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HATAYDA ANARSIHUKUM ·SURUYOR 
Suriye Jandarmaları . da 
Yağmacılığa Başladılar 

Afganistanla Teşriki Mesai 
Muahedesi Uzatddı 

Suriye Hakkında R. 
Askeri Müzakereler Hala Kat'i Bir Neticeye 
Varmadı. Fransız Hariciye Nazırı Hararetle 
Türk-Fransız Dostluğundan Bahsediyor 

Arasın. Beyanatı 
"Hakkında her vakit bir karde§ muhabbeti 

ta§ıdığımız Suriyenin bir gün istiklaline kavuı· 
tuğunu görmekle bahtiyar olmak isteriz. An
cak bir tarafın velev iğfal neticesinde olsun, 
yaptığı fuzuli nümayi§ler b i r dostluğu rencide 
edebilir.,, 

Beyhude 
Bir 
Çırpınma 

Antakya, 22 (Husu~i suret· 
te gönderdiğimiz muhabirimiz· 
den)- Hatayda vaziyet tam bir 
anarşi içindedir. Bir taraf tan 
nisbeten iyiliğe doğru gidn bir 
hava seziliyor, diğer yandan yol 
suzluğun alabildiğine dvam etti
ği göze çarpıyor. Askeri heyet
ler arasındaki müzakereler hala 
kati bir neticeye varmamıştır. 
Fakat Hatay mahafili neticeden 

Jlhmeı Emin y ALMAN nikbin gibi görünmektedir. 
Velhasıl vaziyet ne müsbet, ne 

H ataydaki Milletler Cemi- menfi bir hüküm verilemiyecek 
yeti komisyonunu tanımı kadar karışık ve müphem bir saf 

yornz. Yani bu komisyon ilet e- hadadır. 
dilerek çevrilen bütün hileli se- intihap sahtekarlıkları 
çim işleri bizim gözümüzde yok Tesçi_1 işlerin.~e y~lsuz muameleler 
h .. km·· ded · ye tethış her gun bıraz daha km•vet-

U un ır. lenmektedir. İntihabat sahtckarlıkla-
Ha-as Aj•.... bu te-bb.ıs-""-üz• 4 . . k 1 k .. Orgeneral Asım Gündüziin Hataya 

.,, ............. ır- u11UII1 "' nn a yenı yenn anunsuz u gozc 
dair ıarfp bir telıraf neş:retm.İftİr. çarpıyor. Reyhaniyenin Kasta} ko- varışL Saklalı Fransız zabiti delege 
Ba telgrafa bakılırsa h6k6metimiziıı yunClaki Büroya gelerek Türk liste- Kole'dir. 
Milletler Cemiyeti komisyona hak- ,.,,_,_••H11auıın~ımmıınııımıımm•""••"'"""'"'-M · • · ·---
kındaki teşebbürinftn ancak işarl ve 
aeımbOlik bir kıymeti varnııı. Blıdm 
komisyonla olan temu n alikamu 

yörmÔ§. Fransa mandater bir devlet 
olduğa içi• komisyonun yalnız ve 
1a1nn Fransa ile alakası olabilirmiJ. 

Fransanın iptidadan beri Hatayda 
takip ettiği siyasetin bütün hedef ve 
nıanevralannı bu telgrafın satırlan 
arasında okumak mümkündür. 

Fransızlara bakılırsa bize 19 Mayıs 
1937 tarihinde Cenevrede bir imza 
~erilmekle Hatay davasında bizim he 
labımu kesilmiştir. Artık ondan son
?a Fransa ve Fransız siyasetinin kör 
bir Aleti olan Milletler Cemiyeti, Ce
hevre anla~asını diledikleri şekil ve 
ruhta tatbik etmekte serbesttirler ! 

N {tekim seçbn kanununu hazır-
larken, ifi öyle kurmu§lardır 

ki Hatay Türklerinin hakkı ve sesi 
tahmetsizee boğulacak, gidecekti. 
l3öylece hem eski bildiklerini yapmı§ 
Olacaklar, hem de: •'Cenevre anlaş
!tıasım Milletler Cemiyetinin müna
aip gördüğü ~kilde tatbik ettik." di
~bileceklerdL 

Bi:ı: bu gid~in foyasını meydana çı
karınca Milletler Cemiyeti bize hak 
\terir gibi göründü. Bizim nza ve mu 
'°afakatimizle derhal yeni bir seçim 
~anunu hazırlandı. Eski kanun saye
tinde takibi düşünülen emellerin böy 
1ece önüne geçildi. 

)°'akat yeni kanunun tatbikında yi

tle bildiklerinden, istediklerinden ge
~kalmadılar. Türk çokluğunu dağıt
~ak için sünni, Kemalist diye tas
l\itıer icat ettiler. Türkleri kaydedil
~ten menetmek için en çirkin va.sı-

lan caiz gördüler. Diğer taraftan 
'ltı azlığı bir blok halinde kullanmak 
~~ nıikdarlarını çok göstermek için 
Urlu türlü entrikalara başvurdular. 

B iz Türk çokluğunun bu şekilde 
l'ı dağıtılması hakkındaki oyunla 
l'l l>rotesto edince Milletler Cemiyeti 
b~e bize guya hak verdi. Fakat tat
~ atta başka yollardan eski tas, es-

harnam devam etti, gitti. . 

~~imdi bize düşen vazifeler, gözü
i 1..izüll şekil oyunlarile boyanmasına 

1~1ttın olmadığını, Fransaya ve Mil
b~l~r Cemiyetine anlaya.bilecekleri 

dille anlatmaktır. 

Frans~ açıkça anlamalı 
[Arkası: Sa;rfa 10, ıriıtun 1 

I 

M.CemiyetininHatcıu 
'Mllmessilleriyle 

Kimse Görüşemiyor 
Bir Alman Gazetecisi 11 TAN 11 a, Hatayda 

Gördüklerini v~ Milletler Cemiyeti Komis· 

yonunun Nasll Çallştığını Anlatıyor 
Frankfurter Çaytung gazetesinin harici siyaset muharri· 

ri Bay~n M argret A. Boveri iki gündenberi şehrimizde 
bulunu~·or. Bayan Boveri Türkiye, Suriye, İrak ve İranı 
gezmiştir. D~n bir arkadaşımıza intibalarını şöyle anlat
nuştır. • 

- Şark memleketlerini umumiyet diler. Ondan sonra bu otele hiç kim 
itibarile Türkiyeye derin bir sempati senin kabul edilm~si mümkün olma
ile bağlı gördüm. Geçtiğim memleket dı . Hariçten gelen yolculara dahi ya
lerde daima Türkiyenin tahakkuk et- tacak oda vermediler. Ahali ile bu 
tirmiş olduğu ilerleme hareketinden derece uzak bulundurulmuş olan bir 
sitayişle bahsedildiğini duydum. heyetin hakikati olduğu gibi gör~e-

- Ha taydan geçmiş olduğunuza gö ğine ben şahsen itimat edemem. 
re, oradaki intibalannızı söyler misi- Bunu böyle yapanlar, Suriyeyi de 
niz? bin bir türlü tahrikatla kışkırtıyorlar 

- Tesadüfen ben orada iken Mil- Suriyenin Hatayı terketmek isteme
letler Cemiyetinin intihabatı müra- mesi hayati endişeler yüzündendir 
kabe eden komisyonu da oraya gel- Bu endişeyi esasen ecnebi parmağı 
mişti. Bunlar geldiler ve bir otele in (Arkası: Sayfa 7, sütun 4 te) 

Maktu Fiyatla Satış 
Layihası Mecliste 
Sattıkları Mallara Evsafını ve Fiyatını 

Bildiren Etiket Yapışhrmıyan Satıcllar 

Süratle ve Şiddetle Cezalandırllacaklar 
Ankara. 22 (TAN muhabirinden)

Maktu fiyat üzerine satış mecburiye
tine dair olan Kal'!un layihası Meclis 
encümenlerinden geçti ve Meclis ruz 
namesine alındı. 

Bu layihaya göre; kanun hükümle

'ldiği yerlerde veya ka 
n maddeler hakkın-

lan dükkanlar ve mağazalar veya sa

ir satı§ yerlerinde satılan maddeler ü
zerine, bunlann fiyatlannı ve aynca 

vasıflarını gösteren bir etiket veya 
başka bir ip.ret konur. Bir malın yu

karıda yazılı olduğu üzere tesbit o. 
lunan fiypttan aşağı veya yukan sabl 

ması yasaktJr. 

[Arkası: Sayfa 10, .Otun 2 de) 

sine yazılan beş kişinin evi Suriye jan 
darmaları tarafından basılmı~, yağ. 

ına ve tahrip olunmuştur. 
Son günlerde Usbeciler de faaliyet

lerini artırmış bulunmaktadırlar. Bu 
adamlar, bir Arabın, iki hatta üç de
fa tescilini yaptırıyorlar. 

Suriye, Hatay hapishanelerindeki 
katiller, şerirler serbest bırakılıyor. 

Harbiye Nahiye müdürü İbrahim 
Tuhani bu adamlarla i~ birliği yap
maktadır. 

11 Türkiyenin ist ila ihtirasları Yokt ur .. 
Ankara~ 22 (A.A.) - B. l\f. l\feclisinin bugünkü toplan

tısında Afganistan hükumeti ile münakit muhadenet ve teş
riki mesai muah~clenamesinin temdidi hakkındaki protoko
lün tasdikına ait kanunun müzakeresi münasebetile söz a
lan Hariciye Vekili Dr. Te\!iik Rüştü Aras sık sık sürekli al
kı~1ar1a ve tasvib se-slerile karşılanan hülasru,'"llll neşret1iğimiz 
aşağıdaki izahtı vermiştir: 

- Arkadaşlarım, 

[Arkası: Sayfa 10, sütun 6 da] - - - - • 

-----.;_,· -------------------ıı ı·~~~~ 
[Arkası: &ıyfa 10, sOtun 3 deJ 

Hatay Röportajları 75 Senedir iş/iyen 
Rıuu8i surette Hataya gön 

derdiğimizarkada§ımızınHa Bı·r Eroı·n C'abrı·kası 
tay Umumi ValiBi Abdurrah- I' ~ 
man Melek'le yaptığı şayanı 

~:a:/::.~kat ?incı""11'a- Meydana Çıkarıldı 
11.:._ :.1~! u ·iH.. .. aunuc ı ucu 

·Kayboldu 
Beyruta Sığınmıı Olan 

Müftünün Nereye 
Gittiği Bilinmiyor 

Kudüs, 22 (Hususi) - Kudüs Baş
müftüsü Eminülhi'.iseyninin izi yine 
kaybolmuştur. Başmüftü geçen ilkteş 
rinde Kudüsten kaçmış ve Beruta sı
ğınmıştı . Onun Kudüsten kaçmaya 
imkan bulması , son derece garip bir 
hadise idi. Kudüs hüklımeti, başmüf
tüyü tevkif ederek uzak bir yere sür 
meye karar vermiş. fakat müftü, her 
taarruzdan masun kalması ötedenbe
ri adet olan Mescidi Aksaya girmiş 
ve buradan çıkmıyarak zabıtanın eli 
ne düşmekten kurtulmuştu . 

{Arkası: Sayfa 10, siltı.ın 2 de] 

Gayrimübadiller 

An~aray~ Bir 
Murahhas Gönderdiler 

Gayrimübadil işinin tasfiyesi için 
Millet Meclisine verilen kanun pro
jesi bütün gayrimübadilleri mütees
sir etmiştir. Gayrimübadiller cemiye 
ti umumi katibi iahap cemiyetin ka 
rarile dün Ankaraya gitmiştir. Ce
miyet murahhası hükumet nezdin -
de, teşebbüs edilen yüzde on ve beş 

[Arkası: Sayfa 10, ıriıtun 5 de] 

., 1 

Bekar Arkada-1 

f ın T avsigeleri 

Yazan : 

Mahmut Yesari 
llr letSrın Evlenmelc 

lsflyen ~riadaıına 
Yardığı leı Mektup 

1 1 Yakında nTAN .. da 
1 . -

l ı 

1 

Fabrika ı lıleten lbrahim Hakkı Tevkif 
Edildi. iki Kilo Y apdmıı Eroin Ele Geçti 

Dün akp.m Arnavutköyünde bü- ı akşam münasip bir fırsatta evi bas
yük bir eroin fabrikası meydana çı- mayı kararlaştırmışlardır. Bunun i
karılmış ve fabrikayı işleten tanın- çin inhisar istihbarat memurların • 
mış kaçakçılardan İbrahim Hakkı i- dan Ekrem Kaplan, Talat Avcı ile 
le eroin imaline yarıyan aletler ve po1is 1Caçakçılık bl.irosundan Niyazi 
iki kilo eroin ele geçmiştir. Yaptı- ve Nezihi dün mahut evin etrafını 
ğımız tahkakiata göre hadise şu şe- sarmışlardır. 

kilde cereyan etmi~tir: Bunlar tarassutta iken saat 6 da 
İnhisarlar istihbarat memurları, evin müsteciri olan esk i kaçakçılar

çoktanbcri Arnavutköyünde Kireç - dan İbrahim Hakkı bahçe kapısın -
hane sokağında 14 numaralı köşk- dan elinde bir kazma olduğu halde 
ten şüpheleniyorlar ve burada ka- çıkmış ve etrafına bakındıktan son
çak içki yapıldığını tahmin ediyor - ra tekrar ayni kapıdan içeri girmiş
lardı. Bunun için üç gündenberi e- tir. Fırsatı kaçırmıyan takip memur 
vi sıkı bir göz haspsine almış bu - ları da derhal bahçe duvailar!ndan 
lunuyorlardı. içeriye atlamışlardır. 

