylara refakat bayanlar; 
zengin ihtiyarlara güzel can yol -
daşları takdim edilir. Ayrı<'a da 
pek kibar ve çok gizli tutulan ran
devü evleri için düşkün sınıfına 

geçmesi henüz resmileşmemiş sa
tılık kadınlar temin edili~ 

Bu evlerin hariçte dolaşan (tey
ze), (bacı) ve (Çöpçatan) namlarile 
gördükleri işlerin şekil ve nevile-
rine göre isimler taşıyan yardımcı 
ve komisyoncuları vardır ki, bir-
çok saf kadınları kirli ağlarına dü 
şürürler. 

Gizli pansiyonlar, hazan husust 
çiftler için de birleşme yeri olur. 
Fakat ticari bir maksat takip etme 
den giıya sevda diye buralara dü
şenler de uçurumdan aşağı Hk a
d~larıı:ı atmış, pansiyon sahiple
rının agına düşmüşler demektir. 

Kadı~ :icaretinde; matamda.n 
daımı surette istimsar su

retile en ziyade menfaat temin e
den yerler, bu randevu evleridir. Bu 
ralara bir defa nasılsa düsenler 

, ' 
fuhşun azatsız bir esiridirler. Va-
züe icabı konuştuğum bu kadın _ 
!ardan hemen hepsi yıkılan hayat 
larına ağladılar ve kendilerini her 
insanlık hakkından mahrum bir 
köle saydıklarını söylediler. 

Bu evlerde bulunanların akibe
ti, kadın ticaretinde son merhale 
olan umumi fuhuş evl~rine ser _ 
maye olmak ve tekrar satıbğa çı
karılmaktır. Çünkü ahlakl zabıta 
memurları tarafından suç üzerin _ 
de tutulan. parmakizi alınarak el 
!erine birer vesika verilen kadın
lar, randevü evlerine bir daha (i 

demezler ve geriye dönemezler. 
Muhakkak umumi evlerde ve hü-

kfımeti? muayyen .günlerde yap -
tırdığı sıhhi muayenelere tabi ok 
rak çalışmak mecburiyetindedir -
ler. Artık resmen kirlenmiş ve al
nına fuhuş damgası vurulmuştur. 

Randevu evlerinde bulunmsları e
vin itibarını (!) bozar. 

V esikah sınıfa geçen bahtsız 
kadınlar. gideceği umumi 

evi şahsen seçmek hakkınd.:ı.n da 
mahrumdur, çünkü randevıı evi 
sahibine borçludur. Yaşı. güzelli 
ği, terbiyesi ve cazibesi nisbr>tinde 
takdir ve tayin edilecek bir para 
mukabili ev sahibi, bu mahltıku 
istediği bir umumi evin sahibine 
satacaktır. Bu mahltık satılmak 

suretile temin edebildiği kıymet :e mikdar ile borcunu ödiyebilir 
ıse ne mutlu .. Yoksa bir taraftan 
bakiye kalan borcunu "d . o emıye 
çalışırken, diğer taraftan y . . 

1 
enı ~si 

rı o duğu umumi evin seıhibhıe 
borçlanmıya başlar. Bu surFJtle 
cak bir boğaz toklug~u için· h kan 

b 
~ . er e 

se ayagı bir zevk ve ealencı:o \ra t o · Sl 
ası ve ev sahiplerinin b' k . ır azanç 

alctı olml'lktan kurtula m az. 
Randevu evlerinde pa . . nsıyon • 

larda olduğu gibi, harice kira ile 
kadın verilmez. Bu evlerin hari 
te dolaşan ve alakadarlarca <mu: 
habbet dellalı) namı verılen ve fa 

k~t kendi aralarında Cd avetç:) tes 
mıye ettikleri adamlan ile ( .. 
") goz-

c~ v: (şakşakçı) ları vardır. Göz-
culerın vazifesi randevu" 1 . ev erını 
g~rek polise ve gerekse (paycı) ta 
hır olunan musallatlarına karsı k 
rumak ve }tollamak ve şakşakcılo 
rın da muayyen mahallt?rdl'.! e~'ı; 
matalarını ballandırarak m~thii
sena etmektir. 

Randevü evlerinin de tefe .1 
arasında büyük bir itibarları ~a~~ 
dır. ~u~lar da tıpkı pansiy onculc>
rın tabı olduğu şartlarla t efo<'iler
den "k k yu se miktarlarda par s kal-
dırabilirler. 

. İstanbulda. bir ticaret tuzaı!l ha 
l~~e bu kadar geniş bir gızli ve 
kırlı alem bulunursa "cms hasta
lıkları neden artıyor? .. dıye haşka 
se.bepler aramıya lüzum yoktur 
Bırçok zavallılara hastalık b 1; 
dagyıt b' · e a 

an. ·~·çok yuvakırı yıkan. b"r-
kaç ncsıl ılcrinse kadrır f 1. k 
d ~ t b • e a et 
agı an aşlıca kaynak bu . . 

ticaret alemidir. 
1 gızlı 
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Ölen Tenis 
Kraliçesinin 
Rekorları 
Ne mukemmel kadın tenisçisi idi? 

Fransız kadınlarına, hatta Frans.ız 

erkek tenisçilerine galibiyetlerile ha 
kiki bir mektep vazifesini goren Sü
z.an Langland on beş yaşında iken 

Şerefin ismi Stattan 
Silindikten Sonra 

Halis Sporcular, Hayatını Bu Uğurda Yerecek Kadar 
Uğraıan Arkada§larını Kalplerinde Yatatacaklardır 

Klübümin stadını meydana çıka
ran, temelini atan ve Besiktaşa bir 
saha kazandıran merhum Şeref ismi
ni stad levhasından sileceklerıni ha
ber aldıgımız zaman teessürümüzü 
yazmıştık. Hayatının en iyi seneleri
ni klübü için sarfeden bir sporcunun 
yaptığı bir eserden isminin sılınmesi
le varılmak istenen netice nedir? 

Bunda yazık olmuş birşey varsa. o 
da icabı<nda klüp tarihinin eskiligi 
ile haklı olarak öviınmek isteyen es
ki Beşiktaşlıların arkadaşlık ve ci
vanmertlik hislerinin kırılmış olması 
dır. 

---Davet 5 
Oto. Ast. Salih Og. 318 Meh. Ne- : -zir Süleymaniye (32220) Oto. Ast. : -Ali Rıza Og. 319 Feridun (37834) : -Eczacı Ast. Htiseyin Avni Oğ. 320 Ne : -cip (38840) Levazım Ast. Süleyman : -Og. 314 Hasan Tevfık Alanya (18196) : -8. S. Hs. Me. Veliyiddin Oğ. 308 Beh : 

zat Selanik (13813), (Deniz gtiverte : 
Ast. Salih Necdet), Eminönü yerli 1 ! 
As. Ş. sine gelmeleri ilan olunur. : 

* E Usküdar askerlik şubesinde kayıt 5 
lı bulunan mallı! subay ve eratile şe- : 
hit yetimlerine 938 yılı beylye ikra- E 
miyesi tevziatına 12 temmuz 938 sa- ! 
lı gününden itibaren aşağıda yazılı 5 
şekilde ve şubede başlanılacaktır. iz E 
diham ve karışıklığı mucip olma - 5 
mak üzere gününde müraca<'t etme-1 E 
leri ve iıç adet vesika fotoğrafı ma 

1 

S 
a! resmi senetleri~i . nüfus hüviyet S 
cuzdanlarını da bırlıkte getirmeleri : 
ilan olunur. 5 

Bu vesile ile Beşiktaş klübünün es
ki idare heyetinden Bay Abdülkadi
rin gônderdigi mektubu aynen aşağı
ya naklediyoruz: 

Müracaat günleri: 12 temmuz 938 !! 
salı malul ~ubaylara. 15 temmuz 938 :: Mustafa Çavucun Tarlası 
cuma malul erata. 16 temmuz 938 1: ~ 
cumartesi, 19 temmuz 938 sah ve 22 1 . 
temmuz 938 cuma günleri de şehit 5 Yazan : Faık BERCMEN 

"Beşiktaş Şeref stadyomunun kapı 
sı üzerindeki (Beşiktşa Şeref Stadyo
mu) levhasının, klüp idare heyetince 
verilen karar üzerine indirilmesin
den doğan büyük bir teessürle ve ha
len beni idare heyetinde vazıfedar o
larak çalışan bir insan zannı ile yazıl 
mış muhteviyatı ağır ve şiddetli mek 
tuplar almaktayım. 

yetimlerine verilecektir. •111111111111111111111111.. • 4: 111111rrıHHIHtmlll 

Süzan Langland 

dünya şampiyonasını kazanacak bir 
kudrette olduğunu isbat etmıştir. 

Denebilir ki, Langland olmasaydı, 
Fransız tenisi dünya şampiyonalarını 
kazanacak mertebeye kadar hiç bir 
zaman yükselemezdi. 

Geçende uzun seneler süren yor
gunluk neticesinde tutulduğu hasta
lıktan kurtulamıyarak ölen bu hari
kulade kadının rekoru tam minasile 
bir ütihar levhasıdır. 

Langland'ın tenis kordllinndaki 
hakimiyeti on üç sene fasılasız de
vam etmiştir. Karşısına çıkan her ra
kibi yenen bu kadın 25 kere İngiltere 
pmpiyonu olmuştur. 29 kere Fran
sız şampiyonluğunu kazanmı~ ve l O 
defa dünya şampiyonasında ünvanını 
müdafaa ve muhafaza etmiştir. 

Hayatında yalnız bir defa muvaf
•.akıyetsizliğe uğramıştı. 1929 sene
sinde Amerikaya davet edild;ği vakit 
rahatsızdı ve idman kıvamı yerinde 
değildi. Orada karşılaştığı Madam 
Mallory önünde bir seti kaybethk
ten sonra baygınlık geçirerek müsa
bakayı terke mecbur olmuştu. Faka: 
ayni Malloryyi ertesi sene İngiltere 
şampiyonasında 6 - 2 ve 6 - O ezerek 
o yegane mağlubiyetinin sıhhat ve id 
man bozukluğundan başka birşey ol
madığını herkese isbat etmişt:. 

J. angland epeyce yorulduğunu his
settiği sıralarda Amerikalılarm pro
f esyonel olma tekliflerini re:idetmi
yerek amatörlüğü bırakmıştı. 

Sonraları yeni yetişen Fransız kız
larının kendine benzeyebilmesi için 
bir Tenis Mektebi açtı. Hayatının son 
senelerini orada genç kızlan yetiş

tirmekle geçiriyordu. Mesut ve ümit-
11 olduğu bir sırada tenis meydanla
nnda hırpaladığı vücudü fazla daya 
namıyarak çöktü. 

TAN: 

Beşiktaş klübüne Çırağan arsasını ka 
zandırmak için ölünceye kadar u;
raşmasına mükafat olarak btı defa 
ismi Beşiktaş stadından yeni heyeti 

idarece silinen merhum Şeref 
Son kongrede idare heyetinden çe

kilmiş bulunuyorum. Bu ağır yazılı bir terbiye sembolü olan bu levhanın 
mektuplar karşısında ve bu hadise indirilmesini telafisi nakabil bir hata 
müvacehesinde beni tesliye eden bi- olarak telakki etmekteyim. 
ricik nokta var ki o da bu mektupla- Hatırası gönlümde ölünceye kadar 
n yazan ze,.tın benim halen idare ayni kuvvet ve merarelte yaşayacak 
heyetinde bulurımadığımı bilmemele olan bu kıymetli arkadaşı benim gibi 
rldir. içten gönülden sevenlerin ~önlünü ve 

Beşiktaş klübünün ve muhıtinin i- kalbini kanatan böyle bir hareket:ı. 
dealist ve teşkilatçı bir şahsıyeti o- tasvip edecek, böyle bir kargrı imza
lan Şeref, hayatının son nefeslerini lıyacak ve tatbik edecek btr arkıı
verirken, son dileklerini ~öz yaşları daş ve insan olmadığımı beni yakın
arasında dinliyen birkaç arkrıdaşı a- dan tanıyan insanların pekala takdir 
rasında ben de bulunuyordum. Ço- edeceklerinden emin olmak.a bera
cuklariyle klübünden başka bir ha- ber bundan sonra böyle bir hitaba 
yat rabıtasını kaydetmediğim bu a?.iz maruz kalmamak için bu hadise ile 
arkadaşın aziz hatırasını yarının ne resmi, ne de hususi mahivette bir 
e--4'"ı:e.:.- 'I ~-1 ' :1 

rak nakletmeye yarayacak içtimai ca ederim." 

Güreı Müsabakaları 

Bu Akşam Yapılıyor 

lzmit Deniz 
Yarışları 

• Sellmiye: Tümen Asker11k dairesinden: 
Lise veya muadili ve daha yüksek okul 

lardan mezun olanlar, Askerlikleorln1 yap
madan memuriyet alamıyacaklarından 93i: 
938 ders yılında bu gibi okullardan mezun 
olup ta tahsiline nihayet verecclc okurla
rın son yoklamalan Beşiktaş A'keorllk mec 
lisince 1-15 Ağustos 1938 de yapılacaktır. 

Bu 15 lr(ınlilk müddet içinde kıınunl bir 
mazerete dayanmaksızın bu meclise müra
caat etmiyenler hakkında kanuni muame
le yapılacaktır. 

Matbuat lıçilerinin 
Eğlencesi 

Türk matbuatına bütün ömürlmnl vak
federek bugün çalışcımıyacak bir derecede 
ihtiyar, hasta ve malöl kalan matbuat ,._ 
mcktarı işçilere yerinde bir yardıında bu
lunmak üzere Matbaa İşçileri Birlıği tara
fından 6 Ağustos 1938 Cumartesi &kşamı Sa 
rayburnu parkı alafranga kınmında gayet 
zengin bir progrıtmla bir müsamere ve getr 
denpartl tt'rtlp edilmiştir. 

Sabaha kadar devam edecek olan bu 
gardenpartide şehrimizde bulunan butun 
eğlence teşkilAtı vazife alacaklarJır. 
mcmlelfotin en güzide sanatkarlarının lşti
raklle alaturka saz heyeti ve yine yerli 
ve yabancı artistlerin iıUrak edeceklet'i 
gayet zengin varyete numaralan, ayrıca 
milli elbiselerle ve milll sazlarla zeybPk 
oyunları Anadolu oyunları ve tsıanbul fes 
tivaline iştirak eden mllll sanatkarlarımız 

Güreş federasyonu tarafından ser
best güreş birincileri ile Milli takım 
elemanları arasında tertip edilen ser
best güreş müsabakaları bu akşam 
Taksim stadında saat 21 de yapıla
caktır. 

İzmit Deniz Festivali tertip heye- bulunacaklardır. 

Uzun zamr.ndanberi güreş antrenö
rü Pellinen'in nezareti altında çalış
tırılan serbest güreş birincilerine bu 
vesile ile Milli takıma terfi etmek ım 
kanı verilmiş olmaktadır. 

tinden: Bu gardenpartlde bütün bu eğlenceler
den başka ayrıca dans müsabakaları, balon 

1 - Aşağıda isimleri y:ızılı arka- lu ve külAhlı danslar yapılacak, havai 
daşlar 10 Temmuz 1938 tarihinde İz- :fişekleri ve ziya oyunlan tertio f!dilerek. 
mitte yapılacak deniz yarışlarına ha- :fevkalAde bir eğlence programı tatbik edl
kem olarak intihap edilmişlerdir: Pa- lecektlr. 
zar günü saat 9 da İzmite hareket e- Bu kadar fedakArlığa ve bu fevkalAde 

eğlenceli müsamereye herkesin iştirak ede 
decek trenle gidileceğinden bu arka- bilmesi için biletler çok ucuz olarak yapıl-
daşların Haydarpaşa garında bulun:ı mıştır. Elbise serbesttir. Btife de halkın lehi 
cak memurumuz Naili Morandan bi- ne son derece ucuz olarak temin f'dilmis
letlerini almaları rica olunur tir ve rnecbu.rl değildir. Hem çot• yerinde 

Ah t F t . R' s . Eft l 1 ve hayırlı hır yardımda bulunmak, hPm 
me e gerı, ıza uerı, a. ' de emsalsiz bir gece geçirmek istlven !!I· 

Naili Moran, Vamık Gezen, Hikmet yın İstanbul halkının bu brsatı k~çırma
Üstündağ, Şazi Tezcan, Kamil Et- malarını tavsiye ederiz. 
hem, Zeki Riza, Sait Salahattin, Nu- Biletler Ankara caddesi Cağalc,f,lu yo-

. B t kuşunda Birlık merkezinde satılmaktadır 
rı os . · 

Fransızların Langlandlannın hAtı

rasını her vesile ile tazeliyecek fır
satları araştırmakta ve onun namı
na tenis kordlan açmak niyetinde ol 
duklarını gazetelerde okuyoruz. Biz
de de Şerefin kendi açtığı staddan is
mi siliniyor!. 

Bu akşamki yapılacak kar~laşma
lar içinde en mühim olaraİ{ Çoban 
Mehmetle Samsunlu Ahmet ve Bü
yük Mustafa ile çok acı kuvvetinden 
sitayişle ·bahsedilen Amasyalı Hüse
yinin yapacağı müsabakalar gösteril
mektedir, Ayrıca hafif sikletlerden 

Kenan ile Hüseyin ve Ankaralı Mus
tafanın yapacağı karşılaşmaların en
teresan olacağı tahmin edilmektedir. 
Aynca çoktanberi sahada görmedıği

miz sevimli güreşçimiz Mersinli Ah
medi de minderde hem de kuvvetli 
güreşçiler yetiştirmekle iştih.ır eden 

Tekirdağlı bir pehlivanla serbest gü

reş yaparken görmek spor severler 

2 - İstanbul Deniz klüplerinin iş
tirakile yapılacak olan İzmit Deniz 
yarışlarını takip etmek isteyenler· 
tren ve vapurdan istifade P.::iebileıcek 
lerdir. Kocaeli vapuru sabah saat 8 
de Tophane rıhtımından kaikacak ve 
seyircileri müsabaka mahalline götü
recektir. Yarışlar gemiden ve sahil
den seyredilebilir. 

Pazar günü Adapazarına mütevec
cihan Haydarpaşadan kalk:ıcak olan 
her tren İzmitte duracaktır. İzmit
ten son tren gece saat 23,30 dndır. Bu 
trene göre Akay vapurlan yolculan 
Bostancıdan Adalara ve Haydarpaşa
dan İstanbula nakledecektir. 

ATLETiZM 
Amerika Şampiyonası 

Neticeleri 
100 metre Conson 10,7 saniye. 
200 metre Robenson 21,3 saniye. 
400 metre Malo 47 ,6 saniye 
800 metre Brok 1,51,5 dakika. 

1500 metre Keningam 3,52,!i dakikı1 
5000 metre Rays 15,15,0 dakika. 

110 mania Volkot 14,3 saniye. 
200 mania Volkot 23,6 saniye. 

Tenis Maçları 
Dağcılık klubiınden tebliğ: 

1938 Muhittin Ustündağ kupası 

turnuvası temmuzun 9-10-15-ll 
ncı cumartesi ve pazar gunleri klü -
bumuz kortlarında oynanacaktır. 

Turnuva aşağıdaki oyunlardan mü 
rekkeptir: 

l -Tek Bay, 
2 - Çift Bay, 

için bulunmaz bir fırsattır. Glireş fe-

derasyonunun bu müsabakalar için 
göndermiş olduğu tebliğ aşağıdadır. 

Güreş federasyonundan • 

1 - 1938 serbest güreş şampiyon
lan ile milli güreşçilerimiz arasında 
bir müsabaka tertip edilmiştir. Bu 
müsabaka 9-7-1938 Cumartesi ~ünu 
akşamı saat yirmi birde Taksim sta
dında yapılacaktır. 

Pentatlon Neticeleri 
İstanbulun 1938 yılı Pentatlon Bi

rinciliği oldukça k:ılabalık bir seyir
cinin önunde dun Fenerbahçe Stadın 
da yapılmıştır. Müsabaka baştan so
na kadar heyecanla takip edildi ve ne 
ticden sonra galiplere kupa ve madal 
ya verildi. Teknik neticeler şunlar
dır: 

400 mania Paterson 52,8 saniye. 
3000 engelli koşu Mak Klaskey 

9,23,3 dakika. 

Cirit Vakmanik 66,65 metre. 
Disk Zagar 51,0 metre. 
Gülle Rayan 15,88 metre. 
Çekiç Folvartni 54,68 metre. 
Uzun atlama 9nserfild 7,72 metre. 
Yükse:k atlama Voker, ve Alberi-

ton 2.0 metre. 
Sırık Vamerdam 4,40 metre. 

Klüplerin Nazarı Dikkatine 

Mustafa çavuş, mor dağlarl:ı 
mavi göğün birleştiğı yere 

kadar uzanan yeşil tarlalara derın 
ce içini çekerek uzun uzun baktı. 
Yolun bir kurşun atımlık ötesinde 

1 
tertemiz, dibi görünen bir su, o-
vayı ikiye bölerek ve kuru toprak 
ların dudaklarını cömertçesme ıs 

!atarak akıyordu. Ötede beride, 
tarlalar arasında dolaşan, kasket
li, poturlu, enseleri, yüzleri, bağır-
ları güneşten yanmış köylülerın 

sesi geliyor; ve bu erkek seslerine, 
ağaç diplerinde bağlı analarının 

sütüne hasret kalmış olan buzağ
ların yanık hıçkırıkları karışıyor

du. 
Bazı tarlalarda, biçilen buğday. 

lan demet yapmakla meşgul. ala
calı, mavili şalvarlı kadınlar gôrü 
nü yordu. 

Mustafa çavuş. gölgesinde otur 
duğu ağacın altından bir daha, ye
şil tarlalara uzunca bir bakış attı; 
bu içli bakışlarında iri birer dam
kı ıtr-gut uT"~ft1'.l~Aw--t:>rl.9Jc.ı.....u,_ 

dikkat ettiğimi görünce kırık bır 
sesle: 

- Ah, sağdıç, dedi, karşımızda 
ki tarlaya baktıkça bağırımda bir 
şeyler toplanıyor göğsümü, yü
reğimi sıkıJ'Or. Hani anamı ev
ladımı kaybetmişim gibi bir acı 
çöküyor içime .. Kaç yıl bu toprak
ları, evlatlarımın saçını kanl?tınr 

okşar gibi eledim, sürdüm. Anacı
ğımın, ehlimin, Alimin, Hasanı -
mın bütün nikı bu tarladaydı. O
nu almak için kaç kışı sade arpa 
ekmeğile geçirdik. Ehlimin üstün
deki urbalar, anacığımın başında
ki örtüler parça parça oldu. 

Hasanım, yeni doğmuştu. Çocuk 
cağım şehit çocukları gibi idi. Ona 
ne tahta bir beşik ve ne de bir yor 
gancık alabildik. 

Iki üç yıl, dişimizi kanımız a
kıncıya kadar sıktık: akça üstüne 
akçe koyduk; ve bu tarlayı rahmet 
li Hafız Mehmetten ateş pahasına 
satın aldık. 

Hafız, sarıklı, çok okumus alim 
bir adamdı emme; bu kôye hiç bir 
hayri dokunmadı hani.. Bıı tarla 
onundu; hep boş dururdu. 
Kimseler çıkıp ta onu ışlemiyor 

Hafız Mehmede ortak olmuyordu. 
Hafız kaç defa köye geldi; bar bar 
bağırdı; bizi tehdit etti. Fakat al
dıran olmadı. Olmadı emme yine 
ondan korkuyorduk. Hafız nükiı -
met adamıydı. Mahkeme ireisi ol 
muştu. 

Nihayet kabak benim b'.lşıma 

patladı. Sağdıç! Bir gün Hafız ya 
nında birkaç adamla yine köye 
geldi. Muhtarın odasında epey eğ
lendiler; konuştular. Neden sonra 
Muhtar kahveye gelerek e~rafa 

baktı. Beni görünce elile ışaret 

etti. 
3 - Tek Bayan, 
4 - Çift Bayan, 
5 - Muhtelit. 
Turnuvaya kayıt muamelesi baş -

lamıştır. Turnuva galibi klübün is
nıi Muhittin Üstündağ kupasına ya -
zıldığı gibi galiplere ayrıca kupalar 
verilecektir. 

2 - Güreşlere iştirak edecek mü
sabıkların tartısı saat 18 den 19 za 
kadar Sirkecide Öz İpek Palas ote
linde yapılacaktır. Tartıya zamanın
da gelmiyenler müsabaka harici adde 
dileceklerdir. 

1 inci S. Polatkan Gahtasaray 
2535.99 sayı. 

l - İzmit yarışlarına iştirak et
mek istiyen şarpileri Liman işlet -

Çınarın altında bana: 
- Mustafa çavuş. dedi. bızi bu 

adamın şerrinden kurtar. Şu tar -
layı işleyiver; sonra para bırkitirir 
satın alırsın! İki dönümlük topra 
ğın yok şu köyde.. Hem kendine, 
hem de köyüne iyilik etmiş ola -
caksm! 

Turnuv1ada puvanlar ~yle hesap 
edilecektir: 

Galipler klüplerine 5 puvan verir. 
Finalistler klüplerine 3 puvan ve

rir. Dömi finalist ldüplerine 1 puvan 
verir. 

3 - Aşağıda isimleri yaZllı hakem 
arkadaşların mezkur saatte Özipek 
Palas otelinde bulunmaları rica otu-
nur. 
Baş hakem Ahmet Fetgeri Hakem 

Sadullah. Seyfi Cenap, İsmaıl Hakkı 
Vefa, Saip. 

2 inci Şerif Güneş 2398.30 sayı. 
3 üncü Neriman Haydarpaşa Spor 

1830.20 sayı. 
4 üncü Uçtek Fenerbahçe 1471.13 

sayı. 

5 inci Refik Fenerbahçe 145930 

sayı. 

6 ıncı Sudi Guneş. 1421,97 sayı. 
7 inci Halit Güneş 1254.48 sayı. 

mesinin hareket motörü cumartesi 
günü saat 14 de Moda iskelesinden 
alıp İzmite götürecektir. 

2 - Bu vasıtalarla gelecek sporcu
ların iaşe ve ibateleri tamamen ken
dilerine ait olacaktır. Tertip heyeti 
hiç bir masraf kabul etmiyr.cektir. 

3 - Motör tam saat 14 de harekE't 
edecektir. 

Muhtar haksız değildi. Doğru 

söylüyordu: 
- Peki ağa,, dedim. sonunda bir 

şey çıkarsa sen mesulsün! 

Arkamı sıvazladı: 

- Haydi korkma çavuş! Birka~ 
yıla varmaz tarlayı sana alırız .• 

B aşladık tarlayı sürmiye.-
toprak kaskatı olmuş .. Bul 

ca zaman insan eli deymemişti ki.
Çoluk çocuk işe koyulduk. Topr~ 
alnımızın terile sulandı. Neyse, Co 
humluğu muhtar buluverdi. Elli 
nümliık tarlayı ektik. Ne diyeyil!Jt 
Sağdıç, o yıl kız gibi buğday çıktı. 
Herkesin gözü bizim tarlada kr 
lıyordu. Fiyatler iyi idi. E diyor 
duk emeğimiz boşa gitmedi. 

Fakat tam mahsul kaldırılıp si" 
tılacağı vakit Hafız Mehmet şeytaO 
gibi çıkageldi. Altın renkli huğdıt1 
ları çuvallara doldurduk. Hemeıa 
müşterisi çıktı. Böyle malı kim al
mazdı! .. Hafız tohumluk bile hıra) 
madı. Paralan cebine attı; ve çık• 
np bize beş on lira verdi. Yalnıl 
biz değil bütün köy işkillendi. EıO" 
me ne halt edeceksin! 
0 a: ..... 1 ·1.: ••. ı ı:~-1 __ , .... _ ... _,_ .Jll"' 

üstünü muhtarın yardımile bizldl 
köylülerden borç alarak tamarn -
ladık. Dördüncü yılın başında 1>1' 
·kağıdı Hafızın eline saydık. 

Serde cahillik var; tapusunu 1ı' 
mencecik çıkaramadık. Köyde ol 
tapu var ne senet .. Hafız ben mır 
amelesini yaptırır tapu senediol 
yollarım dedi. E büyük adamdıt 
sarıklı adamdır d~dik, ses etmed 
Kış ortasında - Allah rahmet e1 

lesin - Hafızın 1Slüm haberi geldi 
köye. Eyvah diye döğündlim. Si
zim tapu senedi de onunlı beral>" 
mezara girdi. 

Muhtar: 
- Tasalanma çavuş! diye tese1' 

lah etti. Bütün köylü şahidiz. 't-' 
la senindir. 

Aradan yine yıllar geçti. KiJOI' 
cikler görünmedi. Tarla yıldan 1' 
la daha çok bereketleniyordu. oa1 
ri ele muhtaç değildik. EkmeJ'l , 
miz, yağımız, urbamız çıkıyord! 
topraktan. Fukaranın talii yok~ 
Sağdıç! Bizim kaderimiz olsar 
böyle köylü kalmazdık. Dün~•~ 
okuyup fend öğrenmeli cebinı d 
durup rahat etmeli imiş.. . Uf! 

Aradan on iki yıl geçti. aut 
korkularımız silinmişti gayri.Jl 

Mehmedi unutmuştuk bile. o .. z• ~ 
manki köyliilerin çoğu ölmllşt 
Muhtar da sizlere ömür .. Sağ 1'1' 
lanlar başka yerlere göç ettılet· 

G 'd' t eçen yazın başında ı ı. 

kini biçiyorduk henıiz'. ger 
gün köye çığırtkan bir otomı>fıl 
kageldi. Köyün meydanında dıJf 
du. Otomofilden, kara ufarak ~ 
lü, koca dudaklı, boyun ba~ll 
efendi indi. Aman yarabbi' 011\JI 
rünce bütün bedenJerim dike11 
ken oldu. Tıpkı Hafız Mehm de 
dyordu. 

Genç efendi doğru karakol• 
ti. Onbaşı ile bir şeyler iconll 
Bir çeyrek sonra kahveye bit j 
darma geldi: ~ 

- Hey, Mustafa çavu~. ka i/ 
la az gelir misin? Seni onbafl 
yor. 

Dizlerir;in bağı çözülür ıtib1 f 
du. Yurüyiışümü şaşırdınıd~ 
tim benzim kül, karakola v• 

1 
(Arkası: &ı-fa 10. sütu11 
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-
Gizli Resimler --

1
- Ressam Bay İhsan, bir köpekle büyük bir balık resmini yapmış ve 
onları beyaz çizgilerin arasına saklamış. Onları bulup çıkarmak üzere be 
yaz çizgilerden bazılarını siyaha boyayın! O vakit köpekle balık karşı -

nıza çıkacaktır. 

~·0€310) 

Tatil gelince Mikey ile ar le adaşları Bir defa geçilen yerden bir daha ge 
manialı bir koşu tertip ettiler. Ko- çmiyeceksiniz. 

tunun sahası budur. Siyah murabba Yarışı Mikey kazanmıştır ve birin 
.:ar maniadır. Hedefe varmak için ci gelmiştir. Mikeyin takip ettiği yo
:>eyaz murabbalann hepsinden geçm lu gösterebilir misiniz! "D,, hareket 
ek ve siyahları atlamak lazımdır. noktası "A,, da hedeftir. 

86 Numarah Bilmecemizden 
Hediye Kazananlar 

86 numaralı "Bilm~e - Bulma
ca" mızı doğru halledenlerden hedi
ye kazananların listesi: 

Birer "Küçük dolma kur§ttn kale
mi" kazananlar: 

İstanbul 44 üncü mektep 5 inci sı
nıf Mehmet Emin, Beşiktaş Sel so
kak Semahat, Küçükpazar Hocahay 
rettin mahallesi Mualla. 

Birer " Pergel takımı" kazananlar: 
Aksaray Haseki caddesi numara 

30 Hayriye, Kandilli Fıstıklı yoku -
şu numara 29 Mefkure, İstanbul er
kek lisesinde 284 A. Türkay. 

Bırer " Ablüm" kazananlar: 
Van ortaokul 11 inci sınıf 319 Ne

cati Kaya Çelebi, Mersin Mahmudi
ye mahallesi 163 üncü sokak numa
ra 32 Behiçe Timuçin, Grece Xan
thie Marko Bacari caddesi 58 numa
rada Şiıkrü, Kumkapı tiyatro sokak 
Esirci Kemalettin cami sokak 9 Sa
biha, Kabataş lisesi A - 2 Ahmet 
Germeç, Beşiktaş Nişantaşı yokuşu 
Lüleci sokak Rana, 

Birer " Resim modeli" kazananlar: 
Kızıltoprak Bağdat caddesi 161 

Kayatüten, Samsun Doç acentesinde 
Fahamet Esen, Aksaray, Mesihpaşa 
149 Belkis, Tekirdağ otomobilciler 
sokağında numara 9 Naci Doğancı , 
Samsun ortaokul numara 25 Makbu
le, 

r azısız'' Hikôye : 

Birer " B üyük sulu boya" kaza -
nanlar: 

Sungurlu inhisarlar idaresinde M. 
Gezer, Göztepe Bağdat caddesi 263 
Kenan Oğuz, İzmit İstiklal caddesi 
avukat Azmi vasıtasile Rıza Saka, Al 
azığ avukat Şefik Eren oğlu Mazhar 
Eren, Kadıköy Pazaryolu No. 2 Er -
cüment. 