Bu daimi tarassut, şüphelerini büs . İbrahim Hakkı kaçmak ümidinin 
bütün kuvvetlendirmiş, nihaye.t dün (Arkası: Sayfa ıo, sOtun ı deJ 

Çoban,· Tekirdagh 
. -ile Karşdaşıyor 

Türkiye Profesyonel Başpehlivanı, Amatör 
Güreş İirincisinin Teklifini ·Kabul Ediyor. 

Çoban Mehmet • 

Bugünlerde Çoban Mehmet -
Büyük Mustafa -güretinden ba,. 
ka bir de Çoban Mehmet - Tekir
dağlı Hüseyin müsabaka.sının a
rifesinde bulunmaktayız. Bu ha
dise hakkında yaptığımız tahki
kat sonunda funları öğrendik: 

Matbuat , .e güreş alemi Tekirdağ
lıya 'T ürkiye Başpehlivanı" ismini 
vermektedir . Tekirdağlı profesyonel 
b ir güre tidir. Türkiyedeki )>iitün 
pehlivanları değil yalnız profesyonel 
ler i yenerek b u ünvanı almıştır. Hal
buki memlekette bir d e amatör güreş
çller kütlesi vardır.Amatör ağır cus 
se Türkiye şampiyônu Çoban Meh
met bu m ülahaza ile Tekirdağlının 
bu ünvanına it iraz etmşi ve şunları 
söy !emiştir: 

- Profesyonel güreşçilerin biribir 
!erile yaptıklan h ususi ve h iç bir kon 

(Arkası: sayfa 6, sütun ı de) 
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i Ankaradan i 
İ Telefon ve Telgrafla i . . ····-··· ········· 

No. 98 Yazan : M. SIFIR 

Her Kapıyı Kapalı 
Buluyoruz 

DENİZ ve LiMAN : POLiSTE: 

"Sus,,Vapurunun Bir Ot.omobil 
Tecrübeleri iyi 5 Metrededn 
Netice Verdi Düştü, parçalandı 

MAARiFTE: 

Bu Sene Yeni 
ilk Mektepler 
Açılacak 

Taksitle Metruk Emval 
Satışlarında Tenzilat 

Ankara, 22 (TAN Muhabirin· 
den) - Taksitle satılan metruk 
emval bedellerine ait taksitlerin 
yeniden tenzili hakkında hazır· 
lanan ve bugün Maliye Vekilinin 
teklifile tetkik için teşkil olunan 
muhtelit Komisyona it.vale edi
len layihaya göre, ıatı, bedelle· 
rinden müterakim faizler affedi
lecek ve layihanın meriyete gir
diği tarihten itibaren tahakkuk 
edecek ıatı' bedelleri 15 taksitte 
15 senede ödenecektir. 

ArlcadaŞlmtz (V) nfn ortaya 
attığı isimler karşısında su 

allerime devam ettim: 
- (Benet) veya (Kaming) bir 

yere gidecek olurlarsa vize mu
amelesini şef dediğin adam mı 
yaptınr? 

- Ne mGnasebet! Kendileri 
yaptınr._ 

- Şu halde Mister Harding bu 
gün kimin için vize nlmıya gitti? 

- Şahsını klmseye tanıtmak 

istemediği gizli bir elemanı için
dir. Bu serviste çalışanları şeften 
baş'ka kimse tanımaz. Hattl bu 
serviste çalışanlar bile biribirle
rini tanıtmazlar. Bunlar da çok 
iş gizliliği ve ağız sıkılığı vardır. 

- Çok güzel, fakat biz, şimdi 
bu vizesi gizli alınan adamı ve ne 
reye gideceğini öğrenemiyecek mi
yiz? 

- Bu benim için kabn değil._ 
- Ali İhsan Bey öğrenebilir mi 

acaba? 
- Hardingin dairesine giden 

koridora bizi bile bırakmazlar, de
ğil ki onu .. Hem Ali İhsan Bevin 
bn serviste tanıdığı bulunduğu. 
nu da hiç ummam. 

- Gizli hizmetler grupundan 
bir şey öğrenemez miyiz? 

- Entellijens teşkilatının işle
ri onlardan da gizlidir. 

- E, ne yapacağız? Nomikos 
karargahtan bir haber sızdıramaz 
mı acaba? 

- Hiç kendini üzme ve vorma. 
Bu ~ pasaport kumandanı · ile en 
tellijens şefi arasında gizli kalan 
bir sırdır. Diyebilirim ki büyük 
kumandan ile mümessilden başka 
buna bilen de yoktur. Açık söyli
yeyim. En bizim yapacağımız bir 
i~ değil. Eğer pasaport dairesinde 
ki gizli vizeler dosyasını ele geçi
rebilirsek herşeyi anlı.ırsın. Fakat 
bu dosyanın da pasaport dairesin 
de açıkta bırakiidığını hiç zan
netmem. Kumandan diğer gizli ev 
rak gibi bunu da da~redeki kasa
sında saklar. 

- Pasaport dairesinde kasa 
yok kL 

- O halde her akçam berabe
rinde götürür. Mühürleri nerede 
saklıyorlar? 

-, Kumandanın yazı masasın
da. 

- O halde bu dosya da orada
dır. Bu masayı bir gece açtırmak 
mümkün değil mi? 

- Nasıl olur? Büyük avluda 
ve kumandanlık dairesi kapısında 
iki nöbet<-) var. Olmasa da böyle 
bir şeye teşebbüs ile ordaki vazi
yetim! bozmak ve mevkiimi kay
betmek istemem. 

- O halde bu işi yapamıyacak
sın. 

- Dur camm, birden kestirip 
atma,_ Sen cebir okumadın mı 

hiç? İcabında bir malumun yar
dımlyle birkaç meçhul bulunur. 
Sana fikirlerimi açık söyliyeylm: 
Ben vizenin bizden gizlenmesine 
de bakarak, vize sa~ıbinin Ana
doluya gönderileceğinden şüphe 

ediyorum. 
- Olur da hant.: 
- Entellijensin Anadoluya blr 

İngiliz göndereceğini hatırıma bi
le getirmem. Böyle bir adamın 
Türk olmasına sen ihtimal verir 
misin? 

- Bir Türke katiyen emniyet 

etmezler. 

kAnsızdır. Belki öyle, belki de de
ğil ... Haydi 1stanbuldakilerin men
sup olmadıklarını kabul edelim. 
Fakat lüzumunda getırtmek İngi
lizler için güç birşey değil ki... 

Almanyada inşa edilen Sus vapır 
runun son tecrübeleri çok iy:i neti
celer vermiş, vapurun stirati 18,6 mil 

Evvelki gece saat 11 de Gazhane 
yokuşunda bir otomobil kazası ol
muştur. İçinde dört yolcu bulunan 
bir otomobil 5 metre yükseklikten 
düşerek parçalanmış; içindekiler de 
varnlanmışlurdır: 

Şehrimizdeki ilkmekteplerit\ gele
cek tedris yılında ihtiyacı karşılayıp 
karşılayamıyacağı hakkında tetkik
lere başlanılmıştır. Bu yıl bir yukarı
ki sınıflara geçen talebe sayılarile bu 
sene yeniden ilkmekteplere yazılma 
lan muhtemel olan talebe sayısı tes
bit edilmektedir . Bu iş tamam olduk
tan sonra yeniden kaç tane daha ilk
mektep açılmasına lüzum olduğu 

hakkında son karar vcrilerektir. An
cak ilk adımda biri Taksimde, diğe
ri Langada olmak üzere iki ilkokula 
daha ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu 
iki mr-ktep icin şimıiiden bina aran 
maya başlanmıştır. Bu sene ilkokul
lara evvela 1931 doğumlular yazıla
cak, sonra kadrolar müsait olursa 
932 yılının ilk üç ayında doğanlar 
yazı lııraktır. 

- 'Bu da güzel... Bi?; İstanbulda 
bulunan veya bugi"ınlerde getirti
len Hintli ve Mısırlıları öğrenmek 
ile bir ipucu ele geçiremez miyiz, 
acaba? 

olarak teslıit olunmuştur. / 

- Ne diyeyim, bilmem ki ... 
,, - İstanbulda bulunduklarını 
söylediğin Mısırlılımn adreslerini 
bulabilir misin? 

- Bu adresleri kotısolato bilir. 
Aksiliğe bak ki ornriıı da tanıdı
ğım yok. 

Yemeğimi7.i yedik. Kahveleri
mizi ictik. (V) büyiik hir iimit.,i?;
lik içinde benden ayrıldı. Ben de 
Galataya, pasaport r!r.iresine git
dim. Bir fırsat bularak biiyük vi
ze defterine baktım. İki numara 
atlanıldığını ve numaralann kar
şılarına: Gizlidir kelimelerinin ya 
zıldığım gördüm. fkı kişiye gizli 
vize verildiğine şüphe kalmamış
tı. Fakat bu vizeleri ahr.lar kiin-
lerdi nereye gideceklerdi? Mera
kımdan dairede oturamadım. Sir
keciye g~tim. Yiizba :;ı Yusuf Be
yi buldum. İşi tamamiyle anlat-
tım: 

- Yusuf, dedim. Ru vizelerin 
bizden gizlendiğine r,i'ire vize sa
hiplerinin muhakkak surette Ana 
doluya giinderileceklerinden şüp
he ediyorum. Entellijensln Şark 

işleri şubesinin. şu zamanda Ana
doludan başka bir yer!·~ meşgul ol 
ması ihtimalini zihnim pek almı
yor. Bu iki casusun C?nup kıyı ve 
hudutlarımızdan veyahut Karade
niz kıyılarından Anadoluya sokul
maları ihtimali pek kuvvetlidir. 
Bu casuslar da Mısır\ı veya 11int
li olabilir. diyorum. e dersin sen 
buna? 

- Düşündüklerfn cloğtudur. (V) 

nin fikrini sormadın mı? 
- Sordum. Kati hiçbir ~ey söy

lemiyor. 
- Tabit ı:ıöylfyemez. Peki. şim

di ne yapma)'l düşünüyorsun? 
- f stanbulda bulunan Mısırlı 

ve Hintlilerin oturrlul:lan yerle
ri, mPşgul oldukları :şleri ciğrene
lim. Bir taraftan da yeni gelenler 
olup olmadığını ara~tırnlım. Sa
hıslar bulunduktan s:>nra sıkı bir 
tarassut ve takip ile birşeyler öğ
renebileceğimizi zannediyorum. 
Sonra bu casusların şayet Anado
lu:va gönderilmeleri muhakkak 
ise Müslüman olma brı itibariyle 
herhalde Hürriyet v~ İtilaf Fırka
sının büyükleri ile de temas etme
leri batınına geliyor. Velhasıl bü
tün ihtimalleri göz Ö!"IÜne alarak 
hemen işe başlamahvız. 

(Deuamı var) 

\ ÜNtVERSlTEDE: 

1 Tıp Fakültesi için 

Gelecek Profesörler 

Mersin hattına tahsis edilecek o
lan orta hacimdeki gemilerden Etrüs
kün de inşaatı bitmiş ve merasimle 
denize ind irilmiştir. Gemi, bütiin te 
ferriiatile tecrii beye hazır vaziyette
dir. Denizbanka Almanyadnn ge
len bir tezkere He vapuru getirecek 
olan kaptan ve mürettebatın gönde 
rilmesi istenmiştir. 

Etrüsk orta hacimdeki dört va
purdan'! ilkidir. 3500 gayri safi ton
da ve makinesi 2000 beygir kuv -
vetidedir. Azami 13,5 mil sürati var 
dır. 37 yataklı 20 birinci ve 44 ya
taklı 16 ikinci mevki kamarası ile bi 
rinci ve 2. ci mevkilerde birer sigar:ı 
müzik ve yemek salonları vardır. Gü 
verte yolcusu istiap haddi 304 tür 
ve 6 vinçli iiç ambarı vardır. Etri.isk 
vapuru 136.269 lirava mal olmuştur. 

Denizbanlc da Hazırlanıyor 
Ciimhuriyetin on beşinci yıldönii

mu ıçın Denizbanka büyük bir 
kutlama programı' hazırlanmaktadır. 

Bayrama, bütün deniz vasıtaları işti
rak edeceği gibi gece vapur alayları 
yapılacaktır. Bu arada liman da baş
tan başa donanacaktır. 

Amasra Limanı 
Temizleniyor 

Deniz Ticret Müdürlüğü Amasra 1i 
manının temizlenmesine karar ver
miştir. İlk olarak limanda evvelce 
batmış olan iki geminin leşleri çıka
nlacaktır. 

• Akayın yaz tarifesi dünden iti
baren tatbik edilmeye başlanmıştır. 