Birer "Küçük sulu boya" kaza -
nanlar: 

Orhangazi Muradiye mahallesi 48 ı 
Galip Dinçel, Düzce halkevi karşısın : 
da aşçı Kemal oğlu Fettah Emek, Ka 
sımpaşa eski bayram yeri No. 29 Tcğ 
men S. Akman oğlu Çetin, Tavşan -
cıl, Vehap Coşkun. Düzce noter al -
.anda totoğrafçı N azminin kardeşi İs 
mail Tuna, 

Birer '"Büyük kutu kalem boya
sı" kazananlar: 

Zonguldak halkevi arkasında No. 
13 Cihat Ay, Edirne Topkapı soka({ı 
No. 5 Kemadl Mişuliım, Çerkesköy 
Revnak Tarı, Gedikpaşa Azak npar -
tıman ikinci kat 7 Hazin Duyar, A,n
kara Yeşilağa Oktay sokak 19 K. İs
met. 

Birer "Küçük kutu kalem boyası" 
kazananlar: 

Akhisar İsmet İnönü ilkokulu 179 
Nilüfer Kılıçoğlu, Hendek inhisarla
rında Hüseyin Diler kızı Güzıde Di
ler, Çanakkale gazeteler bayii Etem 
oğlu Süleyman Yalçın, Ödemiş beledi 

Kolay Resim Yapmanın 
Yolu: 

RESiM BOY AMA 

Bu şekilleri dikkatle kopye edin. 
Eliniz yavaŞ yavaş resme alışır; 

Resim yapmak, yazı yazmak, 
çalğı çalmak güzel şeydir. Fa
kat bunlar mUmarese işidir. Onun 
için elinizi bunlara nekadar cok alış 
tınr çalışırsanız o kadar mu\•affak 
olursunuz! 

ye caddesi 15 Ramiz Şengül, Anka -
ra Leblebici mahallesi Uçar sokak 2 
Şemsettin. 

O - Beyaz 
1 - Çok açık mavi 
2-Mavi 
3 - Deniz rengi 
4 - Kahverengi 
5 - Açık gri 
6 - Koyu gri 

.Birer "Mürekkepli kalem" kaza -
nanlar: 

Bi.ıyükada Sakarya sokak No. 1 Su 
avi Babaç, Pangaltı 2 BabH sokak G. 
Yayaner. Fatih Sarıgiı.zel ~o. ii .1''. 
İzli, Kadıköy Söğütlüçeşme 202 Yal 
çın, Üsküdar valde!atik tekke arka-

7 - Çok açık menekşe rengi 
8 ·- Düz menekşe rengi 
9 - Mor. 

sı sokak 3 Samih Tezcan. N 1 . . umara arın 
Bırer "Kart·' kazananlar: d b' 
Ad k

. . t _, . . _, arasın a ır şey 
ana es 1 ıs asyon ca .. "0""""rıe . . 

Dam palas kahvesi sahibi oğlu Ol - gızlı duruyor; o-
!'un Sancaktar, Izmir ·ı epecu-. 1J 43 nu görmek ister 
No. lu sokak 27 numarada Sıdıka . misiniz? 

* 
Numaraları 
Birleştirin 

? I 

.il .:ı .. 
,._. '8 

! ı .ıf .• 

... ' •• . . 
Bursa Tuzpazarı 261 Mişel vasıtasile Şu halde kale 2e ' 30 

Salamon Vcntura. TokPt nrm<, ......... - • • • • . i • · ,''' ,; 
d .. .. .. •1 F h Ol B' l 'k mınızın sıvrı u- , 5· •J urunun og u erru gaç, 1 ecı . tf. 
istasyon sokak 5 inci ilkoırnı :>j hu- cu ıle (1 - den • 1' ıi .ı2 ~, 
riye, Kadıköy yazaryolu 136 Sabi- : 33 ı ü güzelce bir Eı @u. ,,;•4 . 
ha .on~v. Beyoglu Hacıvahva m~\.ıal leştirin; o vakit -- - - •l 

l~sı Alıh~ca sokak 30 Abdullah Şen merakınızı gi _ 
turk, Erhrne Topln>r11 "' ı • . •v ~-----· 
7 1nes Ramon.~, ~ayt.~bolu fırıncı derrnış olacak - E=J~ 
Yusuf oğlu Huseyın Yucel, sınız!. --

Canın marifeti •• Herkesin aand alı var da onun n iye olmasın? 

No. 88 :! Temmuz 1938 Her Cumartesi Çıkar 

'j"-~a··~~ .. ,· ·y~i~a~ .... KacakÇ~i'fi~~~·· .. peşr;,·de .......... _ 
Y ILMAZ. YfDEk 
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YUVARLANA ~ 
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. . YUVARLA NA >OLATtc'K" ~·· 
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Çoc••loro Hi•Syeler: KÜÇÜK YAZICILAR 

• • K"UcUk okuyuoularımız: 

MUSAIAKASI 

Küçük Tayyareci 
Bu nka ilk defa tayyareye binen 

bir çocuğun bapndan geçmiştir. Hi
kayeyi onun ağzından dinliyelim: 

"Babam bir tarihte, bir şehirdeki 
tayyare hangarında memurdu. Baba 
mm bu memuriyeti dolayısile ben de 
birçok tayyare zabit ve pllotlarlle 
tanışmak fırsatı bulmuştum. Bunla· 
nn içinden Teğmen Raif ile dostluğu 
muz ilerlemişti. 

iki sarsıntıdan sonra hızlı hızlı in
miye başladı. 

Teneffüsüme mani olacak derece
de bir şey göğsümü sıkıyordu. Ku -
laklarım uğulduyor ve hiçbir tara
fım tutmuyordu. Birkaç defa teğmen 
Raif tayyareyi durdurtmıys uğraŞ -
tı .. . Fakat beyhude yere didiniyordu. 
Çnükü motördeki bozukluk devam 
ediyor ve bizde hızla aşağıya iniyor 
duk. 

TAN - ÇOCUK alzler için bir kUçllk yuıcıl•r mUub•kuı açtı. O gUnde.ı· 

iter! bll'fOk yazı, ıllr •Idık. Buıları, yarın için bize çok ,.yter mUjdellyoı-. 
Fakat al& 4e bilirsiniz ki, bu yazıların hepsini blrdeft tıkarm•mıza lmkln 
yok. &ıraya koyduk. Her uyımızda birer lkl141r b•uc•Oız. lonund• da ar•· 
ları•d• mecrauamız ya:ııcıl•r• tarafınd•n bir aeçme yapıl•cak ve en gUzelle
rlne hediyeler verllecektlr. KUçUk yuıcıl•rımız; TAN - ÇOCUK elzden da
INı gOzel y•zı ve ıllrler bekler- Y•lnı& yazıların uzun olm•mMın•, ve ço. 
oukları, y•nl sizleri allk•dar eder mevzular eeçmlye dlkk•t edin eMIT • 

Bu teğmen çok sevimli, terbiyeli 
ve nazik bir genç olup bütün bir kış 
her gece bizim eve gelerek ahbap -
hk etmeyi ötede beride gezmiye ter 
cih etmişti. 

HATAY 
Kırk yıllık Anbky•yı nHıl vereblllrlz 
Onu Fr•nsızl•rd•n d•lma biz isteriz 
Or•d• yaııyanlar hepel TÜRK o61u TÜRK 

Birdenbire tehlikeyi anladım. •Biz ı , tur. 
yere yuvarlanıyorduk. Birkaç t\aki Onların da b•ıbuiu koc• TÜRK ATA· 

ka sonra param parça olacaktık. TÜRK tur 

İt . f ed · k" b d ··ıh· itte baiırıyoruz onu bize vermeli 
ıra erıın ı u an a mu ış • Ant•kY• Türklyenln aınırın• 9lrmell 

bir korku duydum. Zihnim karınaka EOer siz vermezseniz biz en sonra •lırız 
nşık olmuştu. Ölüm korkusundan zi Bunu anl•m•dınız mı sizinle çarpıtırız 
yade bu boşluğa yuvarlanı~ ve ne- Or•d•kl Türklere çok eziyet y•ptınız 

reye çarpacağımızın uy.andırdığı me Ant•ky•yı TUrklere vermlyecez a•ndınız 
rak beni büsbütün üzüyordu. Ant•kY• Tllrklyınln .. kı bir parç•sıdır. 

Bunun lçl11 Ant•ky• Türklerde k•lmalı· 

Bir iki saniye geçince korkum dır 

en son haddine varmıştı. Bu bende Onların d• k•lplerı •ynt hızt• çarpıyor 
bir rahatsızlık uyandırdı.; başım dön Orad•kl TOrkle.r de •ltı ok'• tapıyor 

· "d b ~ ba l d H•l~çıyız devletçiyiz mllletçlylz dlyorl•r 
mıye ve mı em • uıanmıya ş a ı . Biz de TUrk neall ile ber•berlz diyorlar 
Artık hiçbir şey düşünemiyor, cansız BugUn aevlnç gllnDmUz h•ydl gülün eğle-
bir cisim gibi yerle gök arasnıda u- nln 

çuyorduk. Bu bir korkulu rüyaydı Ant•kY• Türklyeye geçti buna sevinin 
sanki.. itte Anbky•lılar ae'llnç yaıı dlSkUyor 

B d 
·· . . k h l Ylllt •skerlerlmlz Anbky•y• (llrlyor. 

un an otesını pe atır amıyo- RIFKI !lÜRAL 
rum. 

Yere nasıl düşmüştük bilm.iyo • 
rum. Yalnız hayal meyal beni bir o

tomobile bindirdiklerini ve hızlı gi 

Yardıma Ko§alım 
Korkunç oldu Orta Anadolud.ıı zelzele, 
Y•rdun• kottul•r Kızılay ve Oıua bile, 
Yardım için verelim h•ydl bizde elele.. 

Bir gün teğmen Raif bana ilk u- den bu otomobilin içinde yine büs- Ku..uı ... ıım ç•buk fellkete dü .. nlerll-

ÇUfUIDU yapacağımı söylediği gün bütün gözlerimin karardığını ve Verelim haydi glnltımllzden kopan parayı, 

duyduğum sevinci hiçbir va~it duy- kendimi ka bettiğimi hatırlıvorum. DUtOnmeden p•ralraı verelim, Myı uyı, 
t · T d d Y • Seviyor artık her TUrk o kutMI Kızıl•yı 

mamış un. ayyare mey arıın a ma Gö" ·· ·· t ~ k ·· 1 . , zumu aç ı&ım zaman ışı goz e Fellketzedeler yardım glrmelldlr, yardım!. 
'kinistler tayyarenın ufak tefek ek- rime dokundu. Başucumd doktorun Bu Y•rdımı •nc•k lnHnlık duy.eusu yapar, 
alkliklerini tamamlamıya uğraşır- babaca sözlerini duydum:a Açıkta k•l•nın Y•Om•sın Dzerine k•r. 
larken ben de annemin bilhassa dik . . Ey fellketzedeler, ancak sizi yurt ar•rl. 
·u~ ta 1 lb. . . . - - Haydı, geçtı artık.. Korkacak • 

Zenginliğin Sonu 
Vaktiyle bir adam çok zenginmiş; 

bu adam zenginliğine güvene::-ek hiç 
kimseye metelik vermez o kı~ günle
rinde bir lokma ekmek için Jilenen 
zavallı fakirleri azarlar ·dövermiş. 

Bu adam bayatta herkesin gönlünü 
kırarmış evlendiği vakit çocuk sahi 
bi olmuş; çoouklannı çok severek 
dört gözle büyütmüş fakat çocukla
rı 12. 13, yaşlarında iken babaları 
günün birinde ölmüş. Çocuklar açık 
ta kalmışlar babadan kalma parala 
rını da hayırsız amcaları nimış bu 
çocukların anneleri onları bırakmış 
bunun üzerine çocuklar cami köşele 
rinde dilenmiye başlamışlar bu ço
cuğun babasının hareketlerini gö -
renler bu çocuklara aksi muamele 
etmişler. Sonra bu çocuklar kimse -
den yüz bulmayınca kapılara hiz -
metçi girmişler işte bu kadar zen • 
gin bir adamın çocukları sonunda 
bu felakete uğramışlar. İşte insan 
hiçbir şeyine güvenmeden alın teriy 
le kazanmalı ve hayatta hiç kimse 
yi incitmemelidir. 

Konya Eretlisl ismet Paşa ilko
kulu amf 5 de 412Muzaffer 

Ösdamar 

Yardım edelim •rk•dllfl•r, haydi y•rdımt. 
Zonguld•k: Gut okulu v .. B den 

IER~FETTIN ELDEK 

aa yyarec e ısemı gıymış. goz- b" k F k Ik" .. d . . . . · . ır şey yo . a at evve ı gun en-
lüklerımı takmış tayyareye gırmıye be . b bast b cak b. · T E N K 1 T ""---l . rı u yaramaz ı a ızı 
~ anıyordum. 
· çok korkuttu doğrusu.. y rd k 1 y z ı 1 ş·· h" t f d x-ı1 t · d Neyse havalandık. Uçtukça bu ba. _ .. .. . a una oşa ım: azan ongu - ıır ıç e ena eg• .. yıcP uyu-
ina. sanki çok yükseklere kan bir Demek uç gundur kendıme gele- dak Gazi okulu 5-B den Şerafeddin larak azıldığı belli. Küçük Rıfkıyı 
r : . . . çı memiştim. Adam akıllı bir kaza ve Eldek 1 y · · · · 
Alıncaktaymışım gıbı gelıyordu. t hl.k ti · tebrik etmekten kendımw alamıya 

e ı e a atmıştıın. Şiir güzel.. Bilhassa, memlekette Yükseldikçe soğuklaşan rüzgar yü 
~il kamçılıyor ve beni rüyalara 
~aktan alıkoyuyordu. 

r Alhmı7.da toprak saniyeden sani
yeye.uzaklaşıyor, bir iki dakika son
fa artık aşağımızda hiçbir ~ görün 
pnüyordu. 

İ O'stümüzde büyük büyük bulutlar 
re gittikçe sertleşen rüzgardan baş 
p bir şey yoktu. 

. Bu uçuşumuz nekadar devam et
, bilmiyorum. Sevincimden saatin 

nda değildim.'. 

Ansızın çıkan tuhaf bir gürültü 

İyileştikten sonra binmiş olduğu- olan bir felakete ait olinuı göze ~ar 
muz tayyareyi görmiye gitt!m. O gü- pan bir vasıftır. Çocuklarımızın yurt 
zel tayyare bir yığın haline gelmiş- lanna bağlılığını gösteren bu şilr bi 
ti .. Bu kadar ucuz kurtulduğuma ne zi ayrıca sevindirdi. 

cağız. 

Hiklye: Zeqinliiin sonu .. Yazan: 

Konya Ereğlisi ilkokul 5 inci sınıf • 
tan Muzaffer Özdamar 

şükürdü! Şerafeddinin ıiir yazmakta kabi-ı Hikaye iyi yazılınıJ. Mevzu fena 
İnanır mısınız tayyarecillğe karşı liyeti var. Çok okumasına V:? sonra değil. Yalnız küçük Muzaffer cümle 

dÜyduğum sevgi o günden sonra büs yazmıya başlamasmı tavsiye ederiz. 
bütün arttı . Ve bu kaza havacılığa Hatay: Yazan: İzmit ortaokulu 
dair olan vakalara karşı da bende bir 1 2-B den Rıfkı Süral 
merak uyandırdı. 

Büyüdüğüm zaman muhakkak pi
lot olacağım . Evet muhakk:ık tayy,'l 
reci olup göklerde uçacağım.,, 

Af erin küçük Rıfkıya.. Büyük bir 
adam gibi memleketin en biiyük bir 
davasile alakadar olmuş; içinden ge 
len duygulan ıür haline dökmüş .. 

leri~ sonunu hep mış la bitirmiş. Ya 
zı yazarken daima cümlelerin sonu
nu değişik değişik getirmek lazım. 