BELEDİYEDE: 

e Yeni Bir 

Yol Açıhyor 
Yeni .şehir plllnında Kasımpaşadan 

Sütlüceye kadar geniş ve yeni bir 
yol açılması kııbul edilmiştir. Bu yol 
çok ehemmiyetli olduğu için şehir p18. 
nının tamamı tatbik mevkiine konu
luncaya kadra beklemesi doğru gö
rülmemiştir. Bu itibarla bu yol için 
mevzii bir proje hazırlanmaktadır. 
Yeniyolun güzergahı da tesbit edil
mektedir. 

Bostanlar Kontrol Edilecek 
Bazı bostan sahiplerinin lağım 

muhteviyntını hiılfı gübre olarak kul 
}andıkları yapılan ihbarlardan an1a
şılmıştlr. Belediye diin şubelere gön 
derdiği bir tamimde bostanlann sık 
sık , fakat ani olarnk kontrol altında 
bulundurulmasını ve lttğımlardan her 
ne suret1e olursa olsun istifade eden 
bostanların derhal kapatılmalarını 
bildirmiştir. 

Diişen otomobil • 

2674 numaralı taksi otomobilinin 
şoförü Şükrü, arabanın sahibi Nu
ri ile arkadaşları Arif, Kadri ve Me
leği Fındıklıda bir gazinodan almış, 
kısa yoldan Bcyoğluna geçirmek is 
temiştir. Gazhane yokuşunda tami
rat yapıldığı için otomobil buradan 
İzzetpaşa sokaID. a geçmiş, ve ikinci 
setten geçerken 5 metre aşağısında 
bulunan Eskişehir mebusu Yusuf Zi 
yanın odun deposuna yuvarlanmış· 
tır. Ootomobilde bulunanlardan Nu 
ri ve Arif ağır sutette, Melek ile 
Kadri de hafif surett eyaralanmış -
lardır. j(olu kır:!lan şoför Şükrü ka
zadan sonra knçmış, fakat sabaha 
~o"')j' J u..ı .. u.la.un. ... •r·-. v .. ...--1 , __ :ı-

tancyc kaldırılnrak tedavi altına a
lınmışlardır. 

Bir Çocuğun Bacağı Ezildi 
Aksarayda oturan Osman oğlu 9 

yaşında Engin isminde bir çocuk, 
dün saat 14 te Akrasaydan Yediku
leye gitmekte olan vatman Süleyma 
nın idaresindeki tramvaya atlamak 
istemiş, fakat tekerleklerin altına yu 
varlanmıştır. Zavallı çocuğun sol a
yağı feci şekilde ezilmiş ve ümitsiz 
bir halde hastaneye kaldırılarak te
davi altına alınmıştır . 

* Karagtimrükte Fevzipaşa cad -
desinde çöpçü Halit, caddeden geç
mekte olan bir kamyondan kaçmak 
ı~terken dii~erek başından ağır su
rc\,!e yaralanmıştır. 

Olgunluk imtihanları 
Baıhyor 

Liselerde bu tedris yılına ait me
zuniyet imtihanlan dün nihayet bul
muştur. Cuma günü olgunluk imtihan 
larına bnşlanaca ktır. 

16 Çocuk Bahçesi Açıhyor 
Bu yıl ilkmektep çocuktan için 

muhtelif yerlerde 16 çocuk bahçesi a
çılacaktır. Bu bahçeler geçen sene a
çılanlardan daha muntazam ve tale
beye daha faydalı olacaktır. Bu ara
da bu kabil bahçelere bu sene rad
yolar konulacak, çocuklar için fayda
lı bilgiler bulunan kitap ve mecmua
lar bulundurulacaktır. 

MOTEFERRIK : 

Elektrik Şirketinin 

Devri İşi Bitiyor 

Vak tinden evvel ödenen tak
sitle~ için tenzilat miktan o/cı 6 
dır. 

Meclise Gelen Kanun 
Layihaları 

* Ankara, 22 (Tan muhabirin
den) - Tiyatro ve sinemalardan alın
makta olan muhtelif resimlerin yüzde 
ona indirilmesi hakkındaki kanun la
yihası Mecli~e verilmi~tir. Teşkil o· 
lunan encümen tarafından tetkike 
başlandı. 

* İzmir telefon tesisatının teslim 
ve işletme muamelelerine dair olan 
kanun layiha!lının encümenlerdeki 
müzakeresi bitti ve meclis ruzname
sine alındı. 

* Orman koruma kanununun de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun layi
hasının encümenlerdeki müzakeresi 
bitirilerek meclise verildi. * Adliye harç tarifesi kanununa 
ek noter harç tarifesi kanun Jayiha
sı encümcnlerden meclise geldi. 

* Devlet demir yollan ve liman
ları işletme idaresinden ayrılarak Na
fıa Vekaletine bağlanan inşaat daire• 
sinin bu ayrılmadan doğan vaziyeti
nin tesbiti hakkındaki lAyiha Meclis 
nıznamesine alındı. 

1927 den Evvelki 
Zimmetlerin Tasfiyesi 

Kanunu 
Elektrik şirketinin devir ve teslim Ankara 22 (Tan Muhabirinden) -

muamelesi l:>itirilmek üzeredir. Devir 1927 ve daha"~~elki mali senelere 
dosya ve mnzbntalnı·ı hemen kamilen '""'lr ~f ı ., ı 1.. • i 
nazırıanmıştır. fty nıuaJt'mıe hlill•n İıaİckındak!1caıiuii]iyihasi ctr , iYlı1· 
formalıteye taallük eden kısım da terden çıkarıldı ve Meclis ruzname• 
bitecek ve tesellüm işi fiilen nihaye- sine alındı. 
te ermiş bulunacaktır. Müesseselerin vergi misil zammı, 

Yeni idarenin kurulması işiyle doğ resim, harç, vakıf. icare ve mukata· 
rudan doğruya vekillet meşguldür. alan ve para cezasile akitten mUtc· 
Bir iki gün içinde buna ait talimat- vellit hakları haricinde kalıp amm0 

namenin gelmesi beklenmektedir. De kanunlarının tatbikinden ,·eyn amme 
vir ve teslim heyeti son raporunu hizmetlerinin ifasından doğan ve 937 
ay sonuna doğru vekalete göndere- ve daha evvelki mali yıllara taaUiık 
cektir. eden eşhas Uzerindeki zimmetler mii· 

lstanbul Kitapçıları, ruru zamanın kat ''e tatili senelerine 
Ankara Sergisine bakılmaksızın bir defaya mahsmı ol· 
iştirak Edecekler mak üzere doğrudan doğruya Maliye 

Dün lstanbul kitapçıları öğleden Veklleti tarafından terkin edilir. 
sonra kitapçılık şirketinde toplana- Ankara Radyosu Bir Ay 
rak Cümhuriyetin on beşinci ve harf Sonra Tamam. 
inkılabının onuncu yılı münasebeti- Ankara, 22 (Tan muhabirinden) -
le kitapçılar tarafıntian neler yapıl- Etime•ut radyo i~tasyonu inşaatı i• 
ması lazım geldiği etrafında görüş- lerlemektedir. lsta!'iyonun temmuzuıı 
müşler ve şu kararları vermişlerdir: 22 sine kadar bitirileceği ve ayni eU"· 

1 - Bu münasebetle kitapçılar de nafıaya teslim olunacağı bildiril· 
müşterek bir eser çık_?ra.~a~lar.dı~. mektedir. 
Bu eser daha ziyade koylunun ıstı- t~tasyon faaliyete geçtikten sonr11 

* Belediyenin tebliğlerine rağmen 
hala sahipleri tarafından kapatılma
mış olan açık kuyuların Belediyece 
kapatılmasına başlanmıştı:. 

* Taşradan şehrimize gelen bir 
çok kimselerden manitacılık sure -
tile 400 lira kadar para çalan sabı
kalı Arnavut İsmail Hakkı ,emniyet 
ikinci şube üçüncü kısım memurla
rı tarafından yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

* Fatihte Sofular mahallesinde 
Nuriye, evin ikinci katından sokağa 
düşmüş, muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. 

fadc edebilcceg~i bahislere hasredile- de hükumetin radyo giiınrük tarifcsır1 
cek ve onun anlayabileceği bir dille çok esaslı bir değişiklik yapacağı ~c 
yazılacaktır. bu ııuretle radyo fiyatları çok ucııt· 

2 _ Harf inkılabının onuncu yılı 
lıyacağı haber verilmektedir. . 

münasebetile Ankarada açılacak ki- (Diğer Ankara haberlerifllı; 
tnp sergisine iştirak edeceklerdir. Bu 4 üncü. sayfadadır.) 
nun için Maarif Vekaleti tarafından ~ 

----------===============----=--
İstanbul ve Anknra ilniversitelcri 

için Avusturyadan gPtirilecek pro -
fesörlerle müzakerelere devam edi -
Uyor. Tıp fakültesi için angaje edil 
mesi düşünülen profesörlerle, Avru
pada bulunan sıhhat ve içtimai mu
avenet vekaleti müsteşarı Asım A
rar Viyanada temas edecektir. 

* Civar vilayetlerden buraya ve 
buradan diğer vilayetlere sıhhi olmı 
yan kaplar içinde sakatat getirilmesi 
yasak edilmiştir. * Mayıs ayında şehrimizde yenl-

IST AN BUL KIT APCILARI 

den 47 ev, 30 apartıman yapılmış ve 
311 bina tamir edilmiştir. 

TOPLANDI: 

gönder i1 ece k fişleri doldurarak teşhir 

1 
~ 

edilebilecek eserlerini bildirecekler- TAKViM ve HAVA 
dir. Vekalet bunlardan teşhire layik _ 
o1anları ayıracaktır. ... ..................... _. ____ _ 

Öğrendiğimize göre bu sergide Ke- 23 Haziran 1938 
malizme uymıyan neşriyat teşhir e- P E R Ş E M B E 
dilmiyecektir. 

8 ıncı ay 
Anıbf: 1357 

Giln: 30 

- Şu halde bu gızli memuru 
Türklerle İngilizlerden başka bir 
milletten mesela beyaz Ruslardan, 
Mısırlı veya Hintlilerden anyaca 
ğız, değil mi? 

* Üniversite doçent ve asistanla

nndan bir grup imtihanlardan son
ra Anadoluda bir tetkik seyahatine 
çıkacaktır. 

Kitapçılar, ayrıca bizde Kitapçılık 
Cemiyeti teşkili için teşebbüse giriş
meye karar vermişlerdir. 

Burgaz ve Kınahya 
Elektrik 

Nafia Vekfıleti, senelerdenberi ya
pılan müracaatları gözöniinde tuta
rak Burgnz ve Kınalıya elektrik te
sisatı yaptırarak cereyan vermeye ka 
rar vermiştir. Alakalı mühendisler, 
bu iş için ~imdiden tetkiklere başla
mışlardır. 

Rebiülahır: 23 
.;şne~: 4.29 - Öğle: 
İkindi: lG. lG - Akşam: 
Yatsı: 21.48 - İms!ık: 

Hızır: 49 

Rumt ıssf 
Haziran: 10 

ı2.ı5 
ıg.44 
2 os 

YuRTT 'A "l-ıA v A-v'AzıvE~!.-
Ycşllköy meteoroloji lstasyonu.,dan pc\"' 

nan malCımata göre, hava yurdun ıcar cil' 
nizin fark kıyılarilc doğu Anadoıudıl rırı· 

- Şayet Anadoluya gönderlle
cek ise Mısırlı veya Hintli olma
suiı daha akla yakın bulurum. 

- Ha şöyle ... Şimd~ lstanbulda 
entellijens servisin Mısırlı veya 
Hintli memur lan var mı, yok mu? 
Onu bana söyle: 

- Kati olarak birşey söyliye
mem. Çunkü 1stanbu!da birçok 
Mısırlılar olduğu gib~ ihtimal bir 
kaç Hintli de vardır. Bunların en
tcllijense mensubiyetleri olup ol
madığını kestirmek bl7.im için im-

Ziynet Altınları, Memleket 
Dııına Çıkarılamıyacak 
Maliye Vekaleti, altın ve zinet al

tmlan hakkında alikadarlara yeni 

bir tamim göndermiştir. Bu karara 
göre beşibirlik, iki buçukluk, birlik, 

ellilik, yirmi beşlik altınlarla zinet al 
tınlarının üzerine lehimlenerek, ekle 

nerck zincirli veya kulp olarak ta ıi
net eşyası gibi yurdun dışına çıkarı
lamı:vacaktır. 

Istanhul kitapçıları, diin bir toplantı yaparak Ciimhuriyctin on be
şinci yıldönümiinde neler yapacaklarını kararlaştırdılar. Bu resimde, 
toplantıya iştirak eden kitapçılan bir arada görüyoruz. 

*Kambiyo ve döviz işleri hakkın
da görüşülmek üzere Ankaraya ça
ğmlan Kambiyo Müdürü Bay Salih 
şehrimize dönmüştür. 

* Fatih merkez nahiyesi müdür
lüğüne başkomiserlerden Kemal Gök 
men tavın edilmiştir. 

mı• bulutlu, orta Anadolunun sark kısı 
15 
~ 

da bulutlu, diğer bölgelerde açık geÇı1l p.r-'' 
gArlar şimall istikametten Ege, ortıı 1'ıı' 
dolu ve Karadenlzln şark kıyılannda~c t" 
vetlice, diier yerlerinde orta ku"""et 
ml3tir. rt'' 

Dün, İııtanbulda hava ac:-ık geÇrrılS~t~ 
Ar elmaU prklden saniyede 6 Uc 8 61~' 

hızla esmlstir. Saat 17 de bnrorııetre 5• 
milimetre idi. Hararet en c:-ok g\lne~t' 
gölgede 25.8 ve en aı; 13.6 santıgrııt 
kAYftMllml.tlf'. 
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~UGON_I 
Mısırda istikrara _ _. 

Doğru 
}'azan: l>meT Rıza DOCRU L K ahireden gelen haberler, l\Ieh· 

, met Mahmut Paşa kabinesinin 
ii~nııcü defa tadile uğradığını bildi
ti)'or. Tadilin sebebi, kabinenin bu
fÜnkü şartlar içinde zayıf kalması
dır. 

~ehmet Mahmut Paşanın lideri ol
duğu liberaller partisi, parlamento
da ekseriyeti haiz değildir. Bu yüz
den Mehmet :Mahmut Paşa diğer paT· 
1iler1e uyuşarak bir hükll.'Uet te~ki
line mecburdu. Onun şimdiye kadar 
lllüzaheretini kazanabildiği partiler 
"ittihat,,ile"Şaap,,partileri idi. Mısır 
~enginlerinin mühim bir kısmını top· 
larnakta olan bu iki parti, kuvvetli 
hit hükumet vücude getirmiye yar· 
dırn edecek birer eleman sayılamaz
latdı. Fakat Mehmet Mahmut Paşa, 
hu iki partinin müzaheretini temin 
ettiği halde de ekseriyete hakim c.Ja
llııyordu. 

tkseriyet muhalefeti deruhte eden 
Sitdistlerle müstakiller de idi. 
te bu iki eleman hiikumet hari
tiııde idi. Gerçi bu iki eleman şim
di~e kadar hükUmete müzaheret et· 
lltişlerdir. Fakat hükumetin mukad
detatı her lahza onlann elinde idi. 
liunıar muhalif rey verecek olurlar
&ıı, hükumet muhakkak dH.}erdi. Meh 
ll:ıet Mahmut Paşa, vaziyetindeki bu 
8atsaklığı his~ettiği için hükumetini 
'a!Hamlamak ve bunun için Sadistle
tj hükumete ı;okmak istiyordu. An
tak bu sayede kuvvetli bir ekseriyete 
~Yanan bir hükumet kurulur, h.ı hii
~~tnet mevkiinden emin olarak geniş 
1" program hazırlar ve bu progra. 

lııı tatbike girişirdi. 
h ~ihayct Mehmet l\fahmut Paşanın 
\lına karar verildiği ve Sadistleri de 

1,llıtumete iştirak için ikna ettii:ri an
"'Şılıyor 

'rt Sadistler, vaktile Vefd partisi er
~ rıından olduktan halde Vefd lideri 
~ 11has Paşa ile geçinemedikleri i~in 
efd'den ayrılan, fakat kuran bilyiik 

~ili lider Sait ZeglUl prensiplerin
~, ayrılmadıkları için onun adına 
<llfı' -r· - -- • 
1 

~"mecJlsınde miı im 'bir kuvvet 
~tşkiI etmektedirler., Yakın bir iler
~e hütün Vefd kuvvetinin ve bütün 
~fd teşkilatınm bunlara geçmesi, 
~· lta bunların tek başlanna büyük 
~~ ekseriyet kazanmaları muhtemel 
•ı~. 

~i !;'~kat !\fısır bugün, hakikaten tari
ı1 hır devir yaşamakta, belki bütiin 

18•r yeniden kurulmakta, kapitülas· 
,~tı ve esaret devri kapanarak yeni 
~ tıt·· k ~usta il Mısır, yeniden tarihe doğ 
~ ta olduğu için i~ başındaki hükfı
~ltirı büyük bir inşa programı ha
~ llnıa~ı ve programı tatbik etmesi 
~ I> edıyor. Bu da ancak hükumetin 
t\·k·· ~ . ıındcn emin olmasına bağlıdır. 
41stı · ·kt·d k.. · · k ~ erın ı ı ar mev ııne ıştıra et 
tle . 

\ . rı, Mehmet Mahmut Paşa hük(ı. 
~ tırıe bu kuvveti temin eder. 

'~· ~Müftüsü: 