Biraz dikkat ederse kusursuz yazı 
yazacağı muhakkak. Bütün küçük ya 
zıcılara tavsiye ettiğimiz gibi ona da 
çok okumasını tavsiye ederiz. 

Çocuklara Fıkralar : 

Sokakta Oyun 
Oynıyanlara!. 

• 
IITE BUNU 
BiLMİYORDUM ! !Kahkaha~ 
~ 

Tatil başlıyalıdanberi mahalle a
ralannda, sokaklarda sık sık akran -
lannızın birçoktan göze ilişiyor ~ 
cuklar! Bunlann içinde ihtimal siz 
de varsınızdır. Onun için sözlerimi 

ÇokÇabuk L' 
Büyüyen İ 

• Nebat 

. I En Büyük Bir Hayvan 
"l . 
~ Tarıhten ev -

dJkkatle dinleyin! 
Sokakta ve mahalle aralannda oy 

nlyan çocuklar hem kendilerine hem 
de mahalle halkına büyük zararları ı Resimde gör
dokunuyor, anlatayım: dülünüz bu ne-

1 - Mahalle ve sokak aralan pis- bat Java adasın
likle doludur. Bütün yıl yorulan vü- da yeüıir. Koca 
cudünüzün, ciğerlerinizin temiz ha- man ve uzun bir 
vaya. tozsuz, mikropsuz muhite ih - b İ . 
tiyacı vardır. Siz bütün gün o ne attır. şın ga 
tozlu, pis sokaklarda oynamaktan ribi bu nebat 28 
çok büyük bir zarar görürsünüz. günde dört met- -

İçinizde, Adaya, Boğaziçine ve ya reden fazla uzu- 1 
but başka yerlere gidenleriniz ol - yormuş. f. 
mu~ur. Onlara sözüm yok. Çünkii · -(f'~" 

* oraya gidebilenler pek azdır; ve on
lar sizin bahtiyarlarınız sayJlırlar. 

. Anadoludaki küçük okuyuculari -
mıza gelince onlar esasen sokaklar
da oynamaz~ar; çünkü Anadolunun 
her tarafı temizdir; açıktır; kırlar, 

şehirler, kasabalara yakındır: onun 
için sokakta oynamalanna lüzum 
ve ihtiyaç kalmaz .. 

Uç Metre Boyunda 

Solucan 

!/ 

Sokakta oyniyan ·çocuklar kendile 
ri zarar gördükten ba§ka etrafında
kilere de zarar veriyorlar. Sık sık 

görüyoruz. Bet on çocuk dar bir so
kağın içinde toplanıp sabahtan ak
§8ma kadar bir listik topunu sağa, 
sola öne arkaya hülisa rast.;ele ora 
dan oraya atıyorlar, bu listik fut
bol toplan çok defa mahalledeki ev
lerin camlarına çarpıyor; büyük bir 
gürültüyle evlerin camlarını indiri Bu solucan Avustralyada yapr. 
yor .. 

Bu yüzden mahalle içinde kavga 
başlıyor. Siz oyun oyniyalım derken 
bu sefer babalarınız, anneleriniz bi
ribirlerile tutuşuyorlar. Sizin kü -
çük kafalarınız ve anlayışınız tak -
dir eder ki, bu gibi hadiseler çok çir 

Boyu üç metredir; yani kocaman bir 
yılan, kadar. Bu böceğin yumurtası 
hemen bir tavuk yumurtası 

büyüklüğündedir. Yer altında kaz • 
dığı yerler adeta bir iulanıa kanalı
nı andırmaktaymı,. 

kindir. kimseye zaı:ımnız dokunmadan bol 
Hem bundan başka annelerinize bol oynar eğlenirsiniz. Bu arada, gör 

de acımalısınız; onlar bütün gün si- düğünüz nebatlar, taşlar, böcekler 
zin yemeklerinizi hazırlamakla, ça- hakkında da bilgi edinir; onlan tet 
maşırlarınızı yıkamakla uğrqıyor - .ld.Jf eder aene içinde mektepten öğ-

velki zamanlar
da yapyan hay-
vanların içinde 

en büyük ve iri 
hayvan İgano -
don denilen bu 
hayvanmış. 

Bu ejderha gi 
bi hayvanın ta -
ban izleri 85 san 
ümetre murab -
baı olup her a
dımda katettiği 

mesafe de 5 ınet 
reymiş. 

* En Eski Abide 

Dünyanın en eski abidesi resmini 
gördüiünüz Vidoııing müzesidir. Bu 
müze Dinasor denilen hayvanlann 
kemiklerinden yapılmqtır. 

* On Alh Y e11ında iken 
Profesör 

lar. Sokağın pisliği içinde çamaşır- rendilderinize yeni ,eyler katanı - ~ . 
larınız bir gün bile temiz durmaz. nız. 1 •,,,,._ 
İyi kalpli fedakar annelerinize yazık Bu öğütlerimizi dinliyeceğinizi u- Bu adam Fransızdır. Adı Piyer Ga 
değil mi? marız çocuklar. sandi. Büyük bir feylesof ve alim -

İyisi mi çocuklar, en yakın kırla- Bu suretle hem güzel bir tatil hem dir. 
ra, açık yerlere gitmelisiniz. bet on de kendinizi annelerinize babalarını Fakat çok dikkate değer cihet şu: 
arkadaı toplanır; yemeklerinizi bi- za ve mahallenize, muhitinize daha Bu bilgin henüz çocuk denecek ka-
rer paket yapar gezmiye çıkarsınız. çok sevdirmif olacaksınız! dar, on altı yatında 'Oniversiteye, 
Hem kır havası almıı olur hem de F. B. profesör olmuftur. 

Üc; Liraya 

l~ 
du. 

Malolmuş 
-Böyle ucuz 

aiplar mı içi
yorsun; yazık .• 
llk içtiğim siga 
ra bana üç lira
ya mal olduy-

- Uç liraya mı amma yaptın, na 

sıl ılgara bu bayle? 

- Nasıl olacak. Babamın paketin 
den bir sigara aprm1fbm. Onu içtik-

ten sonra beni doktora götürınek li 
zımgeldi. Uç lira vizita parası ver • 
dik!. 

* 
Sözüne itimadı Varmış 

Müşteri 

Dün bana sattı
ğınız yumurta • 
lar bozuk çık • 
tı. Onları geri 
getireyim de gö 

•• 1 run. 

Satıcı - Lüzumu yok bayan; sö

zünüze itimadım var. 

Resim 
• 
Yaparken 

- Kızım Ay
fe yaptılm re-
lim ne? 

- Otla keçi.. 
-Ot nerede el ya? 

- Otu keçi yedi.. · 

- İyi amma keçi de meydanda 

yok. 

- ArtıJı ne yapsın. Otlan yedili· 
ten sonra gitti .• 

• 
Ondan Daha 
Ihsan - Oy

le bir alet icat 
etmeliyim, ki. 
düğmesini ba • 
ıınca bütün va
zifeleri yapsın .• 

Baskın 

ı \~ 
·h 

Ali - Ben daha iyisini icat etmek 

istiyorum • 
İhsan - Neyi mete1A ! 
Ali - Senin düğmeye basacak bir 

alet. 
timi uyandırdı. Motör bir ge

f.Jıeme hareketi yapıyor ve bu hare
let kuvvetli bir sarsıntı husule ge
lnrek bütün tayyareyi sarsıyordu. 

ALPLE BABASI • Merakltr Kitap • 
Tetmen Ralfin yüzüne baktım. 

ilzünün çizgileri gerilmi7, rengi sa 
prmııtı. Dişleri sıkılmış ağzından 

• tek kelime çıkmıyordu Bir feY 
a 1lemesine hacet yoktu. Her halin

[,n merak ve üzüntü içinde olduğu 
F.uyordu! 
~caba bir tehlike karşısınrla mıy-

fİçime bir korku girdi. Tayyare bir 

© 

~t 

ı 

n "l..._,ılifY'lY 

~ 

D 
® 

' 

.&.....:... 

~ 

@ 

ı 
• 

H fi 
~ 

Bir El K&fi 
Annesi (lla; 

18Da) - Oilum 
fU difÇlye sldlp 
ctiştnl ~n 
Jizım; ,aNylm 
11e11i Cf!IUI' ol; ve 

cesantlnl lkt el ııe tut! 
ıı... - Celaretfml mi? Jkt el de

lil bir el ona bol bol yeter. 
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ZIYA ŞAK.lR 

·I 

Yeni Sene 
Rekoltesi 

E K 

Sultan Murat Kanepede 
iyi Vaziyette 
Muhtelif istihsal mıntakalanmız • 

da hava şartlarının müsait geçmesi 
yeni sene rekoltesinin bol ve iyi o
lacağı intibamı kuvvetlendirmek • 
tedir. 

Up Uzun Uzanniışdı 
raı·a . 

Bilhassa, cenubi Anadolu, Ege 
rnıntakası, Trakya ve Marmara hav
zalarında mahsul bereketlidir. Orta 
Anadoluda kışlık zeriyat ümit veri 
ci mahiyettedir. Karadeniz mınta -
kasında, Şark havalisinde de mahsul 
vaziyeti iyi bir durumdadır. Mev -
sim başından haziran sonuna kadar 
olan ihracat miktarı 54 bin tona ba
liğ olmakta ve bu miktar ihracat 3 
milyon 700 bin Iraya tekabül etmek 
tedir. Fiyatlar müstekardır. Haziran 
ayı içinde İstanbul borsasında sert
ler 5,5-6,10, ekstra yumuşaklar 
6,525-6,85, yumuşaklar 5,45-5,875 
kuruştan muamele görmüştür. Arpa 
- Ege mıntakasında arpa hasadı ta
mamlanmış ve piyasalara yeni mah 
sul fazla miktarda arzedilmeğe baş -
lamıştır. 

1 e Sultan: 
... A. 
la b~an Allahım .. Yok~l. asla-

ır hal m· ld ? r ı o u ... 
~e haykırarak efendimizin üX a~ılrnak istemitşi. Fakat dok-

apılyon, önüne gerilerek: 

~Sultanını!.. Evladınıza zerre 
a trıuhabbet ve merhametiniz 
~ .. s~.kıinetinizi muhafaza edi
lke~çuk bir. gürültü, büyük bir 
) sebebıyet verebilır. 
ettıisı· o Sii,Jt: L anda ortalığa derin 

~ 
ut gelmişti. 

endi · · lttı· ~ııın rengi, bembeyaz 
;1_~şltı. Yan açık gözleri, tava~ 
<J\l rn. . 

ı._ 1 ıştL Adeta, yarı baygın 
•ıa. de ·d · ııı k 1 1• Böylece, yatak oda-

t apısına kadar getirilmişti. 

~ oraya gelince; birdenbire 
ltın?'ini açmıştı. Sanki bi:-şeyden 
bir :ş ta kaçmak istiyormuş gi
torı al almıştı. Fakat doktor Ka 
~a • kendisini sımsıkı tutarak 
~eden atlamasına meydan bı-

trııştı. 

'
0
Ylec iağırıa e onu odaya sokmuşlar; 

~ k Yatırmışlardı. Derhal ka
~i d:pb~nmıştı. Tabiidir ki hepi-

~ 
ır korku ve endişe al-

i lide S 
er· ultanın koilanna gir-
a~ Odasına götürmüşlerdi. K& l\: saçını başını yoluyor: 

!adım lan:rna ne oldu?.. Yoksa, 
'' .• a hır düşmanlık mı etti
ı..,.r 

t:, 1,-J 
A.~ala cıo•• •J ........... 

lres1
11 

r, musahipler; hep Valide 
~e .... e celbedilınişlerdi. Hepsi 

·••trıe k'l f ba~lad ~e ı rnişlerdi. Hastalı-r ~arıın ıgı dakikada efendimi
:re1t ifa da ?ulunanlar, ayni müş 

de ıle h.d. · ·· etlll · a ıseyı şoylece 
1§lerdi 

Sab h 
A~. a ' sabık h~-'!.-dar S 1 
<\ .. ı~· \.IAUIIl u -
ar i ~srarengiz bir surette, 

b~l' al Çttıde vefat etmiş. Bunu 
: an Başmabeyinci Etem 

~ &Ol'~aJnn, Efendimize birdenbl
"'~. eı:neyin_ Çok müteessir o-
bel'n 
~~§... Halbuki efendimiz ha-
~~t-lt tnabeyine geçip te kahval 
~ en kilercibaşı Ali Ağa gü-

~ ~eınek 
~fetıd' .. odasına girmiş .. Gti-

ısını me d v • • 

ederek· mnun e ecegını 
t . 

h, \rel' . 
~a.rı 

8 
ınımet.. gözün aydın.. 

b f:zlere ö ·· 
~~iş mur •. 
'ie., b ... Efendimiz hiç beklen-b 'l 11 h ' . 
1: aber karşısında sasır-

'h l:>erı a di.ln tnı Oldun, An.. amcam 
~tte \1e akşanı tamamiyle sıh
bı~e afiyette idi 
l\.li ' ?'rıt:tıldannuş. 
r • \rerdiğ· 
gl.ıtııı .. 1 havadisin doğru ol-
....._ G· soylemiş: 
lt ıttirn G" l ~olun · ozlerimle gördüm. 
1<!ıı1... .• alt odasında yırtık bir 
~ .. llze · ' br. rınde, kanlar içinde ya-

~tı ~iş .. o 
lıı-ıa..... anda efendimiz yerin 

........ ~ ••ıış; 

lıQ 'fvah ş· 
b:e~ler. .. 1nıdi bunu, benden 
ıye b 

1 s ağırını 
!ı" 0tra111n ~ ş. Elindeki peçete-

.rıt .J Uıeri f tu .. \.l.Oğru ne ırlatmış. Ka--
şuıı h atıırnı~ Fak t d ay11...... :.-· a o an a 

.. dŞ .• 

~~gün b ~ 
1 .. eden ' eş gecedir devam e.: 
ti)§~??))ii.ş., ~;şe ve şetaret, o an-

sın .ıarern d . . tut .. e ll1at • aıresının her 
Çok.. ernı bir h.. .. l3 llverll1 · uzun ve sü-

~ı1ı; aşlardaıt· ışti, 
atıl l ren • 

ltıı~ ?))ış d~ garenk hotozlar 
yq 'lJ ' Uı; b' 
§li Zlln et ~rer krep bağlan-

~lıŞt ac.ıi enta:·klı elbiseler de, dört 
lı lı. ıler ile tebd ·1 1 

~a qa~ 1 ou~ 
~tı .r<ıt " 

l'adı t'l'\uk dd 
l'l sahs a eratını Sultan 

ına ba~lamıs olan-

:Artık o ıahane karyolanın içinde, et ve kemikten mürekkep 
bir külçe kuilmişti .• 

lar, ancak beş gün süren neşe ve 
şetaretli bir rüyadan sonra, hayat 
larının yeni bir devreye girdiğini 
hissetmişlerdi. 

Bugün bu felaketle başlıyan bu 
devir, acaba ne kadar devam ede
cekti?. Bunu tahmin etmek müm
kün değildi. Çünkü, efendimizin o 
dasına girip çıkan kızlar; daha bu 
sabah salına salına koridorlardan 
geçerek mabeyin dairesine giden 
genç efendimizin. şimdi yatağının 
içinde adeta kendinden geçmiş gi
bi korku ve heyecanla tavana bak 
tığını.. insan sesine benzemiyen 
bir sesle, boğuk boğuk bir şeyler 
-..... .... ~ ... """"""-"b ""- -".J .. _ ........... ı.....s-- -~J.1"'",4. 

Do~tor Kapilyon, altın legen 
istemış.. Efendimizin kolundan 

kan almıştı. Ve bu kanı alınıya ha 
zırlanırken: 

- Hiç merak buyurmasınlar. 

Zatışahane, yanın saat sonra ken
dilerine geleceklerdir. 

tayı ihtiyar etmişler; halk arasın
da büyük bir dedikoduya meydan 
vermemek için Efendimizi adeta 

zorla selamlığa çıkarmak lüzumu 
nu hissetmişlerdi. 

Fakat haber aldığımıza göre, bi 
nek taşında onu pek güçlükle ata 
bindirebilnıişlerd i. 

O gece, Efendimiz kendisini de-

nize atmak için umulmadık bir ha 

reket göstermişti. Güç hal ile bu 

hareketin önüne geçilebilmişti. Bu 

nun üzerine, artık Efendimizin Be 
şiktaş saraymda ikameti rniinasip 
görülemiyerek, Yıldız sarayına 

Haremde, herkes vaziyetten son 
derecede müteessirdi. Fakat bil • 
hassa Valde Sultan ile, Efendimi-

zin hemşiresi - ve, Nuri Paşanın 

zevcesi - Fatma Sultanın teessür 
ve kederleri, hiçbir kimseye kıyas 
edilecek halde değildi. 