B ngiinkü telgraflara göre Fi
't h· listin Araplarının lideri olan 
\> ır tniiddettenberi Lübnanda ya
~~~ naı;;müftü Eminülhiıseyni, l>ir
t .'re ortadan kaybolmuş ve nere
~l:ıttiği anlaşılmamıştır. 

'' aş nıüftü son günlerde sık sık ba
~ tııevzuu oluyor, onun Filistinde 
\ r hareketini oturduğu yerden ida
,~ttiği, onun için Fransız tarafın
\ıll.~t~.dagaskar adasına gönderilme. 
\i duşünüldüğü Baş müftünün Jccn 
\ı hinıaye ettirmek için Arabistan 

•ı:ıa •• lhr ınuracaat ettiği söyleniyordu. 
l~1~1tnal ki, Baş müftü böyle bir 
~lı~t ~ğramamak için, FiJistinden 
~~iı· gıbi Lübnandan da kaçmış ,,. 

it 
~ . 

\ :t.ş trı.iiftiinün Filistinden ayrıl-
4~ ı oradak· . h k .. 
•ııad ~ • ·ı ısyan are etını yahş-

ı' t~~ .1gına göre, onun ba~ka bir 
r:- llti ~11llıesi de bu hareket üzerinde 
·I' ~r tesir yapmaz. 

oj 1,. 
~- ~11 Veliahdi Ağusfosfa 
~~ ~••rı Ziyaret Edecek 

~~ l\~ire, 22 (A.A.) - lran ve-

; '~ ılı, hu ağustos ayı içinde Mı· 
~' ~~ lc~İYaret edecek, İskenderiye-
F6 ~~·ıl'aJın nıisafiri olacak ve bu 
.şr ı e '1 

lJ., 1 e nişanlısı Prenses Fev· 
.re ·ı 1 

e tanışacaktır. 

TAN 3 
. ~:- . • . -· . .- · . . ·• 
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ISPANY ADAKI BOMBARDIMANLAR 
Radyo Hakkında 
BaZI Temenniler 

Ya.zan: B. FELEK 
Şu gilnlerde yani haziran içinde 

1 
Japonyanın, Cine, Hükii.metKomisg_ on/al--e-~-T--E_R __ E_s_A_N __ .... ~!=€!Eı~.~;:~::~~;~:~;!: 

A l 'LJ' H A D 1 S E L E R ruın. Hatta rivayet odur ki, eğer ge· 

Resmen Harp ilan n aş m l g a rı az ır • Jlloskova, 22 (A.A.) - Ku- :~;~·mı::·::::::::;;:.~;:~;: 
Ed 

""'. s·ıd· ·ı· Madrit, 22 CA.A.J - Dün saat 17.45 de dört Frankist gızistanda . Tiabşan dağlannın 10 lira radyo vergisi bizim maişet en-
ecegı 1 ırı ıyor tayyaresi. Alikante limanı civarına birkaıı!! bomba at- merkez ınıntaka•mda pazartesi dekslerine göre az mı, çok mu? Ora-

3' gü il 3 dak"ka ·· "dd ti" b. smı münakaşaya lüzum görmem. Yal 
mııtır. 6 kici yaralanmıc, birkaıl! yerde yannın ill!lkmıc, n ı suren Şl e 

1 ır 
Tokyo, 22 (A.A.) - Nişi Nişi ga

zetesinin bildirdiğine göre, hariciye 
nazın general Ugaki, imparatora 
Çine harp ilan edilmesi tavsiyesinde 
bulunacaktır. General Ugaki, bu su
retle, Çine yardım eden büyük dev
letleri, bu yardımı kesmeğe ve mu
harip devletler karşısında bitaraflığı 
muhafazaya icbar arzusundadır. 
Şanghay, 22 (A.A.) - Japon deniz 

makamları yakında bir ihraç hareke
ti yapmak istedikleri için Ash~ville 
ismindeki Amerikan topçekeri Sva
tov'da hazır durmaktadır. 

İngiliz destroyeri Düşes mevsim 
turnesine çıkarak Hongkong'dan Sva
tova hareket etmiştir. 

F ransadan Çine verilen 

b b.. s 3 3' ~ ~ 3 zelz~le olmuştur. Maddi zarar bü- nız bu paranın çok daha rahatça te-
azı ınalar da hasara uğramıştır. yüktür. Kazazedelere yardım İ· diyesini temin için ikiye bölünmesi 
Barıelona, 22 (A.A.) - Saat 4.30 da Frankistlerin 8 tayyaresi, çin hükfunetçe bir komisyon teş- pek mümkiin olduğunu, daha evvelki 

Barselona'ya 50 bomba atmıtlardır. Halihazırda 20 kadar maktul kil edilmiştir. idarede bu usulün tatbikatını mlişa· 
ve 30 kadar yaralı tadat edilmittir. e Lyon, 22 (A.A.) _ Modane bade ettiğim için rahatça ileri süre-

V .alansiya, 22 ( A.A.) - Röyter - Burada dolaşan fayialara civarında demiryoluna hakim bir ~ilirim. Amma alınacak paranm bir 

I d wd d.. k 1 h ı· d an evvel kasaya gı'rmesini isti'-·en ci-göre, dün limandan ayrılan ngiliz Glokıinca vapuru bombardı- ag an un a şam se a ın e ça- .J 

D w d b .. yük. "k t b' h bayet memurlan daima bu taksit o-
man edilmiıır ve batmıştır. ag a u mı yas a ır eye-

r lan olduğu anlaşıldığından tren sulünün aleyhinde olduklarından u-
Biarritz, 22 CA.A.) - Rebalzo isminde bir lspanyol seferlerinin uzun bir müddet in· mumun arzusuna uygun olduğunu 

markisi ile katibi ve Rottler isminde bir Fransız, casus· tizama uğrıyacağmdan korkul- sandığım bu teklifimi onlara kar,. 

luk cürmile tevkif edilmişlerdir. 50 kilo ağırhğında ev• maktadır. yapmıyorum. 
rak müsadere edilmiştir. e Paris, 22 (A.A.)-Luvr mü- Ben bugün başka bir nokta üzerine 

f 
· · 1 d b. · · nazan dikkati celbetmek isterim. 

BOMBARDIMANLAR VE 1 ed :r:esının pavyon arın an ırının ta 
t ir. van arasında dün akşam bir yan- Tanıdıklarımdan birisi 10 lirayı (ga-

INGILT ERE Niyuz Kronik! gazetesi şöyle di- gın çıkmış ise de süratle söndü- liba biraz da fazlası var) verememiş, 
Saliı.hiyettar İngiliz mahafilinde yor: .- rülmüştür. radyosunu mi!ıürletmek istiyor. 

beyan olunduğuna nazaran sivil hal "Mussolini, itilafın meriyete gir - Bu yangın başlangıcının sebebi Usulen radyo, postaneye gidecek, 
kın himayesi resini İngiliz makam - mesini Chamberlain'den çok istiyor. henüz tesbit edilememiştir. lambalan çıkarılacak, dikişsiz yek-

Paris, 22 (A.A.) _Fransa tarafın- larun birinci derecede işgal eden me- Hakikatte İtalya için iktısacli ve si- • Londra, 22 (A.A.) _İki lu- pare bir Amerikan bezine sanlacak 
seleler arasındadır. yasi bir zaruret mevcuttur." ve u··zer· p t h t af d .. dan Çine verilmekte olan harp mal- giliz bombardıman tayyaresinin 1 os a ane ar ın an mu-

mühimmat 

zemesi ve Japonlar tarafından zap- Harp vaziyeti Fransız gazetelerinin dün akşam Federe Malezya dev- hürlenecek. Taahhütlü paket gibi bir 
tedilen Fransız mamulatından esliha Valans, 22 (A.A.) - Villareal mın mütaleaları Jetleri arazisinde kain Port Svet- şey. Lakin arkadaşını kullanılmama· 
ve mühimmatın miktan hakkında mü takasında milisler, mezarlığı geçe- Paris, 22 (A.A.) - Paris matbu - tenhau açıklarında yaptıklan bir sına karar verilmiş her şey gibi bu 
temadiyen rt d d 1 kt 1 rek Frankistleri Mijares nehrine doğ uçuş esnasında müsademe ederek radyoyu da satmak niyetindedir. Bir 

o a a o aşm~ a o an, .. k" t .. 1 d' atı, dün ademi müdahale komitesin-
haberıe d l .1 ı·h· tt F ru pus ur muş er ır. d • denı·ze düştükleri hava ne"Zare- şeyi satmak demek her şeyden ev· r o ayısı e sa a 1ve ar ran , e husule gelen itilaf ve Chamber -
sız mahafili, şu cihetleri tasrih etm<'k Kastil de bulunan Franko kuvvet lain'in avam kamarasındaki beyana- tinden bildirilmektedir. vel göstermek, beğendirmek demek· 
tedir: leri 4 kilometre ilerliyerek Teruel - tı hakkında tefsirlerde bulunmak _ Tayyarelerin mürettebatından tir. Bezle sanlı ve üzeri mühürlü bir 

1 - Fransa, Çin - Japon ihtilafın- Sagonte yolunun sağında mühim bir tadır. 6 kişinin boğulduğu zannedil- radyo mfr:;teriye nasıl gösterilir? vo 
mevzi işgal etmişler ve bu yolu 31 1 1 b'l' ., 

dan evvel Çinin başlıca IP.uazım mü- mektedir. nası ça ına 1 ır · inci kilometrede kesmişlerdir. Jur - Eko dö Pari gazetesinde Le- p t .d . -şt . il b b 
teahhitlerinden biri idi ve Cin bu se- •••••••• •••••••• ••••••••- os a ı art>sı mu en ı e era er, 

Ad · M .. d h l on Baibby şöyle yazıyor: d t t' ·ı · · hepten dolayı mühim miktarda Fran emı u a a e ve ra yonun pos aneye ge ırı mesını ve 
"Bu itilaf, İtalyan - İngiliz iti- razları bertaraf edebilecek mahiye - d ·· t ·ı· t k b · l sız mamulatından esliha biriktirmiş- lngiliz gazeteleri ora a gos erı ıp e rar ezıne sana-

lıifını tamamlaması lazım gelen Fran tinde yeni bir uzlaşma formülü tek- rak mühürlenmesini teklif etmiş. Ya-
tir. Londra, 22 (A.A.) - Havas ajan· sız - İtalyan muahedesinin akdini lif eylemiştir. . 1 d ğ'I L"k' 2 M h b pı ma:r; şey e ı . a ın hangi müşte-

- u asematın aşlamasmdan sının muhabiri bildiriyor: gecı'ktı'rmek ı·çı·n Romanın ı·cat ede- J N La M ı· • · 
F h 

.. k. spanya azır r ec ı.sının ri işini, gücünü bırakıp, postaneye 
sonra ransa u umeti, Ç:nc ~önde- Ademi müdahale komitesinde dün cegvi her türlü teehhür ve bahanele-.1 k h l toplantıBt radyo görmiye gider ve postanede rad 
rı ece arp ma zemesinin Hindi Çi- husule gelen itilaf bütün partilere re set çekmektedir. 
ni tar!J<:ile transitini menetmiştir. mensup gazeteler tarafından büyük 1 Barselon, 22 (A.A.) - Nazırlar yo nasıl tecrübe edilebilir? HulAsası 

Fransız - talyan muahedesi ak- d ' 1 şu ki, bu şekil satışla bir radyoya 
Diğer taraftan Ha!nan a-lasının Ja bir memnuniyetle karşılanmaktadır. tedilme'ZP.' tnırili7: _ ttalvan 'tilaf.ı- meclisi dün öğle en sonra top an -
"" .. • ' · - hi• bll k k } uu~•u.. ı.ca.ıı ... :t,rc---ııcu.uı ı,.,..,.. bOm -u.,....,; ~-J---· G~i loUtlin bun 

gali bahsinde, resmi mahfillerin rik-. Jıay~te er~esi için İt~lyada mevcut nın ıç ir ıymeti a maz.,, bardımanlan hakkında tahkikatta lar bir takım ufak güçlüklerdir. La· 
ri şudur: olan sebepler arasında hükumetin Plimut'un yeni teklifi bulunmak üzere beynelmilel bir ko- kin radyonun memlekette günden gü. 

Tonken körfezine hakim bulunan iktısacli ve mail hesaplarını altüst e- Londra, 22 (A.A.) - Dün akşam, misyon teşekkül ettiğini bildirmiş - ne artan bir ihtiyaç haline girmiş ol· 
ve büyük bir stratejik ehemmiyeti den buğday rekoltesinin fenalığını ademi müdahale tali komitesi top- tir. duğunu, hatta yakında Ankara istas
haiz olan adanın işgalinin, Fransız ve liretin kıymetten düşmesi üzeri - lantısında Lord Plimut İngiliz pla - İspanya hükUmeti, bu komisyonla yonunun çalışmıya başlamasını mü
menfaatlerine karşı bir ih!Dl hareke- ne halkta için için kaynayan mem - nının ilk metni üzerinde, Sovyet de- samimi bir şekilde teşriki mesai et- teakıp radyo fiyatlannın büsbütün u
ti teşkil edeceği merkezindedir. nuniyetsizlik şayialarını zikretmek - 1 legesinin bu sabah ileri sürdüğü iti~ meğe hazırdır. cuzhyacağını düşünerek bu söyledi

ALMANYA 

Yahudi Mağazaları 
Berlin, 22 (A. 

A.) - Havas a· 
jansının muha • 
biri bildi'riyor: 
Eski yaz hayra· 
mı bütün Al· 
manyada kut . 
lanmış, Berlinde 
100,000 kişinin 

huzurile olimpi- Göbbels 
yat stadında bir nümayiş şeklinde ya 
pılmıştır. Bu münasebetle söylediği 
nutukta Goebbels, yakında alınacak 
kati tedbirlerle Almanyada bulunan 
bütün Yahudi mağazalarının kaldı
rılacağını bildirmiştir. 

BREZİLYA 

Komünistler Mahkum 
Riodejaneyro, 22 ( A.A.J - Mah- 1 

keme, 1935 komünist ihtilaline iş • 
tirak etmiş olmakla maznun 172 
bahriyelinin muhakemesini bitirmiş 

ve hii.kmiınü vermiştir. Maznunlar -
dan yalnız 16 sı beraet, diğerleri bir 
Eeneden altı sene sekiz ay arasında 
hapis cezası yemişlerdir. 

Rio Granda'da dün 63 komünistin 
bir davası bitmiş ve yarın da Na -
tal'da 1935 komünist isyanı esna
sında mii.dafaas1z kimseleri öldür -
miiş olmakla maznun 250 kişinin 
diğer bir muhakemesi ba.5lıyacak tır 

RUMANYA 

Maarif Nazırı 
Bükreş, 22 (A.A.) - Peskopos Ko

lan maarif nazırlığından istifa et
miştir ve halen yalnız dinler ve mez
hepler nazırlığı peskopos Kl'llanm uh
desinde bulunmaktadır. Dahıliye na
zın Arman Kalinesko, maarif nazır 
vekilliği vazifesini de görecektir. 

Bir Bakışta Dünya Haberleri , 
' . 

INGILTERE 

Kraliçenin Annesi 
Londra, 22 ( A.A.) - Kraliçe Eli

zabetin annesi Kontes dö Stratmon 
Londradaki ikametgahında ağır has
tadır. Kraliçenin kız kardeşi ve 
Man valisinin zevcesi Ledi Ros Le· 
vesongover, annesinin baş ucuna git 
mek üzere bu sabah Londraya müte· 
veccihen Duglas tayyare meydanın· 
<lan hareket etmiştir. 

MACARiSTAN 
Bir işten Çekilme 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Sanayi 
nezareti müsteşarı Dr. İzo Ferenzi, 
bu ayın nihayetinde iş başından çe • 
kilecektir. 

Mumaileyh, son 20 sene içinde di 
ğer devletlerle yapılan ticari görüş
meler esnasında sanayi aleminin me 
nafiini müdafaa için mümessil olarak 
bulunmuştur. 

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

İSPANYADA BOMBARDIMAN FACIALARI 
İspanyadaki Frankistl T tarafından Katalonyanın kiiçük bir 
kasabası olan Granollers te bombardıman edilmiş,bu yüzden 200 
kişi ölmüş, 500 kişi yaralanmıştır. Resimde görülen bina, bom
bardıman yüzünden harap olmuş ve evin piyanosu bu hale 
gelmistir. 

MISIR 
Yeni Kabine 

Kahire, 22 ( A. 
A.) - Dahiliye 

. Nazırı Liıtfi Sait 
Paşa, istifa et
miştir. Bu istifa, 
bir koalisyon ka 
binesi teşkiı et
mek maksadile 
Saadest'lerle bir 

Mahmut Paşa itildf akdetmiş 
olduğu söylenen Mahmut Paşa kabi
nesinde yapılacak tadildtın bir mu
kaddimesidir. 

B<ı§vekil, bugün krala yeni bir 
kombinezon arzedecek olup yeni ka
binenin hafta nihayetinden evveı teş 
kil edileceği tahmin olunmaktadır. 

iSVIÇRE 
Heyecan Veren Haber 

Bern, 22 (A.A.) - İsviçre Tel • 
graf ajansından: Bir müddet evvel 
Almanya, Viyanadaki İsviçre ticaret 
odasına bir Alman komiseri tayin 
etmeğe karar ·vermişti. Bu komiser 
odanın muamelatını bir takım kon
trollere tabi tutuyor ve muhaberat 
evrakına imzasını koyuyordu. 

Bu haber, İsviçre gazetelerinde ve 
federal makamatta büyük bir heye
can tevlit etmiştir. İsviçrenin Ber -
lindeki sefirinin Alman hükümeti 
nezdinde yapmış olduğu teşebbüs -
ler neticesinde bıı işten vazgeçilmiş 
ve Alman komiseri !:!eri alınmıştır. 

AMERiKA 
3.700.000.000 

Hydepark, 22 ( A.A.J - Reisicüm
hur Roosevelt, büyük nafia işlerine 
sar/edilmek ve nafia müesseselerine 
yardım etmek için 3 milyar 700 

ı milyon dolar sa!fına mezuniyet ve
ren kanunu dün imza etmiştir. 

ğim vakaların çoğalacağını tahmin et
mek güç değildir. 

Biliyoruz ki, biitün bu tedbirler ka
çamak radyo kuUanmanıak i~indir. 

Fakat muhakkak bir şey varsa, kaça
mak radyo kullanması muhtemel bir 
kaç münasebetsizi önlemek itin yüz
lerce kimse tatbiki bir hayli (fİİÇ 
birtakım formaliteleri ikmale mecbur 
tutulmaktadır. 

Eğer altı aylık tediye usulü kabul 
edilirse radyosunu satmak istiyenler 
bu parayı tediye edip rahatça müşte
ri arar ve postaneye müşteri götür
miye mecbur tutulmaz. 

Çekoslovak Nazırlar 
Meclisi, Ekalliyetler 

isini Tetkik Etti 
Prag, 22 (A.A.) - Nazırlar meclisi 

dün sabahleyin ve öğleden sonra top
lanarak hükumetin bugün Çek par
tilerinin mümessillerine tevdi etmek 
tasavvurunda bulunduğu meseleleri 
tanzim etmek üzere milliyetler işini 
tetkik etmiştir. 

Südet Almanlarının organı olan 
Die Zeit gazeteı;i bu hususta diyor ki: 

"Bu partiler kendi nazırları tara
fından tanzim edilen müzakerat prog 
armını tasdik ettikten sonra vaziye
tin aydınlanacağı ümit edilebilir.,. 

Hlinka partisinin toplantısı 
Prag, 22 (A.A.) - Monsenyör Hlin

kanın idaresindeki muthtariyct taraf 
tarı populist partinin bürosu dü:ı ak
şam toplanmıştır. 

Slovenski Hlas gazetesi. büronun 
Hodza nezdine beş kişiden m ürekkep 
bir heyet gönderilmesine karar ver
diğini yazmaktadır. 

Hodza, heyeti 24 haziranda kabul 
edecektir . 



~ahl<emelerde 

TAN 

Hava ve Denizaltı Sınıf· 1 
farına Verilecek Zamlar Kadın Köıesl 

23 - 6 - 938 

Sevdiği Erkeğin Peşine 
Düşen Genç Kadın 
HapseMahkilm Oldu 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden) -
Hava sınıf mensuplarına zamlar ve 
tazminler hakkında hazırlanan layi
hanın enciimenlerdeki müzakeresi 
bitti ve 1\lcclfs ruznamesine alındı. 

Zaröf Blrr 
Jal!<et l<ıtanhul Radyosu 

Dün Sultanahmet sullı üçüncü ce- bakırcı körüğüne hücum ederek se
kiz, on yerinden yırtınış, sonra da 
Burhanettinin üstünü başını param 
parça etmiştir. 

Bu kanuna göre, hava okullarını 
bitirip diploma alanlardan pilot olan 
veya olmıyan, uçucularla halen 
müstahdem sivil uçuş muallimlerine 
hizmet seneleri itibarile bir ve iki nu
maralı cet\'ellerine göre uçuş zammı 
verilir. 1 

Pilot olan uçucÜlar. için verilecek 
ayhk zamların hizmet müddeti ve 
lira itibarile miktarı şudur: 1 

ÖGLE NEŞRIYATI: I 
Snat: 12,30 Plakla Türk musikisi, 12.~ 

Havadis. 13.05 Plfıkla Türk musikisi· 
13.30 Muhtelif plfık neşriyatı. 14 SON· 
AKŞAM NEŞRIVATI: ! 

Saat: 18.30 Plfıkla dans musJklsl. 19.1 
Semahat; İstanbul radyosu okuyucuıa· 
rından, 19,55 Horsa haberleri, 20 Sn:ıt 
oynrı: Granviç rasathanesinden nak1C11 

~
a mahkemesi koridorunda heyecan

bir hadise olmuş, bir kadın sevdiği 
ir erkeği boğarak öldürmek istemiş 

.tir. Ancak vaka yerinde bulunan üç 
ıpoiis, adamcağızı muhakkak bir ö
jlüınden kurtarmışlardır. 

Hadise polise, biraz sonra da meş
hut suçlar müddeiumumiliğine akset 
miş ve Zeynep tecavüzünün hesabını 
vermek üzere Sultanahmet suilı üçün 
cü ceza mahkemesine gönderilmiştir. 

(1 sene): 40, (3 sene): 53, (5 se
ne): 67, (7): 80, (9): 93, (11): 107, 
(13): 120, (15): 134, (17): 147, (19): 
161, (21): 175, (23): 188 (25): 203' 
(27): 216 (29): 230, (31): 244, (33): 
257, (35): 272. 

Serin havalarda açık veya 
koyu renk eteklerin veya elbi
aelerin üzerine giyilebilecek 
zarif bir •por jaket. Uç cepli 
ve yaka•ı, etekleri, kol ağızla
rı, ve cep etrafları bey.!lz gar
nitürlü, beyaz düğmeli olan 
bu jaket, lcicivert ve beyazdan 
yapıldığı takdirde her elbise 
ile giyilebileceği gibi, her etek
le d~ayrı bir tayyör te1kil ede
cektir. 

20,02 Sadi Hoşscs \·e arkadaşları tıırll• 
:tından Türk musikisi ve halk şarkıla· 
n, 20.15 Radyofonik temsil, 20.45 Ha"' 
raporu. 20.48 Ömer Rıza Doğrul tarafıll 
dan Arapça söylev. 21 Semahat özde!l• 
s~ ve arkadaşlnrı tarnfından T!lrk rntı· 
slklsi ve hıılk şarkıları, 21.45 Orkestra; 

1 l - Bellini: Norma fantezi. 2 - Siedr: 
Akşama kadar adliye koridorlann-

lda dedikodusu devam eden hadise §U· 

dur: 
Pilot olmıyaniar için de: YUNAN OPERET HEYETi GELiYOR: 

Fllltervohen. 3 - Çaykovsky: Su,'11 

lirik. 22.15 Ajans haberleri. 22.30 Pliıl<• 
la ı;ololar, Opera ve operet parçalıır'· 
22.50 Son haberler ve ertsl günün proS 
ramı. 23 SON. Beyazıtta Kazancılarda bakırcılık 

yapan Burhanettin epey bir zamaıt
danberi Zeynep isminde genç bir ka
dınla metres hayatı yaşamaktadır. 

Son zamanlarda Burhanettin bir kız
la evleneceği için Zeynebi bırakmak 
istemiştir. Zeynep Bur1ranettini çok 
sevdiği için onun başka birisile ev
lenmesini hoş görmemiş, bu yüzden 
geçenlerde kavga etmişlerdir. 

Suçlu ve davacı mahkeme korido
runda sıra beklerken, Zeynep, birden 
bire köpürmüş: 

- Seni öldürmeyip te kimi öldüre
yim, diyerek ellerini bir kıskaç gibi 
Burhanettinin boğazına geçirmiş, bü 
tün kuvvetile sıkmıya başlamıştır. 

(1 sene): 27, (3 sene): 36, (5 se
ne): 45, (7): 55, (9): 41, (11): 73, 
(13): 89, (15): 92, (17): 101, {19): 
111, (21) 120, (23): 130, (25): 139, 
(27): 149, (29): 158, (31): 168, (33): 
177, (35) 187. 

Ankara Rad~·oc;u 
ÖGLE NEŞRIYATI: 

Saat: 12.30 Karışık .pH'ık ncşrJyatı• 
12.50 Pllik: Türk musikisi ve halk şar!C 
hırı. 13.15 Dahili ve harici haberler. 

Burhanettin, Zeynebe hakaret et
tiği için Suitanahmet ilçüncü sulh ce
:ıa hakimi tarafından üç gün hapse 
mahkum edilmiştir. 

Denizaltı Sınıf için 
Denizaltı sınıfı mensuplarına veri

lecek zamlar ve tazminler hakkındaki 
kanun layihasının da encümenlerde
ki müzakeresi bitti ve meclise gel
di. 

Bu lAyiha ile hükumet b!r tevziat 
cetveli neşretmektedir: 

AKŞAM NEŞRIYATI: ! 
Saat: 18.30 Pliikln dans musikisi. 19 

1 

Tilrk musikisi ve halk şarkıları (Mıılt· 
bule Çakar ve arkadaşları). 20 Saat ıı• 
yarı ve Arapçn neşriyat. 20.15 Rad1o!O 
nik tem<:il (Gençler grupu) 21.15 ııa\., 
cılık hakkında konuşma (Şakir Hatıf11 
Ergökmen). 21.15 Stüdyo salon orl<e!' 
trası: 1 - Beethoven A un amlc, 2 ,,,,. 
Moussorgsky Gopak, 3 - Tschnikowsıc1 
Chanson Trlste, 4 - Lahar Eva. 22 }.• 
jans haberleri. 22.15 Yarınki prograJll 
ve İstiklal Mnrşı. 

Burhanettin, mahkumiyete razı ol
ınuş ve bu suretle de Zeyneple ara
larındaki bağın tamamen koptuğunu 
sanarak rahat, rahat dükkanında ça· 
lışmıya başlamıştır. 

Yanlanndaki polis, yalnız başına 
Burhanettini Zeyncbin elinden kur
taramamış, asliye dördüncü ceza mah 
kemesinin önünde duran iki polis me
murunun da yardımı ile Burhanetti
nin gırtlağı Zeynebin pençesinden 
alınabilmiştir. Burada bir zabıt vara 
kası daha tutularak tekrar meşhut 

suçlar müddeiumumiliğine ve ora
dan da Sultanahmet sulh üçüncü ce
za mahkemesine gönderilmiştir. Ha· 
kim Kamil, davaları tetkik ettikten 
sonra suçu sabit görmüş, Zeynebe bir 
ay dört gün hapis cezası vermiştir. 
Derhal tevkif edilen Zeynep, 930 ku
ruş ta mahkeme harcı ödiyecektir. 

Hizmet senesi itibarile subayların, 
gedikli erbaşların ve eratın alacak
ları zamlar şudur: HAFİF KONSERLER: 

7.10 Rerlin kısa dalgası: Neşeli hı\'\'slqr 
(8.15: Devamı). (10.45: Hnlk musikisi~ 
13 Berlin kıııa dalgası: Hn(lf musi1' Zeynep, bir aralık görünmez olmuş 

ken, dün sabah birdenbire Burhanın 
çalıştığı dükkana girmiş ve hemen 

-----•••"""''""" ••mıuıııınıııııı ııı 

AGIRCEZADA: TECAVÜZ: 

(1 sene): 40, 27, 10; (3 sene): 53, 
36, 13: (5 sene): 67, 45, 16; (7 se
ne); 80, 55, 19; (9 sene): 93, 64; 
(11 sene): 107, 73; (13 sene): 120, 
83; (15 sene): 134, 92; (17 sene): 
147, 101; (19 sene): 161, 111; (21 se
ne): 175, 120; (23 sene): 188, 130; 
(25 sene): 202, 139: (27 sen<>): ?.16, 
149; (29 sene): 230, 158; (31 sene): 
244, 168; (33 sene): 257, 177; (35 se
ne): 272,02, 187. 

Gelecek per5emlıe giinü şchrimi7.e bir Yunan operet heyeti gelecek· 
tir. Heyet, Yunan artistlerinden Filipidcs'in idaresindedir. Operetin oy
nıyacağı temsille~ içinde Ed,·ardo Biyankonun bestelediği Arjantina ile 
meşhur Çingene kanı vardır. Arjantina Yunanistanda iki sene miitema· 
diyctn oynanmış ve c;ok scvilmi~ bir eserdir. 

dııl· (14.15: Devamı). 16.30 Berlln kısa 
1 gnsı: !Inlk musikisi. 17.45 Berlln kısa d~ • 

gnsı: İş sonu konseri (18 50: Dcv:ırrı1 >· 
18 O~trava: KOçük kanı;ık progrııfl1·t 
19.20 Prag: Fok orkestrası (Balet opcrc 
ve vals musikisi). 19.30 Peşte: p.skctl 

ı,·e bando. 20 Bertin kısa dalgası: Bal1r 

Yedi Senelik Bir 
ihtilas Davası 
Neticelendirildi 
Dün a~r ceza mahkemesi, tam ye

di senedenberi devam eden bir ihti
las ve zimmete para geçirme davasın1 
neticelendirmiştir. Davanın 11uçlulan 

Sandaldan 
Kız Kaçıranlar 
Adliyeye Verildi 
Müddeiumumilik, evvelki gec~ 

Marmarada geçen bir kız kaçırma ve 
tecavüz hadisesini tetkik etmiştir: 

Yukardaki resimde Filipidesi oynadığı bir sirı<'ma sahnesinde gö

rüyoruz. 

Galatasaraylıların Pilav . ı 