(Devamı var) 

Istanbulda arpa piyasası haziran 
ayı içinde nisbeten gevşek ve dur -
gun geçmiştir. Dış memleketlerle 
olan muameleler eski mallara inhi -

1 sar etmektedir. Yeni mahsul üzerine 
kısmen alivre satışlar yapılmıştır. 

Mevsim başından haziran sonuna 
kadar yapılan ihracat 111,5 bin to
na baliğ olmaktadır. Bu miktar ih -
racat 4 milyon 800 bin liraya teka -
bül etmektedir. Yeni mahsulün id -
raki dolayısile fiyatlarda hafifçe bir 
tenezzül kaydedilmektedir. Haziran 
içinde Istanbul borsasında yemlik ar 
palar 3,75--4,80 ve biralık arpalar 
4,25-4,80 kuruştan satılmıştır. 

Arpa Proiesi 
Tamamlandı 
Arpa projesinin kabul edilen son 

şekli temyiz rdilmiştir. Bu ön proje 
ı::::ıalı günu saat on beşte tc planacak, 
tüccarlar tarafından imzalanarak ve
kalete gönderilecektir. Bugün İktı
sat Vekaleti iç ticaret umum müdü
rü B. Mümtaz Rek ile Standart şube
si müdürü Faruk Sünter Buğday ve 
arpa mevzularına ait projelerin üze
rinde meşgul olacaklarından toplan
tı yapılmıyacaktır. Diye, Valide Sultana haber yol

lamıştı. 

Aradan yarım saat değil.. Saat- '-L o k M A N ·"-.=·=-:·:·:·:···:·:······ .. ·:·:-:·"":·:·:····.-.;.-.·.·.· .............. ;: 
] . 1 1 · .. ·.·.·.·.·.·:·.·.·:·:· .. •.•.•:·:·.·····=·=·=·.·:···:·:·:···········': 
er geçmışti. Fakat, efendimiz ken- ·:~::;:;:= .. ~=::;:::~:::::::~::::::::::;:;:::;:::::~:::::::~::::::* 

din 
, ........... ·.·.·:·:·=·=·:..:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:···:·: e gelmemişti ................................. ., .............. ·.··············-: .. .. 
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lannın altına tatbik etmişti... Ne-
tice bu elli aç sülüğün büyük bir S 1 C AKTA 
iştiha ile kanını emdikleri vücut 
artık o şahane karyolanın içind~ 
et ve kemikten mürekkep bir kül 
çe kesilmişti. Artık efendimiz büs 
bütün kendinden geçmişti. ' 

(3 ay, 3 gün) den ibaret 
Bir Saltanat Devri E fendinıizin 3 ay 3 gün sü _ 

ren Saltanat devri esna _ 
sında cereyan eden hadiseler hak 
kında büyük bir şey söylemiye _ 
ceğim. Çünkü bu müddet zarfın
da hastalığı gizlemek için hüktı. _ 
met erkiını tarafından o kadar sı
kı tedbirler alınmıştı ki Biz bile 
artık Efendimizi göremiyec~k bir 
hale gelmiştik. 

Hastalığın ilk günlerinde, hatı
nmda çok iyi kalan vaziyet şöyle 
idi. 

Efendimiz, ateşler içinde yanı _ 
yordu. Ve saatlerce dalgın bulu _ 
nuyordu. Yalnız, vakit vakit bü _ 
yük bir korku ile sıçrıyor, hazan 
gözünün önünde büyük ve müt _ 
hiş ateşler ve alevler; bazan de 
derin ve korkunç denizler gördü _ 
ğünden şikayet ediyordu. 

Hastalık, bir pazar günü başla
mıştı. Doktor Kapilyon, tanı elli 
sülük tuttuğu için, Efendimiz ta
mamile bitap kalmıştı. Gözleri _ 
nin önünde, - arzettiğjm gibi - kor 
kunç hayaller başlamıştı. 1şte onu 
o halde selamlığa çıkarmak, hiç 
şüphesiz ki, bir hata idi. Fakat, 
Sultan Azizi (Deli) dir diye taht
tan indiren vükelA, bile bile bu ha 

Çocuk olmıyanlan sıcak. yahut 
eski tabirile güneş vurması epeyce 
nadirdir. Çünkü, kertlini bilen, he
le sıcak yahut güneş vurmasının a• 
lametlerini öğrenmiş olan insan sı
caktan daha ilk rahatsızlığı duydu 
ğu zaman, alacağı tedbiri de, ken· 

disini hemen serince bir yere at• 
mayı da bilir ... Yalnız Amerikalı
lar kendilerini pekala bildikleri, 
hem de güneş vurmasının alamet
lerini neticelerini şüphesiz öğren· 
miş olduklan halde, hayatlarını iş 
görmek ve para kazanmak için fe-
da ettiklerinden her sene yaz mev 
siminde Nev Yorkta pek çok kinı· 
selerin güneş vurmasından telef 
oldukları duyulur. 
Başka memleketlerde sıcak en 

ziyade çocukları vurur. Annesi, 
çocuktur, terlerse üşümesin, diye . 
kundağa sım~ıkı sarar, üstiinü de 
örter. Sonra da, ~ocuktur ı:ok y~r 
tutmaz diye, en kücük ve havasız 
bir odaya yatırır. Hele okumuş ve 
akıllı bir anne olunca, çocuğa gii• 
neş lazımdır diye evin en güneşJi 
odasında pencerenin yanına en ~Ü 
neşli yere yatırır. Çocuğa güneş 
lazımdır ama, güneş fazla olur, o
dayı fazla ısıtırsa sıcak çocuğu vu 
rur, hasta eder. 

.onun için her yerde, yaz mevsi 
mındc çocuklar çok telef olurlar. 
Dikkatli istatistik tutan memleket 
lerde, pek sıcak geçen yaz mevsim 
lerinde çocuklarda telefatın mute
dil sıcakla geçen s'\nelere nisbetle 
üç misli kadar a:rttığı görülmüştür. 
Bunda yazın çocuklarda mikroplu 
hastalıkların, mide ve bat'Sak ilti
haplannın çoğalmasının şüphesiz 
tesiri. vardır. Fakat yann çocukla 
~ hır.çoğu da mikronsuz hastalık-

• sıcak vurmasından gider. 

ÇOCUKLAR 
Bazsmda sıcak pek ağır bir şe

kilde tesir eder. Çocuğun yüzü bir 
denbirc sararır. uyku basttrır, ate
şi 40 dereceye, daha yükseğe çıkar 
havale gelir, kay eder ve gider. 

Kimisinde bir derece daha az a
ğır olur. Çocuğun ateşi yine yükse 
lir, nefesi sıkışır, havale geHr, gö~ 
leri çukura gider, yüzü kiiçüliir, 
derisi buruşur, çünkü zavallının 
kanında su azalmıştır. Narin vii
cudü, kendine lüzumlu olan suyu 
bulmak için zaten pek tc çok olmı 
yan yağlarını eritir ... Bu halde ço 
cuğa bir menenjit gelmezse, yava~ 
yavaş iyi olabilir. Fakat pek zayıf 
pek cılız kalır. Çocuk hekimlerin
den bazılarının iddialarına göre 
sıska kalan, ne kadar uj{raşılsa 
büyüyemiyen çocukların halleri
ne sebep bir yaz mevsiminde böy 
le sıcaktan vurulmuş olmalarıdır. 

Bunlar ağır şekilleri. Daha hll
fifleri de olur. Yaz mevsiminde 
çocuğun ate~i birdenbire yiikselir, 
birkaç gün siirer. Sonra düser. Mi 
desi bozulmuş, derler. Doğru, çün 
kil 9ocukta kay ve ishal de olur. 
Fakat ası] sebebi sıcaktır . 

Çocukların bazılarında. da bu 
hallerin hiç biri görülmez. Ne a· 
teşi artar, ne kay vardır, ne de is
hal. Yalnız çocuk sıcakta her gün 
bir daha kiiçiUür, küçiilür. Sonra 
ishal gelir. Çocuğu götürür. Çocuk 
ishalden gitmiş diye sanırlar, hal
buki çocuk ishalden önce, knnının 
sıcaktan suyu azaldığı için, küçiil
müştür. Erimiştir. İshal sebep de
ğil. neticedir. 

Bu sıcak mevsimde çocukları 
çok giydirmeyiniz, Miniminileri 
çok örtmeyiniz. Çocuk odasını se
rin tutmaya ('Rhşınız. Pek sıcak 
günlerde çocuğun oda!!!ına bir ka
lıp buz korsanız, bu da serinletir. 

o N o M i 
............................... a u NL u· K :: ODADA: 

Tiftik o··n PiYASA 
Ziraat Bankası dün Borsada yumu- Projesi 

ı;ak buğdaylardan 235 bin kiloluk bü T k E 
yük bir parti buğdayı kilosu 5,28 ku- et ik diliyor 
ruştan ve 180 bin kiloluk bir partl 
sert buğdayı da kilosu 5,20 kuruştan Dün saat on buçukta Ticaret Oda-
değirmencilere ve kırmacılara satmış sında tiftik ihracatçılarile bir top-
tır. Kızılca buğdaylar 5,30 kuruştan ' lantı yapılmıştır. İktısat Vekaleti ta-
verilmiştir. •• f 

* 
, ra ından hazırlanan tütik ön projesi 
•• • İskele teslimi liartile, Gelibolunun uzerinde ihzari mahiyette konuşma-

bu seneki kışlık arpalarından 9500 lara başlanmıştır. 
kiloluk bir parti kilosu 4,05 kuruştan ö · · 1 n proıenın esas an davetli ibra· 
çuvallı olarak satılmıştır. * catçılara anlatılmış ve bu esaslar ü-

Balıkesir mıntakasının yeni kuru- • zerindeki mütalealan sorulmuştur. 
tulmuş dökme baklalarından 30 bin Tütik ihracatçıları, ön projenin heye 
kilo Bandırma teslimi şartile kilosu ti umumiyesini muvafık bulmuşlar-
4,20 kuruştan verilmiştir. dır. Yalnız yağlı ve yağsız tütiklerin 

1 
* kalite aynmı için bazı itirazlar serde 

Kuşyemlerinden Tekirdağ mahru- dilmişse de bu itirazlann umumi top 
1ü çuvallı olarak yerinde teslim earti-
le 33 bin kiloluk bir parti piyasamıza lantıda ileri sürülmesi daha yerinde 

ı arzedilmiş ve kilosu 6,12 kuruştan sa görülmüştür. Bu Pazartesi sabahı on 
ı tılmıştır. • buçukta bütün tftik ihracatçıları Ti-

•••••••••••••••••••••••••••• caret Odasındaki toplantıya davet e
SERGILER : dilmişlerdir. Tiftik ön projesinde 

Sergi Komitesi Dün 

Galatasaraya Geldi 
Onuncu ve sonuncu yerli mallar 

sergisi için Galatasaray lisesinin 
bahçesinde başlıyan inşaat devam et 
mektedir. İnhisarlar idaresinin bü
yük paviyonu bitmek üzeredir. İş 

tesbit edilen esaslar, proje kabul e
dildikten sonra tüccarlar tarafından 
ımzalanacaktır. 

BORSADA: 

intihap Komitesi 

Seçildi 
Bankasınm paviyonuna da başlan- Zahire Borsasında yap1lacak ye
mıştır. Sanayi Birliği sergi komitesi ni idare heyeti seçimi için Ticaret 
dün mektebin bir salonuna naklet- Odasında bir intihap komitesi seçi
miştir. Müracaat eden sanayicilare lecektir. İntihap komitesinin önümüz 
yerleri gösterilmektedir. Bu hafta deki Çarşamba günü seçilmesi ka
içinde Bükreşte bulunan "Cam A- rarlaşmıştır. Bu komitenin geçen se 
dam., Rumanya vapuru i.le şehrimi- neki gibi oda umumi katibi Cevat 
ze getirilerek sergi yerine konacak- Düzenli, Ziya Taner, Ahmet Kara, 
tır. Borsa Komiseri Feridun Fanyas, Bor 

Konserveciler sergiye iştirak et- sa reisi Murat Nurtondan ibaret ola 
mek istediklerinden bugün araların- cağı söyleniyor. Seçileceklerle seçen 
da bir toplantı yapacaklardır. !erin birer listesi Zahire Borsası ile 

-----o Ticaret Odası salonlarına asılacak-

Halde Dünkü Satışlar 
Bamya kilosu 22- 23, sakız kaba

ğı ı.50-3, dolmalık bıber 11- 14. 
sivri birer 10-13, kır domatesi 5-
7, sırık domtesi 10- 14, çalı fasul
yesi 5-10, ayşekadın 6-10, yeşil fa 
sulye 7--8, araka 6-11, semizotu 
1.50-2, yaprak 9-11, sarmısak 2.50 
-3 soğan 2.50 -3 kuruş. 

Enginar adedi 2-5, patlıcan (baş) 
2-3, patlıcan (orta) 1-1.50, patlı
can (ufak) 50 santim, 75 santim, hı
yar 50 santim, 1,50 kuruş. 

Pancar demeti 1,50- 2, maydanoz 
50 santim, 75 santim. Dedeotu: 50 
santim, 75 santim, nane 40 santim, 
60 santim. 

Kiraz kilosu 5-10, türbe eriği 7 
-12, kayısı 25- 35, zerdali 10-12, 
şeftali 12-20, vişne 12- 20, akçe ar 
mudu 20-30, Mustabey armudu 10 
-20, ağaç çileği 35-40, yerli çilek 
30-40 kuruş. 

Limon ecnebi 100 adedi 250-300 
karpuz alacalı baş 50-70, karpuz a
lacalı orta 30-45, karpuz alacalı u
fak 12- 15, karpuz yeni dünya 25-
35, karpuz yeni dünya orta 15-20, 
karpuz yeni dünya ufak 5-10 ku -
ruş. 

tır. 

ZA YI - Istanbul Ithalat Gümrü
ğünden aldığım 11407 numaralı ve 
21--8-936 tarihli Beyannamenin 
üçüncü nüshası zayi olmuştur. Ye
nisi almcağından eskisinin hükmü 
yoktur. 

Tahir Kavala Tütlhı Tüccarı. 

Istanbul 1 inci iflas memurluğun
dan: Müflis Limoncu Cemil hakkın
daki idare raporlarile son tahkikat ne 
ticcsinden haberdar olmak ve müf -
lisin üç muhtelif şalnstaki alacakla
rının tahsil hakkını istiyen alacak -
lılara vermek keyfiyetini müzakere 
etmek üzere alacaklıların 11-7-
038 pazartesi günü saat 11 de yapı -
lacak toplanmaya gelmeleri tebliğ ve 
ilan olunur. (8916) 

- w wwwwmo -~, ~ 

BORSA 1 ~ 
8·7-1938 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Bertin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 

Budapeııte 

Bükreş 

Belgrad 
Yok ohama 
Stokholm 
Moskova 

Knmınıs 

6,23 
l26.10 
)3.50 

6.645 
28.85 

69.565 
50.7425 
21.3825 

1.14 
1.5375 
4.375 

6.9225 1 
23.7325 
24.92 

0.9375 
2.87 

36.37 
32.1225 
23.7875 

ESHAM ve TAHViLAT 

Türk borcu I. Vadeli 19.075 19.10 

Türk borcu I. Peşin 19.075 19.07!5 
1933 İkramiyeli Ergani 9l'i.25 95.25 

\...... ,J 

... 
Çünkü 

====::Radyolin 
Diş doktorunun hiitiin hastalarına 

söylediği gibi dişleri sadece (larlat
makla kalmıyarak onları mik,.oplar
dan muzır salyaları.lan ve haınızlor
dan temizleyip çelik gibi sağlamlık 
veren yegane iksirdir. 

Her sabah • Her öğleyin • 
Her ak§am yemekten sonra. 

Radvolin 
. . 

. . .. ·. , , . . . ., .... ~ .. 
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Devlete Ait 
Kağıtlar Hususi 
Ellere Geçmiı 

. (Ba,ı l hadde) 

BiRiNCİ BAAT SAYFADAN MA 

Merasime davetli olanlar 

bah 8,20 de Köprüden hare~ 
maktadır. Ve son seneler zarfındaki cek bir vapurla Haydarpaşa1 
Türk siyasetinin bütiln yilrüyilşü an- cekler ve eksprese bağl•maca1' 

lqmaiia ifade olunan teklifleri ıiya- si bir vagonla İzmite gıdcc 

Vekiller Hey 

Toplanıyor 
{BCL§ı l 

Avam Kamarasında 

Hatay işi Türk- Sovyet Dostluğunu Türkiye Leh~~e1~r 
Müteahhit bu 24 bin blok nottan 7 

bin tanesini yapmış, Maliyeye tealim 
etmiş, bu esnada da ortaya suiistimal 
hadisesi çıkmıştır. 

Asla ihlal Etmemiştir 
Reybantye; 8 (A.A) - Türk ve 

Fransız kıtaatının birbirlerile tema
sını temin etmek maksadile Kırık
handaki süvari kıtamız bugün öğle-

lfi.!!!!!~!!!!!ii!i!!H!!i!!!iii~e!!!!!!!!!!!W!!i!ii!!il yanın en hassas noklarından birin -
Devlete ait kağıtlar mglramlıdır. 

Bunların hususi eller ve müesseeeler 
tarafından kullanılması yasa'lttır. 

İstanbul Milddeiumumlliğl piyasa
da bu kağıtlardan yapılmış kese kl
ğıtlan, defterler, blok notlar bulun
duğunu tesbit etmiş ve bunlsnn na
sıl olup ta piyasaya çıktığının tahkiki 
ni zabıtadan istemiştir. 

Zabıta Tahtakale civarınds kese 
kağıtçılarda miıhim mikdarda dev
lete ait kağıt bulunduğunu tesbit et
miş, bunları müsadere etmiş, nereden 
ve ne şekilde satın alındığını tahki
ke başlamıştır. 

Kesekağıtçılardan bir kısmı bunla
n Andon isminde bir matbaacıdan al 
dıklannı söylemişler, Andon aran

mış, bulunmuş, o da matbaacı Musta 
fanın emriyle Galatada Ege matbaa
sından aldığını söylemiştir. 

Tahkikat derinleştirilince Ando -
nun aldığı kağıtların tam blr ton ol
duğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine za 
bta bu kağtlari Andondan satin alan
larla, bunlarin sattiklari yerleri tes
bite bşlamştır. 

Bu arada da matbaacı Mustafanın 
dükkanında top halinde 1200 kilo 
devlete ait kağıt bulmuş, yine burada 
bulunan ve bin kiloya y11.klaşan sıyır 
ma kfı.ğıtlaral beraber müsadere et
miştir. Zabıta tahkikata devam et
mektedir. 

Hadisede ismi geçen müteahhit bu 
hususta şunlan söylemiştir: 

"- Benim devletle yaptığım mu
kavele mucibince geniş sıyırmaları 
devlete iadet etmek icap eder. Bu sı
yırmalar on santimden dar olursa la 
de edilmez. Bize kalır. Devlet bana 
geniş sıyırmalardan 24 bin bloknot 
yapmamı emretti. 7 bin tanesır.ı yap-

tım. Devlete verdim. Diğerleri'li vak 
tinde yetiştirebilmek için Ege matba 
&.\VJa 2300 kilo ~t gönderdim. Bir 
muddat - orada t.& Jı»nlr••* -
c:~dığmı gördüm. Bunların bin ki-

u matl:Maet A'ftdona vermesi 
için Ege matba,asına bir klğıt yaz
dım, Andon bu kağıtları almış, blok 
not yapıp bana teslim edecek yerde 
satmış. Ege matbaası da kendisinde 
kalan 1300 kilo kağıdı satmış, benim 
böylece iki buçuk ton kağıdım ziyaa 
uğradı. Fakat onlar inkar ediyor ve 
bana Andona teslim edilmesi için yaz 
dığım kağıdı göstererek: 

"- Biz senin emrin üzerine klğıt
lan Andona teslim ettik.,, diyorlar. 

"Burada müsadere edilen elli beş 
top kağıda gelince bunlar makbuz ta-

lbedlimek üzere bize Maliyeden tes
lim edilmiş kağıtlardır. Müsaderesi 
hatalıdır. İş tahkik safhasındadır. 
Şüphesiz herşey meydana çıkacak-
tır.,. t 

Baıvekifin . 

Teıekkürü 
den evvel buraya gelmiştir. ! 

Halk askeri 16 kilometre mesafe- İstanbul, 8 (A.A> - Başvekl-
den karşıladı. Birkaç yüz atlı birik- Jet Hususi Kalem Direktörlü- il 
mişti. Reyhaniyeye beş kilometre ğünden: 
mesafede Çatalhüyükte ise 500 atlı l'ı Son Hatay anlaşması ve bu
bir okadar da yaya kahraman Türk nun neticesi olarak askerimizin 
askerini bekliyordu. Kasabada ve ci- 11 Hata'ya girmesi vesilesile gerek 
varında toplanan halk on bini geçi- , yurdumuzdaki gerek Hataydaki f 1 

yordu. Belediye önündeki meydanda vatandaşlarımızdan alman ve 
geçit resmi yapıldı. Ve asker takvi- milli davamıza kendilerinin yük 

1 

yeli alayın kumandanı albay Şükrü sek alaka ve samimi duygulan- 1, 

Kanatlı ile Reyhaniyeye dün gelmiş nı gösteren telırafiann çokluğu ·; 
olan Tunuslu nişancı taburunun ku- dolayısiyle bunların her birine 
mandanını selamladı. ayn ayrı cevap vermek imkanı 

Antakya başkonsolosumuz ve par- [I olmadığı için Başvekil Celal Ba- : 
ti reisi ve erkanı bu merasimde ha- j, yar, derin teşckkiir ve selamla- 11 

zır bulundular. !1 rının iblağına Anadolu Ajansı-

Reyhaniye baştan başa donanmış- llJİİ n~n tavassutunu rica etmekte- ·ı' 
tır. Buradaki manzara İskenderun ve JI dır. 
Antakyanınkinden farklı ve daha pl- !!!!-~-"..iii!~iiiii!-~~-=iii!i!!!~~iiiiii!!~~!!!iii!~· 
toreskti. dilmesi, tebrik edilmiye layık 

Köylü kadınlar çift arabaları üze- bir harekettir. 
rinde çok çeşitli frapan renkte elbi
selerle nazan dikkati çekiyordu. Al
bay kasabı::ya girerken kurulan takın 
önünde siyaha bürünmüş minimini 
bir Türk çocuğu tarafından karşı
landı. 

Antakyacla lener alayı 
Antakya, 8 (A.A.) - AnadohıNan 

sının hususi muhabiri bildiriyor: Dün 
gece Antakyada muhteiem bfr fener 
alayı tertip edilmiştir. Alay, lconso
loshanemizin ve ordu mlimessilimizin 
ikametgi.hının önilnde uıun uz.un 

durmuş, başta muzika olduğu halde 
İstiklil marşı ve diğer mllli :narşlar 
söylenmiş ve Büyük Şef Atatürk i
çin tükenmez sıhhat ve saadet temcn 
nileri tekrar edilmitşir. Halk sabah
lara kadar eğlenmiştir. Havaya fası
lasız fişenkler atılmıştır. 

Doatane bir mektup 

Milletler Cemiyetinin tamamiyle 
halletmeye muktedir olamadığı bu 
muğlak iş. mevzii bakımdan o kadar 
müşkülat arzcdiyordu ki, en iyi niyet 
sahiplerinin bile bunların karşısında 
yese düşmemesine imkan yoktu. 
Buna hal çaresi bulunması Fransız 

ve Türk diplomasileri için mühim bir 
muvaffakıyet teşkil eder. Çok nazik 
mahiyette bir işi iyi bir neticeye var
dirdıklanndan dolayı Fransız Harici
ye Nazırı B. Bone ve Türkiye Hari
ciye Vekili Dr. Tevfik Rilştü Rras 
takdire liıyiktirler. İşin içindeki bü
tün meşru menfaatleri iyice kavra
dıklarını isbat etmi~lerdir." 

{Lö Tan), Fransız Şark ordusu baş 
kumandanı ile Türkiye erkanı harbi
ye ikinci reisi arasında imzalanan as
keri mukaveleden bahsettikten son
ra diyor ki: 

- " ''lln-a:nL:unnAdAn ht~ ho'P.61.rA+ ftftlr_ 

parlamento grupu reisi Bosutro son 
1 tası diye istifade edilerek siyasi ma

Hatay anlaşması üzerine Türkıyenin hiyette bir Fransız - Türk muahede
Paris Büyük Elçisine aşağıdaki mek- si müzakere edilmiştir. Buna saik o
tubu göndermiştir: lan sebep de şudur İki devlet aradaki 

"Riyase~ etmekle müftehir bulun- samimi dostluğu, iki memleketin müş 
duğum Fransa - Türkiye parlamento terek menfaatine olarak kuvvetlen 
grupu - ki iki memleket arasındaki a- dirmek istemişlerdir. İskenderun 
sırdide dostluğun ihyasını kı-ndisınc Sancağı hakkında hazırlanan mev
vazife edinmiştir - Hahy meselesi- zii bir anlaşma, genişletilmiş ve iki 
nin hallinden dolayı bilhassa mesut- memleket arasında daha umumi bir 
·tur. iş beraberliğine zemin haline konul

"Karşılaşan bütün meşru menfaat- muştur. Aradaki eski anlaşm:ılar mu
leri hesba katan bu tarzı h.'ll Fransır.- hafaza edildikten ba§ka iki memleke 
Türk dostluğunun kati bir delilidir. tin biribiri aleyhine olan sıyasi grup
Parlimento grupu, iki büyük cümhu lara katılmaması ve bir taraf teca
riyetimiz arasında bugün mevcut o- vüze maruz kalırsa diğe rtarafın mü
lan samimi münasebetlE>rden de da- tecavize hiç bir şekilde yardım et
ha samimi münasebetler~ eri7ileceği- memesi hakkında iki devlet, katı bir 
ni ümit eder ve Türkiye cümhuriyeti "taahhüt altına girmişlerdir. Her vazi 
hakkındaki deri; dostluk hıslerimiztn yete uyacak mahiyette olan umumi 
teminatını Reisicümhur Ats.tiirke ib- bitaraflık prensibi, bu suretle çok me 

Filistinde y ahudiler de lağını zatıalinizden dilerim.,, sut bir tatbik şekli bulmuştur. Diğer 
F rannzca Lö Tan gcızefeainin taraftan da iki memleket, lskende-

Tedhişe Başladılar b<ıJmakale•i run sancağını müşterek bir garanti al 

{BCL§ı l incide] 

tine sevkolunan iki tabur İngiltere
den gonderilecek livanın muvasala
tına kadar kalacaktır. 

Harp kruvazörü Hayf.llya gelmiş 
ve Emerald hareket etmııtir. 

Kudü•te grev genifliyor 
Kudüs, 8 (A.A) - Umumi grev ha

reketi, Arap mahfillerinde ciddi su
rette genişlemektedir. Tezahüratta 
bulunmak uzere yapılan davetler bil 
tün memlekette akis bulmaktadır. 

Nakliyat servisleri durmuştur. 

Grevcıler, bütün mühim şehirlerde 
camiler etrafında toplanmaktadır. 

İn ilız bahriyelileri, Hayfanın mü
him meydanlarını tutmuştur. 

Türk dostluğunun kıymeti nedir ? 
Bu kıymette ne gibi amillerin ilişiği 
vardır? (Lö Tan) gazetesi (Frnnsa ve 
Türkiye), arasındaki dostluk muahe
desine dair yazdığı dikkate değer bir 
makalede bu noktalan araştırıyor ve 
Türkiyenin barış namına Yakın 

Şarkta ve bütün dünyada oynadığı 
mühim rolü çok iyi tebarüz ettiriyor. 
Lö Tan'ın yazısı bir Türk sıfatile if
tiharla okunacak bir yazıdır. Fransız 
gazetesi diyor ki: 

"Ankarada Fransa ile Türkiye ara 
sında birtaklm diplomatik vesikala
rın parafe edilmesi, öyle bi:- hadise 
teşkil ediyor ki ehemmiyeti İskende
run Sancağı meselesini aşıyor ve Ş\i
mulü çok geniş bir manzara arzedi-

Bilhassa Şimalde birçok taamız
lar kaydolunmaktadır. Hayfada üç yor. 
Yahudi yaralanmıştır. Kanada ikisi Bu anlaşma, Fransa ile Türkiye a
Hıristiyan olmak uzere üç Arap ev- rasındaki münasebetlerde yeni bir 
!erinden knldınlarak katledılmiştir. devre açmıştır. Harpten evvel iki 
Tadilci Yahudilerden tevkif edilen· memleket arasında bir an'ane halin
lerın miktan 25 e çıkmıştır. de hüküm süren dostluğa dönülmüş-

Fatih sulh 3 üncü hukuk hakim -
liginden: Aksaray Tiryaki Hasan -
paşa sokak 22 numarada oturan th
s n oglu Celalin hacrile kendisine 
anası Rcf kanın 6-7- 938 tarihin
den itibaren vasi tayin edildigi ilan .... 

tür. 
lakenclenm Sancağının em

niyetini garanti etmek için ku
nılan Fran11z - Türk it birliği, 
bütün bir yeni ıiyaaet için kıy
metli bir hareket noktaıı ola
bilir. Böyle bir aetice elde • 

tına almakla ve bu maksatla iş birlik 
leri hazırlamakla, Şarki Akdc'liZ sta
tükosunu korumak için elelc vermiş 
bulunuyorlar. 

On senelik bir müddet için akte
dilen ve Ankarada parafe olunan ye
ni anlaşmanın umumi hükümleri işte 
bunlardır. Bu suretle Frarura siyaseti 
Türkiyeye karşı Ingiliz siyasetinin 
planını tahakkuk ettirmif bulunu -
yor. 

Bu anlaşma diğer hiç bir devleti 
veya grupu tehdit etmiyor. Ancak 
umumi barış ve emniyeti gaye tutu
yor. Türkiycye açılan kredilerin ma 
hiyetini izah için Ingiltere ticaret 
nazırının, avam kamarasında diln 
söylediği nutukta anlaşıldığı gibi, In 

giltere ile Türkiye arasında dostlu -
ğun yegane hedefi, barışı korumak
tır. Gençleştirilen ve kuvvetlendiri
len Fransız - Türk dostluğunun da 
ayni manevl ve siyasi hedefleri var
dır. 

Iskenderun Sancajı meselesi fid -
detli münakaplara yol açmıftı. Bir 
takımları, Türle milletini Frameya 

karşı ayaklandırmak için bundan isti 
fadeye kalkışmışlardı. Bu gibiler,yeni 
şarktaki mevki ve nüfuzumuzun bu 
yüzden vahim müşkülata uğrama -
sırlı beklerken, netice, Fransa ile Tür 
kiyenin biribirine yaklqması w din 

deki vaziyetin berraklaşması şeklin -
de tezahür etmiştir. 

Türkiye, Şarkta bantm e
ıaalı bir rüknü haline gelmi.
tir. Cümhurreiıi Kemal Ata
türkten aldığı hızla dikkatede
ğer bir siyui ve ikt11adl kal
kınma vücude getirmesi, ma
nevi ve içtimai inkipfr, Garp 
medeniyetinin bütijn aahala
nndan ilham alarak modem 
bir devlet haline &"İnneaİ, Av
nıpa aiyaıetine gittikçe &"eDİf 
bir alaka göstermesi gibi amil
ler Türkiye hesabına öyle bir 
mevki ve öyle bir nüfuz temin 
ediyor ki, Oamanh İmparator
luiu bunun benzerini hiçbir 
zaman &"Örmemiftir. 

Türkiyenin Balkan birliğin
de oynadığı rol. ma16mdur. 

Yunaniıtanla olan eski kav
galarım genİf bir nıhla tufiye 
etmi9tir. Türkiye ile Yunanis
tan arasındaki anl~~ma, Şar
ki Akdenizde muvazene kuran 
bir kuvvettir. 
Bütün bu unsurlar Türk dostluğu

na öyle bir kıymet veriyor ki bunu 
hakiki dereccsile takdir etmek icap 
eder. Fransız - Türk dostluğu, hiç 
bir tereddüt, hiç bir anlaşmamazlığa 
meydan bırakmıyan şartlar altmda 
bir realite olmuştur. Ingiliz - Türk 
dostluğu da ayni vaziyettedir. Umu

mi cihan vaziyetinin inkişafı bakı -
mından bunu derin bir alaka ile kar 
şılamamak imkansızdır. Çok realist 
bir siyasetin çerçevesi içinde bu ne
ticeyi elde ettiğinden dolayı Fran -
sız diplomasisini takdir etmemek 
imkansızdır.,, 

Suriye ile ticaret muahedui 

İktısat Vekfıletinden haber verildiği
ne göre bugün Tilrkofiste Suriye ile 
olan ticari münasebetlerimiz hakkın 
da Ankarada bulunan Fransız delcgc

lerile fikir teatisi yapılmış ve Türki
ye ile Suriye arasında ticari ve iktı
sadi miinascbetlerin inkişafını temi
ne hizmet edecek bir anlaşma yapıl
ması imkanları araştırılmıştır. 