Hatırası 

Galatasaraylılar yurdundan: 

Bir )'p organcı 

Karısının 

bandosu 20. 1 O I...'lypzig: Piyano: Bahrl\';• 
klarlnE"t, tenor. 20.30 Prag: Ynyll snı:11\; 
dn seren!ldlar 20.35 Varşova: Armoni!<. 
birlikte şarkı. 21 Peşte: Gitar kon~: 
21.30 Riikreş: Küçük orkcstre kons sf. 
22.15 F"rlin kısa dalıtnsı: Hafif musıı.-1 . 
22.25 Ostrava: Sl~v musikisi. 22.25 pcşt:, 
Metropol otelinden çlgan orkestrası. 2'j9 
Bükreş: Orkestra musikisi nnkU. 29',r' 
Dalma: Karışık fnnta7.I musiki. 23.30 ~ 
1is1fıva: 'Pl!IRfn~. '23.40 Uyp~ıg: Eğlen 

eski Seyriseiain Havuzlar muhasebe
cisi Sabri ile tahakkuk memuru İh· 
sandır. İddiaya göre, bunlar eski !ab 
rika defterlerinde tahrifat yapmak 
suretile çalıştırmadıkları halde amele 
yevmiyeleri tahakkuk ettirmişler ve 
1140 lira zimmetlerine geçirmişler
dir. 

Nuruosmaniyede Şeref sokağında 
50 numarada oturan !smafl, Katırcı· 
oğlu hanında terzilik yapan Hermina 
isminde bir kızla çoktanberi tanış

maktadır. İki sevgili, gece Marmara
da bir sandal safası yapmıya karar 
vermişler, saat dokuzda Yenikapıdan 
bir sandalla açılmışlardır. Yanlarına 
birkaç şişe de bira aldıktan için hem 
içiyor, hem de başbaşa eğleniyorlar-

Gümrük Tarife Kanunu 
Ankara, 22 (Tan muhabirinden) -

Gümrük tarife kanununun 513 numa
rasına ait giimrük resminin deği~ti
rilmesine dair olan kanun layihnsı 

enciimen miiznkerelerinden geçerek 
ruznameye alındı. Bu llyiliaya g'öre, 
1499 sayılı giitnriilc larifo ka .. un .... .,, 

Yurdumuz 5 Haziran 938 Pa' -
zar günü yapmı. olduJ:u pilıiv top
lantısını bızden sonra geleceklerm 

"-'""" ı&-'.&•.ıa.ul"S;a• t UL Xll\.I J' a .... 
geee musikisi. ~ 

9.30 Berlin kısa dalga~ Yeni o 
musikisi. • 

bağlı 513 numara~·a dahil eş~·atıın 
giimrük resmi beher kiloda 6,5 lira 
olmak üzere değiştirilmiştir. 

hayalinde canlandırmak maksadile 
bu seneden itibaren her sene için bir 
albüm tanzim ve tertibine karar ver

miştir. • 

Dün sabah Ycdikulede kanlı bl:
vaka olmuş, bir yorgancı, karısını us· 
tra ile muhtelif yerlerinden ağır su
rette yaralamıştır. Hadisenin tafsilatı 

şudur: 

ODA l\IUSiKİSİ 
ı' 

22.10 Varşova: Kuartet konseri• 
Varşova: Kentet oda konseri. Mukavele Aktedilmiyen 

Devletlerden Gelecek 
Mallar 

Bu itibarla gerek piliıv günü re
sim çıkaran Galatasaraylı arkadaş -
lardan ve gerekse gazeteci ziyaretçi
lerimizden, çıkardıkları fotoğraflar
dan birer kopyayı yurt merkezine 
göndermelerini rica ederiz. 

RF.SİTAl.LPR: fi 
11.15 Berlin kısa dalgası: Piyarı0:ıs~ 

yolonscl muslksl, 17.15 Brüno: yugo- ~· 
şarkıları, 18.30 Peşte: Piyano JtOt'I~ 
Berlin kısa dalgası: Piyano kOt'I ışılı 
(Brahms), 20.05 Varşova: Şarkı rcS1cıtl· 
(Mm:art, Bcthovcn, Schuhert. r.t-~ 
20.20 Bilkreş: Besik şarkıları (20.45 ıcıll 
man kon!!erl', 21.35 Bratlslava: şıı~ı;ıl1 
konser, 22.30 Pr:ıg: Piynno musikSi ttO. 
piyanoda dört el), 23.20 Peşte: PiY9 

Evvelce muhakemeleri devam et· 
miş, her ikisi de mahkum olmuşlar, 
temyiz bu karan bozmuş, bu defa be-
ract kararı almışlar. Mahkemenin bu 

mış. 

Yenikapı gençlerinden Hüseyin oğ 

lu Süleymanla, Süreyya oğlu Nazmi 

de Gün isminde bir sandal kiralıya-
kararını da temyiz tekrar bozmuş, bu 
sırada da adliye sarayı yandığı için 
davaya yeniletme suretile devam e- rak bu iki sevgilinin peşlerine düşü-
dilmiştir. Mahkeme, işin tetkikini eh- yorlar. 
11 vukufa havale etmiş, ehli vukuf suç 

vasıtası olan tahakkuk bordro ve def
terleri de yandığı için bu iddiayı tet

Bir aralık sandallannı Herminanın 

sandallarına rampa ederek kızın e-

linden tutmuşlar ve zorla kendi san-
kik etmiye imkan bulamamış ve üze-
rinde Sabri imzası bulunan senedin dallarına geçirmişlerdir. Müdahale 
üstündeki imzanın da kimin tarafın- etmek istiyen 1smaili de adam akıllı 
dan atıldığını tesbit edememiştir.. dövmüşlerdir. İki sandal da uzakta 

Mahkeme, dünkü kararında bütün bulunduğu için bu mücadele sahile 

bu safhaları anlattıktan sonra !'UÇ de- aksetmemiştir. 

lillerinin yok olması hasebile suçu Süleymanla Nazmi, Herminayı san 

tesbite imknn görememiş ve her ikisi dallarına aldıktan sonra gürekleri
hakkında da beraet karan vermiştir. ne asılmışlar ve Marmaranın engin· 

Altı Ay Hapse lerine açılmışlardır. Burada kıza te-

Mahkum Oldu cavüz etmek istemişler, o, mümanaat 

Ağır ceza mahkemesi, dün bir te- ederek kendisini dört defa denize at
mış, yüzerek kurtulmak istemiştir. 

cavüz davasını neticelendirmiştir. İd· 

dia şudur: Fakat dördünde de kendisini yaka

lamışlar ve tekrar sandala almışlar
dır. 

Böylece sabaha katlar enginlerde 

dolaşmışlar ve şafakla beraber kızı 
sahile çıkarırlarken görüldükleri i

çin yakalanmışlardır. 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden) -
Ticari mukavele ve en ziyade müsaa
deye mazhar devlet mukavelesini ta· 
ahhlit etmiyen devletler ülkesinden 
Türkiyeye yapılacak ithalata mem
nuiyetler, tahdit veya takyi.tler tat· 
bikine dair olan 2967 numaralı ka· 
nuna ek kanun layihasının encümen-
lerdeki müzakereleri bitti ve Meclise 
geldi. 

Bu kanuna göre bu devletlerden 
Türkiyeye yapılacak ithalata mem· 
nuiyetler veya takyitler tatbikine 
dair 2967 numaralı kanuna müzey
ycl 2294 numaralı kanunun beşinci 
maddesinde gösterilen ve 8 mayıs 
1936 ve 2967 numaralı kanunla 1 
temmuz 1938 tarihine kadar uzatılan 
miiddet 1 temmuz 1940 tarihine ka· 
dar temdit edilmiştir. 

Umumt Müfe+titlik Teıkilcitı 
Ankara, 22 (TAN muhabirinden}

Birinci, üçiincü ve dördüncü umumi 
müfettişlerle müşavirliklerin teşkilat 

kadrosu hakkındaki 2865 sayılı kanu
na ek layihanın encümenlerdeki mü 
zakeresi bHirilerek ruznameye alın
dı. Layihaya göre kadrolar şu şekllde 
tesbit edilmiştir: 

h nihayetine kadar olan tahsisatsız 
borçların tediyesi hakkındaki 19:18 

mali yılı ınuvazenei umumiye kantt· 
nuna ek kanun layihasının encümen· 
lerdeki müzakereleri ncticc1endirilc· 
rek Mecli~ ruznamesine alındı. Bu lit· 
yihaya göre, 1513 nyılı kanuna taht 
borçlarla 1931 mli yılı nihayetine ka
dar milli hükumet biitçclcrinden mü 
tevellit tahsisatsız borçlara mütckn
bil verilen tahviller 1 ağustos 193?. 
tarihinden sonra maliyece hazineye 
ait olarak satılan emval bedellerine 
mukabil başa baş nakit ve umumiyet
le teminat mukabilinde kabul olunur. 

Yedinci Tıp Kurultayı 
Teırinde A~ıhyor 

A~ara, 22 (Tan muhabirinden) -
Yedinci milli Tiirk tıp kurultayı hi· 
rinci teşrinde şehrimizde toplanacak 
ve 26. 27, 28 birinci teşrine rastlamak 
iizere üç gün devam ede<'cktir. Her 
kongrede olduğu gibi bu kongrede ele 
bir yerli tıbbi müstahzarlar aergisi 
açılacak ve yeni müstahzarlar kon
gre delegelerine tanıtılacaktır. Ser
gide ayrıca hastane malzemeleri de 
teşhir olunacaktır. 

Yedikulede İmrahor caddesinde 47 
numaralı dükkanda yorgancılık eden 
Trabzonlu Hamdi Aksu, dört sene ev
vel Fatihte Kırıktulumba sokağında 
10 numaralı evde oturan Fatma is
minde genç bir kızla evlenmiştir. 

İlk sene karı koca güzel bir hayat 
geçirmişlerdir. Fakat sonralan.Ham
di Fatmayı kıskanmıya, sık sık kav
ga etmiye başlamıştır.' Nihayet bu 
hale tahammül edemiyen Fatma ko
casını bırakarak babasının evine git
miş, bir taraftan da boşanmak için 
mahkemeye müracaat etmiştir. 

Bir türlü karısından vazgeçemiyen 
Hnmdi, adnm göndererek Fatmaya 
barışmasını ve eve dönmesini teklif 
etmiş, her defasında ret cevabile kar
şılaşmıştır. Nihayet Hamdi, evvelki 
gün kendisi gitmiş, babasını araya 
koyarak teklifini tekrarlamıştır. Fat
ma, bu ısrar karşısında muvafakat 
etmiş ve karı koca evvelki akşam 

Hamdinin dükkanına gitmişlerdir. 

Sabaha karşı Hamdi, karısını uyan

dırmadan yatağından kalkmış ve her 

vakit traş olduğu ustrayı eline ala

rak derin uykuda bulunan Fatmanın 

yanağını, dudaklarını, boynunu, ni

hayet sol memesini kesmiştir. 

Tahtakalede çarşı başında Amma· 
meci sokağında 2 numaralı evde otu
ran seyyar satıcı Ahmet, geçen sene 
martın dördüncü günü Tepebaşında 
Cumhuriyet gazinosunun öı:ıünden ge 

çen Kiryakiça isminde 1925 doğum
lu bir kızın yanına sokulmuş ve bur
nuna bayıltıcı bir gaz koklattıktan 
sonra Vefada Fahrinin evine götü· 
rerek orada kendisine tecavüz etmiş
tir. 

Mahkeme, işte cebir görmemiş, yal 

nız kızın yaşı küçük olduğu için hadi

sede manevi cebir olduğunu kabul 

Müddeiumumilik, tahkikata başla

mı§ ve Herminayı tabibiadlllere mu

ayene ettirdikten sonra suçluları da 

yedinci sorgu hakimliğine vermiştir. 

Sorgu hakimliği tahkikatını ikmal e

'demediği için suçlular geç vakit po

lise iade edilmişlerdir. Bugün tahki-

İki emnil'et müşavirliği (150 lira), 
bir emniyet dosya memuru (150 lira), 
bir yav işleri şefi (150 lira), bir Le
vazım ve daire müdürü (150 lira), 
iki yazı işleri memuru (125 lira), bir 
evrak kısmı şefi (150 lira), bir hususi 
kalem şefi (150 lira), bir hususi ka· 
lem memuru (150 lira), memur (yazı 
işleri için (125 lira), emniyet ~Ü -

fcttişUk katibi (100 lira), katip (75 
lira), Kalorifer makinisti (100 lira), 
kalorifer makinist muavini (35 lira), 
Telefon memuru (50 lira) Bahçıvan 
(60 lira), Bahçıvan yamağı (30 lira), 
Evrak dağıtma memuru (35 lira), Baı 
odacı (40 lira), altı odacı (30 lira), 
iki odacı (20 lira), 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kongre hazırlıklarına şimdiden haş
lamış ve , •ilayet sağlık direktörliik
lerini de keyfiyetten haberdar etmiş-
tir. 

Matbuat Kanununa Bir 
Madde ilave Ediliyor 

Ankara, 22 (Tan muhabirinden) -
Htik6met Matbuat kanuna yeni bir 
madde eklenmesi için Meclise bir ka
nun layihası verecektir. 

Kadının feryadına koşanlar, Ham· 

diyi kaçmak iizere iken yakalamışlar 

ve Fatmayı da hastaneye kaldırmış
lardır. 

Hamdi, verdiği ifadede, yaptıkla

rının farkında olmadığını söylemiş

tir. Tahkikata devam edilmektedir. 

ihtira ilanı 
"Mitralyözler için pervane şaftına 

merbut idare tertibatı" hakkında is

tihsal olunan 29 ilkkanun 1931 gün
lü ve 1309 sayılı ihtira beratı bu de-

ederek altı ay hapis cezası vermiştir. kata devam edilecektir. 

idamı istenen Suçlu 
Dün ağır ceza mahkemesinde ge

çen sene Sirkecide hamal katibini 

avukatı müdafaalannı yaptıkları i-

çin muhakeme kararını verecekti. Baıı Borçların Tediyesi 
Kanunu 

fa mevkii fiile konmak üzere ahere 
devrüfcrağ veya icar edileceğinden 

keman sonatları. / 

NiŞAN - MERASiMi ,t 
a··rıpııı 

Gener Mehmet Sermet u ıdıfı 
kızı Bayan Emine Sermet ile ~1 dfl 
Şık, ve Milli Sinemalar sahi~i J{:ııı~ 
Cemalinin kardeşi Genç tacırJet' et' 
den AH Cemalinin nişanlanma t11 ' ' 
simi iki tarafın aile ve dostıarırı1~11ıl' 
zuriyle dün gece Dağcılık kuliibiJ f 
tes'it edilmiştir. Yeni Nişanlılar' 
adetler dileriz. ,_./ 

,,- 196 LiRA 
32 cıünlüli seyahat 

23 Temmuz - 24 Ağu•t0' 
,).! 

(Puaport, Vizeler, Otel, ı-e,rl ıJV 
Tren, Vapur ve Ge:ııne d• ,,. 
Köstence, Bükreş. Peşte, J:"tJifl• 
Viyana, Leipsig, Dresten, 13er J\e 

Potsdam, Munih, Triyeste, -ı;e iıJ 