(B A. MAKAL E D • N M A BAT) 

Cenup 
Hududu 
Dertleri 

[Ba§ı 1 incide] 

duymuyoruz. Ortadaki bulutlar sun'
idir. Dağılmıya mahkumdur. Coğrafi 
ve iktısadi sebeplerin hepsi, Türkiye 
ile Suriye arasında iyi komşuluk, ya-

kınlık ve dostluk hi.iküm sürmesini 
icap ettirmektedir. Suriyeliler zeki, 
uyanık insanlardır. Dünyanın en u
zak memleketlerir.de bile çalışma im
klnlan bulmuşlar ve çalışmalann
dan azami verim almıya muvaffak 

olmuflardır. Kendi memleketlerinde 
de ifrat cereyanlanndan kendilerini 
pek çabuk kurtaracaklanna ve haki
kati olduğu gibi göreceklerine şüphe 
etmiyoruz. 

S uriyedeki ifrat bulutlan dağı
lır dağılmaz, Türkiye gibi iyi 

niyet sahihi, geniş eörüşlü bir kom
şuya sahip olmanın, inkişafa muhtaç 
bir memleket için nekadar büyük bir 
nimet olduğunu aklı başında Surlye
lilerin hepsi mutlaka takdir edecek
lerdir. 

Hatay işinin ve Cenup hududu me
selelerinin halli, Türkiye ile Fransa 
arasında yakın dostluğa engel olan 
bütün sebepleri tasfiyeye uğratacağı 
gibi, Türk ve Suriye milletlerini de 
biriblrine yaklaştıracağına ve yakın 
bir istikbalde, hakiki dostluğa ve \yi 
komşuluğa uygun bir muhit yaratı
lacağına muhakkak gözüyle bakıla
bilir. 

... Ahmet Emin YALMAN 

si bakımdan teyit etmiştir. D tl"l l3 t ave ı er gece saat :.. e 
Türkiye Cümhuriyeti hükClmeti edecek hususi trenle 1stwbu1' 

son 16 sene zarfında, memleketin ik- ceklerdir. 
tısadi hayatını yeniden tanzim et-

mek, milli endüstriyi ilerletmek ve 

memleketin mühim madeni kaynak

larından istüade etmek hususunda 

dikkate değer terakkiler başarmış

tır. Geçen İlkkanunda Türk hükume 

ti memleketin madeni servetini mun 

tazam bir surette inkişaf ettirmek 

ve diğer Türk mallarının ihracını 

ilerletmek için iktısadi bir program 

kabul etmiştir. Madeni servet, filP
he yok ki süratle istismar edilemez. 
Aylarca, yıllarca süren hazırlık ve 
mühimce sermaye lazımdır. üç an
laşmadan birinin hikmeti budur. 

"Türkiye hükumeti bundan başka 
dahili mali idare bakımından mühim 
muvaffakıyetler kazanmıştır. Türk 
hükClmeti dünyada müşkill zamanlar 
da denk bir bütçe tutmağa muvaf -
fak olan nadir hükumetlerden biri
dir (Alkışlar). Türk hükumeti 1931 
iktısadi buhranındanberi Türk para 
sının istikrarını muhafaza için iki 
taraflı kliring anlaşmaları ile hari
ci ticaretini idareye lüzum görmüş -
tür. Türkiye parasının istikrarını te 
mine muvaffak olmuş fakat kliring 
anlaşmaları kafi derecede muvaffa
kıyetle idare olunamadığı için Ingil 
terenin 1,500,000 kadar alacağı kal
mıştır. Mesele, daha fazla teknik ma 
hiyetindedir. Türkiye, bizden almak 
istediği mallar derecesinde bize mal 
satamıyordu. Bu yüzden Türkiyenin 
bu sırada bize vermek üzere bulaca
ğı döviz miktarı mahduttu. Fakat Tür 
kiyenin iktısadi programını tatbik 
hususunda ilerlemesi vaziyetin çok 
değişeceğini ve iyileşeceğini göste -
ren emmarcler vardır. 

"Yapılan muamele istisnai mahiyet 
tedir. Fakat hfıkumet, arzcttiğim se
bepler dolayısile bunun yerinde ol-
uuguncı l\.ölUUU . • J.lJl;U'-C'lC UUJ\.LlJUCl.&t 

Türkiye ile bu anlaşmaları yapmak
tan çok hoşnuttur." 

Sir Con Sayman'dan sonra amele 
mebuslar.ından Dalton ame)enin mu
halefet etmiyeceğini, çünkü Türkiye 
nin Milletler Cemiyetinin son derece 
sadık bir uzvu olduğunu söylemiş, 
daha sonra hükumetin İspanya He Çi 
ne de yardım etmesi lazımge!diğ;ııi, 
anlatmış ve sözlerine şu şekilde de
vam etmiştir: 
"- Türkiye Şarki Akdeniz.de sul

ha Amil olan ve tecavüze karşı gelen 
bir kudret olduğu şüphe göı ürmez. 
Kollektif emniyeti yeniden kuracak
sak iyi silahlanmış, dost ve taahhüt
lerine sadık bir Türkiyeyc mühta
cız." 

Sir Horris, kendini tedafüi bir vazi 
yete koyan Türkiyeye çok müsait bir 
gözle bakmak laum geldiğini söyle
miş, Sir Glyn, şu beyanatta bulun
muştur: 

"- Mister Daltonun 'lUtkundan 
sonra Türkiyede bu memleketle dost 
luk temini için çalışanlar birleştiği
mizi, fırka aynlıklarının kalktığını, 

Türkiye ile eski dostluk ve ticareti
mizi canlandırmanın biricik arzumuz 
olduğunu ve bunun bu memleket si
yasetinde müstakar olarak yerleştiği 
ni istediğim;zı hissedebilirler. 

Türkiyede istikrarın kuvvet bul -
masına bakıyoruz. Çünkü Türkiye 
bu mefnlekete namuslu iş ve namua
lu ticaret yapanın örneğidirler. 
Türklerin muamelelerinde şerefe uy 
gun olmıyşn bir şey görmedik. Türk 
ler bizi anlıyorlar. Biz de onları an
lıyoruz.,, 

Mister Hıenderson anlaşmayı mem 
nuniyetle karşılamış ve Türkiyenin 
Milletler Cemiyetine sadakatinden 
bahsetmiş da.ha sonra yüzbaşı Gra
ham anlaşmanın akdi yüzünden hü -
kumeti tebrik etmiş ve bunun yakın 
şark istikrarı namına büyük bir mu 
vaffakıyet olduğunu anlatmıftır. 

Daha sonra Bellinger söz söyle -
mıı muvazeneikuvva lüzumundan 
bahsetmiş, muhafazak'r Nikolson hü 
kiımeti tebrik etmiı ve lngiltereyi 
Balkanlarda daha faal bir rol almağa 
teşvik etmiş, en nihayet hükumet na 
mına ticaret müsteıarı Hudson söz 
söylemiş, bunun üzerine layiha tek -
rar okurunu§ ve kabul olunmuştur . 

l lıııaat Vekili geldi 
Iktısa t Vekilimiz B. Şakir 

dün sabah ekspresle şehriıniıt 
miştir. B. Kesebir doğruca Sil 
na yatına gitmiştir. Iktısat 11 
miz Pazar günü Izmite gider~ 
fabrikasının temel atma tö 
bulunduktan sonra şehrimize 
cektir. B. Kescbirin pazartesi 
Vekalete merbut daireleri de 
kte bulunacağı haber veril 
dir. 

Mustafa Çavu 
Tarlası 

(Başı 6 

aca 
4 

Gelen Efendi onbaşının yan 'l' 
sandalyeye, ayak ayak üstüd lııtı 
mış oturuyordu. Beni görün 
ra. ufarak hayın gözleri P' 
iri dişlerini göstererek gtiliı 

- Mustafa çavuş siz mısin 
di. Ben Hafız Mehmedin oğlıl 
kat İbrahim Mehmedim. Şu 
tarla için geldim de .. 

"Bizim tarla,, lafı yıldırıt11 
beni sarstı; olduğum yere Y 
düşe yazdım. Onbnşı söze kil 

- Çavuş, dedi, beyefendi ol 
senelik ortaklık hakkından 
çiyor. Yalnız, tarlayı kendi:;ırı' 
lim etmenizi istiyor; yahut 
da paranız varsa .. 

Gayri dayanamayıp bir ;B 

yeye çöktlim. Karakol san~ı1' 
tüme yıkılmıştı. Bunca yıldatl 
ra başımıza bu felaket ml gel 
ti? Bütün emeklerimiz 
}arımız, varımız YOb'llrntJ• 
den gidiyordu. Aç, Ç 
,. , , , . " .. 
Bunca yıllık emek, sıkıntı bil 

gözümün önünden geçti. T 
satın almak için çektiğimiz 
nem azaplan yeniden canıaıııt 
bi oldu. 

o ilim tutulmuştu hRni ~ 
katın elinde tapu sen 

her şey vardı. Uzatmıyalırıı. 
dıç .. Hasılı o seneki mahsulil 
tırdı. Babası gibi ağzını şap 
tarak paralan cebine do~d 
Sonra bana sadaka verir gibi 
lira uzattı. Elimin tersile sııtl 
fırlattım. 

Hazırda param yoktu. Heıll 
da bir mal ilci defa mı satın 
dı? Ah, bu okumuşluk Sağdıq 
Bu züppenin toprağı bizim 
emme, işte böyle dalaverelet 
nince ilk külahı köylüsüne 
miye kalkışmıştı. 

Kimseyi şahit getiremedirll' 
kes başından korkuyordu. 

- Neme lazım Mustafa ı;' 
Ben görmedim, diyordu. Y 
bırak; bu hukumet işidir. 

Herkes bir tarafa kaçtı. 

Avukat efendi, kasabadatl 
ne tarlayı gözümün önünde 
den sattı. Beni kapı dışan e 
İşte bir yıldır orda, hurda ~ 
yapıp sürünüyorum. Biz taP" 
net nedir, bilir miydik kt ... 

11
_ 

bunlar başıma cahillikten gelO" 
edersin? .. 

Çavuşun sesi titremlye b• 
Yanık yüzü yemyeşil bir hat• 
tı. Renkli mendilini çıkarıp 8 

da biriken iri ter damlalarttıl 
di; ve sonra yere tükürdü. 
Şimdi ikimizde konuşmuYo 

Sadece uzanıp giden yeşil tıt f 
ra, ve durmadan çalışan, alllı 
şilli şalvar giymiş kadınlar:ı 

yorduk. 

ihtira ilanı 
"Hararet mübeddlli" hakk~ 

lınmı, olan 10 temmuz 193.f 
ve 1810 sayılı ihtira beratı 111' 
mevkii fiile konmak üzete 
devril ferağ veya icar edil~ 
talip olanların Galatada Iktıs't 
nında Robert Ferriye mür•C 
ilin olunur. 



~ .... _. ........................ ... Taklid biç bir zaman 

ayni ola.mu 

lıtaaal lrkek Oir•I•••• Okwla Saltnal•a Ko•lsy•• latk••leiıaclo• : 
Cimi Miktarı Kilo T. BMell İlk teminat Eblltme G. Saati Tatan • 

MUAYENEHANE K. Gr. Kr. S. Lira Kr. Lira Kr. 
. 

S I>if Tabibı ŞEKİP RİF AT E:ninönündeki muayenehanesini T~~ 
ı:::::_rı benzin deposu yanında NAMAR apartımanına nakletmıştır. 
do nnı Cumartesi, Sah ve Perşembe günleri saat ondan akşam 
L kuza. Pazartesi, Çarşamba günleri on dörtten akşam dokuza kadar 
4 &bu1 eder. 

Telefon No. 35 - 245 ________ .. 

1 
Yiikıek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden : 
-Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve parasız-

. · Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. Mektebe 1 

2 
ten sonra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından temin edilir. 

- Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunların orta 
~1tt .. bi bitirmiş ve yafları on beşten küçük ve on dokuzdan büyük olma

ları farttır. 

Taklld benzeri 

demektir 

KREM PERTEV 

Bu itibarla en üstün 
kremdir. 

-
Ekmek 
Dağlıç 

Kuzu 
Sığır 

Sadeyağ 
T. Şeker 
Pirinç 
B. Peynir 
K. Peynir 
Yumurta 
Un 
Soğan 

Patates 

Süt 

-45000 10 

6500 1 47 
1200 4'7 
1500 35 
4000 100 
5000 28 
5000 24 

14001 45 
600 70 

45000 adet 1 
4000 15 

50001 5 
4000 '1 

3000 \ 12 
3000 19 

- 33'1 50 11/ 7/ 938 10 da 4500 
3055 

310 80 11/'l/938 10/30 564 
525 

300 11/7 / 938 10/45 4000 
105 11/7/ 938 11 1400 
90 11/7 /938 11/15 1~00 
'18 75 630 

11/7 /938 11/45 420 
50 50 62 11/ 7/ 938 11/45 675 

45 12/ 7/ 938 10 600 
25 42 19 12/ 7/ 938 10/ 45 

262 
50 300 

69 75 12/ 7/ 938 10/ 30 360 
570 3 - Yazılma işi için Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri mektebe mü

t edihnelidir. 

Jstanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: Borcun temini için satılmasına 
karar verilen dört adet fotoğraf ma
kinesi ve iki saat 12-7-938 tarihi
ne müaadif salı günü saat 13 ten 14 
de kadar kapalı çarp Zennecilerde 
46-48 numaralı makine tamircisi 
Ahmet Tezcanın dükklnı önünde s~ 
tılacağından talip olanların gösteri -
len adreste hazır bulunmaları illn 

olunur. 

S. Yoğurt 
Kok kömüril 200 ton 1950 292 50 12/7/ 938 11 3900 

4 - İsteklilerin Mektep Müdüriyetine karşı yazacaldan istidaname-
e. 

--
"3'7,, Kalem 209 72 12/ 7 / 938 11/ 15 2796 30 

~ - Hüviyet cüzdanlannı 
C - Ap kljıtlannı 

Yaı ıebzt. 
Yukarda cins, tahmin edilen fiyat, mikdar ve ilk teminatları yazılı yiyecek ve yakacaklar, eksiltmeler! 

yapılmak üzere hizalannda yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmeye konmuftur. Eksiltme: İstanbul 

1 
- Mektep diploma asıl veya tasdikli suretlerini veyahut tudikna

e ertııi. 
Kültür binuında toplanan Okul komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin girecekleri i§lere ait ilk teminat 
makbuzlarile eksiltme kanununa göre hazırlıyacakları teklif mektuplarım 938 yılına ait Ticaret Odası vesi-

~ - Polisçe musaddak iyi hal kajıtlannı. kasile birlikte belli saatten bir saat evvel komisyon başkanlığına vermeleri ve ilk teminatlannı Liseler 

:Muhasebecililine yatırmalan. Yazılı işlere ait §&rtnameleri okuldan istemeJeri ilin olunur. "3836,, 
1 

- Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalanm. 
- 6 X 9 eb•adında altı adet kartonsuz fotoğraflarını. 
tınleri lbundır. 

5 - Yazılma ifi 22 Ağustos 1938 Pazartesi gününe kadardır. İstekliler 
':Yeııei aıbhlye için o güıa saat sekizde bizzat mektepte bulunmalıdırlar . 
.. 'L"'";' Fazla tafsilAt almak istiyenlere aynca matbu bilgiden gönderilir. 
'"llaberatta fk>ata pulu irsali lizımdır. "3987,, 

J•ta•bul Em11lyet Sandığı Dlrekörlüğinden : 
lll gazetesinin 15---5--3a tarıhli nüshası ile 11 inci sayfanın 1 tnci sil
Ullda açık arttırması ilan edilen 37 / 218 dosya ve 18105 hesap No. lu 
~eye ait Eyüp Sultanda Şah Sultan mahallesi Bahariye caddesl (es
"-ıUlhtarağa .:addesi) eslcl 84 yeni 78 No. lu gayrimenkulün son arttır
l...'1 lllezkW- saatlerin tatile tesadüf etmesi ve yalnız saatlerin tebdili ile 
lt 'r --38 tarihinden evvel illnına maddeten imkln bulunmamuı balebi
~uzun 12 inci Salı gününe talik edilmiştir. İşbu son arttırmanın 
"lı tarihte saat 10,30 ile 12,30 arasında ayni ~rait dairesinde yapıla
......... alabc:tarlann ve herkesin malUmu olmak üzere i1An olunur. (4307) 

1 
M. M. Vekiletinden : 

Jı ~ laJ&h kanuna ıore aavaı aakatlariyle tehit öalUlerine ait 193811-
ia--~yelerinin tevziine taşlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasınca 
~~· tev7.il komtsyonlan emrine gönderilmek üzeredir. Bu yıl savat sa 
tir~( Yle ıehit öksüzlerine ısabet eden para mikdan aşağıda gösterilmiş-
~! 7~) 

..........._ 
l 
2 

' • • 

Subay 
Lira K. 

204 50 
184 05 
143 15 
122 70 
J.V~ "" il 80 

ER 
Lira K. 

102 25 
81 80 
61 35 
40 90 
:lU 4:> 
20 2a 
19 81 Bir şehidin öksüzlerine 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1-Nazillide Çürüksudan Sarayköy ovasının sulanmuı lçln açılacak 

kanal ve sınat imalit, keşif bedeli 400,008 dört yüz bin sekiz liradır. 
2 - Eksiltme 13-7-938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15 de 

Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık it-
leri genel prtrıam•i, fenni §&l'tname ve projeleri 20 lira mukabilinde Su 

tar Umum MüdürUll{inden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklllerin 19,750 liralık muvakkat 

teminat vermesi ve 70,000 liralık Nafia Su iılerinl veya buna muadil Nafia 
işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve. bu kabil. Nafia işleri
ni başarmakta fennt kabiliyeti olduğuna dair Nafıa :Veklletmden alın~l§ 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin teklıf mektuplannı ikm
ci maddede yazılı saatten bir saat f,' veline kadar Sular Umum Müdürlü 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri l&zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1963) (3793) 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden : 
ı - Lisemizin birinci sınıfına Orta Okulu bitirmlf ve yap da 1 Eylı11 

1938 ele ıs • 1 'I ve Ddncl mııfa da LIM biri blttrmlf ve 1811 da ıı · 11 
arasında bulunan okurlar müsabaka ile alınacaktır. 

2 _ Dilekçe ile 1 Haziran : 25 temmuz arasında mGracaat ecllbnm. 
3 _ Dilekçeye "fotoğraflı nüfus kağıdı veya musaddak sureti, 9 bap 

aç* fototraf, kendlelnin ve annesi ile babası ve ailesinin mllll ve ahWd 
.. u. .. ..u&A~ ... ı.11.ıırc;ıa poli:t t.ıı.kikat kôp<h, -orl~ oku\u b\tiroiğine dair 

diploma veya tudlJmame, askerlik öğretmeninin gizil raporu ve qı k&-

lıdı,, iliştlrllmelidir. (2628) 

ISTANBUL EMNiYET SANDIGI DIREKTÖRLOGONDEN: 
Ukametgahlarını dejlıtlnnlı olan) lorglulara 

4fllıü 7mh lto~lalar ıösterdikleri ikametıihlanm terketmif ve )"8nial meçhal bal11DDl111 olduiwulaa baklarıacla bqlanacak takibe Ub 

......... 
'9.... 

~ (BiUeJln oj-

~ <Mi1kerrem 

'l'ellt 

11'-nettın <lbra-
~lu) 

<Pevzt otlu) 

tktn Yollle Teltllgat 
Takip dosya Hesap No. 

Tophane Tom • tom 
mah. Sefer Kethü-
da sokak No. 2 
Eyüp Otakçılar Fet-
hi Çelebi cad. No. 25. 
Şi§li Bomonti cad
cl•i Kır sokak No. 2 
Süleyman P&fll apart. 
Gedik.paşa Pehlivan 
sokak No.18 
tlskiidar Selimi Ali 
efendi Çınar cad No. 74 
Aksaray YUIUf P&fll 
Hueki caddesi No. 28 
Beyollu Samancı 
Meydanı No. 138 
Beyojlu l'iruzala 
caddeai Ali aprt. No. 2 
Yeniköy Ayanlkola 
cad. No. 11 Merhum 
Sefa Bey haneli 
AklaraY Gureba Hfi. 
MY1n Aja mah. Per
tevniyal sokak No. 28 
Arnavutköy Kuru· 
çeşme tramvay cad· _ 
desi No. 64 

Aksaray Meçhul ~ 
iter IOkak No. 27' 
Peneryolu Bağdat 

No. 111 

38/410 

38/'33 

38/44~ 

38/461 

38/6CK 

38/ 512 

38/583 

38/803 

7'1208 

77587 

51587 

89D03 

81'799 

65358 

'18892 

'19279 

38/819 ' 12122 

80311 

38/888 '14438 

38/878 '13'148' 

Borçlandıiı 

tarih 

1/10/935 

.21/10/935 

3/3/932 

11/7/93' 

2/5/933 

27/9/933 

13/1/938 

'1/2/938 

22/3/932 

13/3/933 

10/4/935 

20/2/935 

Aldılı Teminatın ne ol· 
.. ~ dutu 

Takibe batla•· ltlnı hesap tart
mak lçlıa ya· blDe ıöre bozı 
pılan hesap miktan. Lira 

24 

8 

45 

15 

9 

1 

12 

15 

80 

Bir çift roza küpe, 
iki altın saat, bir al-
1uı kolye. 

Bir roza yüzük 

Bir çoft roza küpe. 

tarihi 

21/3/938 

18/3/938 

21/3/ 938 

Bir çift roza küpe (3 
püskül noksan) 22/3/938 
Bir çift roza küpe altı 24/3/938 

Bir roza yilzük Bl? 
g(lmilı tabaka 
tki rou iğne. 

24/31938 
29/3/938 

Bir pırlantalı pan-
tantlf 29/3/938 

.bul 
Bir roza akar pan
taDtlf 

Bir çift roza kilpe. 

Bir pırlanta yüzük, 
elli gram inci iki al
tın hurda saat ild aı. 
tın kordon 

Bir altın saat 

l/t/138 

5/4/938 

5/4 938 

32 

10 

43 

17 
9 

1 
ıs 

19 

• 
28 

90 

18 

23 

07 

27 
23 

IS 
68 

38 

'il 

81. 

52 

cad. No. 144 38/'124 80218 18/4/938 110 Bir pırlantalı tine. S/4/938 128 08 

"'»~- lll'Ulle isimleri veutr tafıilltı yasılı bulunan her Mıçlu va4esinde borcunu vermedilinden dolayı takibe batl•nm.ü için J8P11an m. 
~ ~aQlllQe borcun faiz komiayon ve muarifile balil oldqu miktar Jrendilerine alt mada pterilmiftir. Her borçlu yuıh borcunu vennedilin
~M:_ ha kanun ~uciblnce hakkında sandıkça takibe bqlanm•k üzere tanzim olunan tbbanWD• borçlunun mukavelede ptermlt oldula 
' a&ıclerllmlt ise de tıbu ikametgAhını deliftirdill anlqılzmt yapılan tahkikata rağmen nerede olduğu da öjrenllemedilinden ihbar
t~ ~e teblil edilememiştir. Bu sebeple ilanen tebUaata lüzum görülmüftür. Yukanda isimleri yuılı her borçlu'an ifbu illn tarihinde 
~ bir ay içinde borcunu ödemeai lizımdır. Akli ~ini• verdill rehin mesk6r kanun hükmüne tevfikan Nblmak üura ~a dol
' doia..,. halrlnnda takip yapılacaktır. Bu husus isimleri 7uılı baıvlalar tarafaDdaa b!Jinnwk ve Ö8I' birine qn qn ibMmama teblili ma-

qua olmak bere ilin olunur. ('313) 

C I L D 
üzerinde yapdan en son tecribelerln 

TOKAL0
1
N 

·KREM 
ile tecrübelerlııl 
yapmak için bir 
clld mütehassısı ta
rafından 17 lla 72 

yaşlarında 

10
~ kadın intihab 
!f edilmiftir. 

iste neticeleriı 

Sayanı hayret 
Semerelerini 

Görünüz. 

Tecrüben Muvaf- Rer 1angi bir 1cHml Jcul!anmazcf411 
yapılan fakıyet enel h baU ıecriibeı/i ı1cıpınu. 

Siyah benler 
Açık meeameler 
BurufUkluklar 
Gevşek cild 
Yallı cild 
ICuru cild 

17 
19 
22 
14 
18 
17 

107 

17 
18 
19 
12 
18 
16 

bealer, bUIU§uklukları giderir ft 

tae, wmtn ve .-.; kalır. YARIN 
SABAH, .,.,._ renkteki (yallız) 

Tokalan kremini sürünüz. Gayet 
besleyici, kuvvetlendirici ve beyaz. 
!atıcıdır. Siyah benleri eritir, açık 
m•rmeleri ıdupırır • .En esmer ve 

100 11ert bir cildi beyazlatarak güzelle,. 

--------- - - - Urir ve yumuşa\ır. Bilhassa pudra Her sabah daha gens ıçin 1c1ea1 bir esastır. 50 y8fların
dıakl k•dmlar, bu basit usul saye-

görünmlye çalııınm. sinde §imdi ~o yaşlarında görün~ 
biliyorlar. Yukanki resimler, cild 

BU AKŞAM YATMAZDAN EV- unsuru olan Tokalon kremini kul
\.EL yüzünüze penbe rengindeki lanmadan ve kullandıktan sonraki 
Tokalon kremini sürünüz. Terkibin- kachnların hakikt fotoğraflandır. 
de, ıenç hayvanlanıı clld hüceyre- Bqka hJçblr müstahzar ile kabili 
)erinden istihsal edilen Biocel cev- kıyas olmayan Tokalon kremi cUJ. 
beri vardır. Siz uyurken cildinizi ma mütehayyir neticeler verir. 

DİKKAT: 30 Buiraa 1138 de reJdlmesi mukarrer olan piyango baza 
teknik .ebepler •ota111lle IS Temmna talik edllmlttir. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü 116nları 

.., akçeli 
L. K. 

Ne. Cinai 

11 17 

Kıymeti 

L. K. 
211 2' 'Oakldar thsani,e Bostan 8 No. taj Ah-

10 pp ev 
Yukarda cins ve mnJdi pterllen w 18/'I /938 Pazartesi günü saat 10 

da müzayede ile satılacaktır. İsteklilerin müzayede günü Kadıköy Vakıf
lar Müdürlüğüne gelmelert (4107) 

g_~~-~ 
Deniz Yollan lıletmesl Miiclürlüğiinclen : 

IZMIR iLAVE POST ASI 
Her balta: Puartell ,anım aat 11 da htaabuldan kalkarak İzınire 

alra1IP Pln'Je litmek ft Pire'den P..,_.M, lzmlrden Cumartesi 
ıünleri kalkarak latanbula d&nmek ibare İstanbul ne tzmir arasında 
2 inci polta thclu edilmlftir. Bu poltacla ı.ntr yolcu1anna Menin yo

lu poatalanna mahsus olan ucuz navlun tarifesi tatbik edilmektedir. 

ACDTALAaDllZA MtlaACAAT OLUNMA81. 
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olan mobilyalık İhtiyacınız 
kumaş ve 

almazdan 

ve perdelik. 
kCiğıtlarınızı 

kere de 
tüllerle duvar 

evvel bir 

KOM OJEN 
Saçlan besler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini 

önler, kepekleri giderir. . 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lırıtanbuJ 

SiRKETi HA YRiYEDEN: 
1 Temmnun 12 ncl Salı günl aliıamı 

BO<iAZDA iLK MEHTAP ALEMi 
En Ylliıeli San'atkSrımıı layan 

. 

SAFiYE 
leıteli4r meıliur SELAHADDiN PINAR'ın l1tlraklyle 

Saı: Hey' eti Olarak: 
Kemani SADi ve NICATI, Udi CEVDET, 

llSrnet IERIF. Piyanist FEVZi. 

Okuyucular: 
NURi HALiL, MAFIZ YA$AR, SUAT, 

layaa RADiFE, SUZAN, Küçük SAFiYE. 
Su heyetlDl blmil bulwwı ('11) No. lu vapurumuz Köprüden saat 

21.u de hareketle Yeniköye kadar Rumeli yakasını takiben Beykoza 
gidecek ve orada 23,45 te kadar 

Bol~!?!!P.nı.Af e~! ıl~t!!!~~~!~ı 
ve ANADOLU iskelelerine utrayarak köprüye gelecek olan 74 ve 66 
No. lu vapurlanmız da Köpriiden 21,20 ve 21,25 de hareketle 71 No 
lu vapurumuzun İskele ve sancağında olarak Beykoza gideceklerdir. 
Kafile Beykozdan Büyükdereye gelecek ve piyasa önünde halkımıza 
en müsait bir noktada duracak ve saz heyetleri saat 1,30 za kadar Meh 
tabın en biıyük sefasını ihya edecektir. Avdette 66 ve 74 No. lu va
purlarda bulunan yolcularımızdan doğru Köprüye gitmek isteyenler 
için Büyükderede ayn bir vapur temin edilmi~ir. 

1 
71 No. ela 100 kunaf, 74 Ye 66 da 50 kunaftur. 

f ATLAR • Puo ye Kart abonemanlar muteber dejildir. 
• Fala tafaillt el ilinlanndacbr. ...................................... 

Sahibi ve umumi ntapiyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazetecili\: ve Netrıyet Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

Mağazasına uğrayıp 

fiatlarını öğrenseniz ne 
malları görseniz, 

kaybedersiniz? 

Adres: Beyoğlu istiklal caddesi Numara 353 
( Singer mağazası yanında l Telefon 40345 

KENDiNİ KORUN! 
yedi _yüz mllyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 

0ftf Uf1tft ili mUGnlJ QTIC'T '3r'nnu'°'n • 

VATANDAŞ! Hiç ehemmiyet aermediiimiz aivri aineklerin bu akla hayret verici cina
yetlerinden konmmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Ki
nin) dir. Kinin 11tmanın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiıtir. 

Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kan
sızlığı önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok 
acı nebatat hülaıalarile birl~tirerek BlOGENlNE müıtahzarım hazırlamıttır. 

BIOGENINE 
Sıtmadan lcorunmalc ve lrurfulmalc f~fn en birinci devadır 

Kanı temizleyip çoialbr. Kırmızı kürecikleri arttırır, adale ye ıinirleri kuvvetlendirir, it
tihayı açar, dermamızhğı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün tekillerinde ti-

fa temin eden bu yüluek teıirli ilaç her ec:zaaede bulunur. 

~d9.!:~oÇ.!~blrle~2~!1et<!rrA'!va 
iSMET SANTONIN BISKOITIDIR. 
Solucanlan dü§urür, çocuğu cılızlıktan kurtanr. Eczanelerde 

KUTUSU Z5 KURUŞTUR. . .................................... ... 
iZMiT • 

DENiZ YARISLARI 
Kocaeli vapuru ile spor ·ve gezme 

175 kul"Uf& lznıit'e gidilecek ve gece dönülecektir. 
(Ucuz Büfe) Vapur yann aabah saat 8 de Tophane 

.. ____ 111 rıhtnnından hareket edecektir. • 

_.~-· Harbiyede B L VU Bahçesi •-•Qıı 
Mün,asıran 

MUNIR NURETTiN 'iN 
Yaz konserleri için açılıyor 

1 L K KONSER 

~KIBAZI 

HAZIM81ZLIGI 
MiDE IKŞILIK w 

YANMALARINI 

MAZON 
MEYVATUZU 

giderir. Mide ve bar
Nkları a lıttırmaz. 

MAZON isim ve HO
ROI markaaına 

dikkat. 
MuUaka evinude bir 

fiııe bulundurunuz. 

-KA YIPT°E~önü-;;;;:-l"Müdürlüğün 
den almakta olduğum maaşa ait 

ASIPIN KENAN 
Roma'C'izma ağrllatl 

için en iyi 11açt1r. 

HASAN DEPOSUN 
Itriyat Şubeıi lmalibnda 

mµr Bay Salih Şevkinin bu k 
kendi arzuıiyle vazif eaine · 
yet verildiğinden münuebatl 
cariyede bulunduğum muht 
İf sahiplerinin malOmu ol~ 
zere ilan ederim. 

Huan Depoıu ve müıta 
ıahibi Hasan Hauan 

Paciflc 
Pacific Bıçak ve MakiO 

emsaline kat kat fai 

1

1766 numaralı cüzdanımı kaybettim. 
18 Temmuz Pazar akşamı Saat tam t,30 da Tel: 4Z344 Yenisini alacağımdan hükmu yok -··-------------!111-••-----.. tur. Seniye. ..--------~ 