dik, Milano, Roma, Napoli, ar 
dizi, Kapri, Atina. 

Müracaat: N A T 1 > 
' • Galatasaray, Tel. 4V 

MEVL01 t~ 
rJslll 

16-S-938 tarihinde i ~ 
vazi!e esnasında kaza netle~ ıııf 

ı gerı., . 
eden Devlet demiryol arı ıı• ı 

Reis, Kamil ve İlyas isminde iki 
öldürdüğü için müddeiumumi tarafın şahidin tekrar dinlenmesine lüzum 

dan idamı istenilen YusuCun muhake- gösterdiği için duruşma, 22 temmuz 

mesine devam edilmiştir. Suçlu ve 1 saat on dörde talik edildi. 

Ankara, ZZ (Tan muhabirinden) -
1513 ve 459 sayılı kanunlara göre ta
hakkuk etmiş borc;ların 1931 mali yı-

Ba madde hlikmUne göre, ga7.ete 
çıkarmak istiyen herkesin, mahalli· 
nin nüfusuna göre, en çok beş hin li· 
rayı geçmemek üzere bir depozito ak
çesi yahrmıya mecburdur. 

Bu para, gazetede çalı,anlar için 
bir teminat addolunacaktır. 

talip olanların Galatada lktlat ha -
nında, Robert Ferri'ye müracaatları 
ilan olunur. 

nistlerinden Sabahattin rıı~8ııV 
edilmek üzere 26-6.......38 Jbf, 
nü saat 14 de Haydarpaşa şeri! 
ağa camiişerifinde mevı(ldu .,e ' 
raat ettirileceğinden akrab.

8 
ric' 

f'den ihvanı dinin teşrl..flerı 
nur. 
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ABONE BEDELi 
TUrld79 ....,. 

1400 Kr, l Sene ta 1Cr1 

Kolay 
Eski Hamam, 

Eski Tas 1211 

J' azan: Sabiha Zelceriya Sertel 

Eski hmn-, e.ld ta diye atalarua 
Kolay Uflenınez 

bir sözü var. Ba, hiç blqeyin değiş
rin'in, yahut Kerem ile Aslının ba mediilni ifade etlea bir cümledir. ıs. 
zan bir parça İatanbullulaftmlmıf, tanlnd Bel .. lyesi, hamamı da, tası 
hazan modernlettlrilmit ve aruı· da ~ıtlrmete karar vermiı. Bele
ra da Arupada dolattınlmıı birer diye müfettişleri son zamanlarda ha
nümunesinden başka blrfeY delil mamlan teftit etmltler, buralarda yı
lene. Efsane Xereınlnln atzandan k...... f81'81tinha salıhate uygun ol
fıfkıran qk alevi yirminci uır madaluu sörmtif, ı.amamlann mo
Kereminin elindeki tabaneflDln una ltir f8kle soluılmuı limngeldi
namlusundan fışkırıyor. İfte bu jini anlamlflar. Biru ıeç amma, CUç 
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1 GONON MESELELERi 

Hayatı Ucnlatnla 

Tedbiri 

Yazan: M. Zelteriya SERTEL 

Gaino, ainelna •e p1'j ıibi halkm 
~k ıittijl yerlerde fiyatlan düşür
mek ve buralardan herkesin ucuzca 
istifade edebilmesiai temin etmek ü
zere ahnan tedbirler, timcliye kadar 
hayatı ucuzlatmak için alınan tedbir
lerin en mühimlerinden biridir. 

Saralarda konsomuyon pahalıbjJn 
dan halk ta, sinema, plaj ve psino 
sahipleri de ıikiyetçi idiler. Balk fi. 
yatların yüksekliilndea fikiyet eif. 
yarda. Gazino, ıinema ve plaj sahip
leri vergi aj'ırlığından mfitteld idi
ler. Bilktmetin flklyeti de, veqrile
rln ağırlığına ratmen az varidat te
min edilmeaindendi. 

Demek ki, meveat vaziyetten hiç 
kimse memnun delildir. 

Jl'lyatlan aeuzlatmak için evvele\ 
hflk6metin resim ve veqilerden bir 
miktar fe4aUrlık yapması linmdı. 
Bilktmet timdi kendi hillllNlne dti
tenl yapıyor. B11 giltl yerlerden alı
nacak resim ve versfyf Adeta hl~ in
diriyor. Gazino, sinema ve plaj sa
hipleri de fazla lstihllk ve fazla mil~ 
terinin ancak ucuı fiyatla temiaı e· 
llilebileceifne kanaat ıetirdiklerl i
çin onlar da fiyatlan lndlrmiye ka· 
rar vermişlerdir. Belediye de kendi 
payına düteni yapmaya karar vermiş
tir. ---yıkanmak, gazinolarda oturup eğlen-
mek, sinemalara ~tmek imkanım bu 
lacatız. 

Bu karann ehemmJyeti ıuradadır: 
Eilence yerlerinin herkese kapılannı 
açnıası içtimai hayatımızda büyük 
bir dej'işikliie sebep olacaktır. Paha
lı oldutu için •ilence yerlerine ıi
demiyen, içip eilenemiyen halk bu 
defa hayatına biraz kanmak, ıülmek 
" etlenmek imklnını bulacaktır. 
Eğlenmek, insanlann en büyük ih

tlyaçlanndan biridir. Normal etlen· 
ee fek.illeri bulamıyanlar bu ihtiy~
laruu anormal yollarda temine m•· 
har olurlar. Buna da• 1apamıyanlar 
suratı asık, hflzflaltl ve nePsiz olur
lar. BUDun için dflayaıun her tara
fuada halla etlendlrecek vuıtalar i
eat edilir ve hattt bunJann mühim 
•tr lmmuaı belediyeler bedava temin 
ederler. 

Biz ajır verıiler, yilkıek fiyatlar
la halka bütün eilence yerlerini b
Pamıı aibl idik. Bu sebeple timdi fl
~atlann ucuzlaması halkua unnunl 
hayatı berinde milhim bir telir ya· 
Pllcaktır. 

B lsde b'-1 eline alan 
~,....,..b .... ı· 

70'· H• ıauteml•41e, h• mec
ma•mada aç. ..... "roman,, 
..... kitaPCJiaıom da Wr taraf
tan ...... hani s-l'flık'- cö
rilliJor, hulan kitap ,.Wine 
IOlmp bpeklanm biNr renkli 
reaim kabyorlar Ye claJ'IYOl'lar 
vitrinlere. 

İngilterede. Franuda, Rusya
da, Ameribda ve İskandinav ül
kelerinde bile bu derece roman 
bolluğu yok. Acaba biz, dünyanın 
en büjilk edebiyatını yarat
makta olan .millet miyiz? Acaba 
dünyanın en ililµ mevhibesi olan 
hayal, her taraftan elini eteifni 
çekti de aramı&a mı ıöç etti? 

B elki esefle, fakat mutlaka, 
kabul etmeliyiz ki hakikat 

hiçte bu merkezde delildir. Bu ik 
acabanın her ciltten aldığı cevap, 
büyük bir "taaccub., tan ibaret ka 
lıyor. Zira roman yazıp DefNtmiş 
olmak, bizim memlekette udece 
nıüelllflerimtı:in ve n•Prlerimlzln 
indi iddialanndan ve dudaklarda 
yan müstehzi hafif bir gülü...
me dolastıran hoşça bir temennl
sinıien ba!llka hirşey de,.ildir. 

Gazet,.lerjmizin tefrika sütun
tannı dlkhtle bıkip ettiktf"n son 
ra uls!lt'llş'hilrcek karuuıt insar.ı an 
Cak ~v1,. konne1;1J'f'Ahi1f1": 

- Muhterem müellifler, siz bl· 
rini henüz tek roman yazml§ bulun
muyorsunuz. Ve siz naşirler. ro
man nevediyoruz gibi batıl bir 
zan ve vehimle pek haksız bir gu 
rura tutulmaktasınız. 

8 azı kiltilphanelerlmfzfn raf. 
larında._ te•adiif edebileceği 

mfz romanı andırır bir iki eski ka-. ., """_..., ____ ,_,._..._ 
malıdır. Yüksek kültür sathına u 
laşmış bulunanlarımızın dahı el
bette pek malUınu olan bu haki
kat, çokluiun, ıünden güne ka
baran bir kalabalığın, büyük bir 
okur yazar kütlenin meçhulüdür. 
Bir bakıma sülünç ve garip ve bir 
bakıma ne! acı, ne yazıktır ki ro
mancı (?) lanmızdan çoğu da bu 
kalabalığm aafleti içindedir ve za 
ten -.natlan bu gafleti iatiamara 
inhiur eder. Amma bunun böyle 
olmasını da tablt bulmamız lbım. 
Bizim memlekette, istidatlanmn 
hududunu ve san'at kudretlerinin 
haddini kendi kendine takdir ede
bilecek bir kıymete ulqmıı olan
lar pek azdır. Bir bqka memleket
te kendilerin ancak nepi
yatı takip edebilecek bir kıy
mete ulapnıf addedilebileıı • 
lerin orta seviyesine gelin
ce vatanda§ bizde kalemi eline a
lır ve saldırmadılı saha kalmaz. 
Hazret, okuyor yazıyor ya ... Eh ar 
tık, çekllln önünden. Yazı dünyası 
içinde onun fethedemiyeceli tek 
kıta yoktur; bu san'at içinde ula-

* şılamaz tek zirve görmez; her biri 
lı liroı•nun diirült bir insan aklına hayret ve-

Yaalfeıl Nedir? rlyor. ltçUer li htlrel1ma flklyet e-I 

ft haya•uaı taui 1 in İt b diyorlar, psetelere de ltlrer fiUyet 
Wr takım kaiclel ~ ç .~ana mektubu ıönderlyorlu~ ı, btlroa ge
l'olannua va-J"-elrb 

0~Uft11r. at bil- rek ltçllere ve ıerek ıuetele19, or· 
u. ..... , u -nunun tatbi- h 

llae nezaret et L ,_ la 
1 

, tada bir iplik hu ram oldutanu, bu 
mea, pa~n r a lf· f rlka 1 1 l ual 

tiler arasında çıkacak ihtiliflarda bu ~ebeple ab nın f n ttılını. ve 
bnun dalı-esinde bir nevi hakemlik ışçilerinin bir kısmuaa 701 verdijinl. 
•tnıektlr. Bu suretle bir dereeeye b- yoksa ortada bir {Acb•t •wı...ı 
"-r habızhklann önUnli almak mim mevcut olmadalqu blldiri1or. 
ktn olacak, bir patron ve iKl bvsası- Balbuld hizlm 1aptaiınm tahkDEa
.._ çalnnasına meydan verilmiyecek- ta ıöre iplik buJıram çoktan bitmit
tir .Bunun için de it büronınm kendi- tir. l'abrlblar pipudan istedikleri 
•in, yapılan şikayetleri tetkik edeT- kadar iplik temba edebilirler. Nitekim 
~n bitaraf olmasa, ve kanun11D hlk- bu fllhrlb da iKllerlnl flkanlıktan 
'-'liııfl tatbike çalışması lhımdır. soma emnart..ı shleri n pceleri 
8-ıbald bakuaaz ılze itan.. tama. de ifçilerial çalaftınmya, lıatft el al· 
~ aksini ıösteren bir misal vere- tuadaa 79Dlda iKi a1mı,. meclMar 
ooqq: oba11fhai'. 
tı. 8-atyada bir havlu faltrlbsı var fHUere patronlarm 1ı1ma,. edil· 

• Ti iKi çahıtınr. içindeki çahf- dlll hlulal Yftlllelı: •otra lleilldlr. 
.._ taltlan it kanununun tayin ettltf it btlrolannın baıtm ba tanı !iare
~ana• delildir. işçi handan keti Dertle fena neticelere yol açabl
:-.7et edlJW. l'abrlb mildtlrtl der- lll'. Bana ..,..ıan nrmemek lhunm 

tlkbet e4en ZI l*"'ne yol Ye- bnaattn•e)'ls. 

YAZAN: 
Nizamettin Nazif 

kadar. olmasm. Hamamlan sıhhi, ve mo-* dem bir tekle sokmak için bir tali-

y ukarda dokuz on bin 4'ahr matname yapmıtlar. Bu talimatname 
içine koskoca bir KAinat na- ye ıöre, hamamlar bet sene sonra 

sıl sıkıştıntabilir .. demlştim.<i Bu- salıhi ve modena bir tekli alacaklar. 
• nu söylerken bir "§ey., i unutmu- • 

yor ve bir hakikati göze vurmak Bet senelik proıram, bet senelik 
istiyorum. Unutmadığım "şey,, , plin uran modası oldu. Amma, bet 
bazan tek cümle ile tek kelime ile senelik proıramlarla, büyük devlet 
muhayyilelerde bir KAinat canla- meseleleri, aanayiletme hareketi, e
nabildiğine inanışımdır. Göze vur lektrikleştirme siyaseti, tehirlerin l
mak istediğim hakikat ise roma- man ıfbi, senelere ihtiyaç olan lıleri 
nın "bir müellif muhayyilesinde Planlattınyorlar. Fakat bir phrin ha
yaratılmıt epiz bir Klinat olduğu mamlaruaı nhhl ve mo'8rn pide •k
dur. Hem de bütün güzel sanat mak ~in bet MM beklemek, Beledi
kadrosunu seferber ederek en bur yede iflerla ne kadar ıüratle yüriida 
da teferruatına kadar lfliyerek, ifinil ıeaterlr. oı7eceblniz ki, latan
tastamam verdiği bir klinat. bul Jaamamlaruu modern bir pide 

"Roman,, Umi altuwltı pİYGM)'ltl Jöltülen lıita~ıklann 
ı.,lair edildiii bir vitrin 

Romanın içinde eksilt tek ff"Y sokmak, için.teki yakanma teraltlnl 
yoktur. Bu, coğrafyasile, kozmoj- deiiftirmek demektir. Bunun için 
rafyasile, sosyolojisi, ekonomisi, yeniden birçok tesisata ihtl • 
içindeki insan yıtınları ile ve bu ~ Yardll'. Hususi gi)'inme odala
yığınlann her ferdini ayn ayn ya n, yilane havuzlan, elektrik ve ma
şatıp ile verilmiş bir dünyadır. Ro- aaj daireleri Yesalre. Bunlar da mas
mancı, eserini dokurken g(W>! sa- rafa baih 19ylerdir. Belediyenin 1tet 
natlardan hiç birini kullanmamaz HDelik pliıunda bunlar var mı hilml 
1ık etmemiştir. Romanda fiir var- yonun. Fakat modern hamam diylnee 
dır, mimari vardır; heykel vardır; benim aklıma bunlar ıeliyor. Btitibı 

ren tıluımlan, sırlan ve muamma 
lan ile edep dünyasını kıvınp çu
vala sokar ve eli titremeden üze
rine kendi damgasını basar: 

Biri san'atın en büyük ayıbı, bi 
ri san'atkirın kendine çok defa is
tiye lıtiye reva ıöremiyeceği ze
lil bir tenezziil olan "intihal,, ve 
"intibak,, a açıkça başvurulmasına 
rağmen neşriyat piyasamızın hal-

kfa.~aı':n1Sfe rlr?l:f~'Ttlk~~ 
yahut nihayet nihayet orta çapta 
bir nuvelden ibarettir. 

Gazetelerimizin, mecmualan-
mızın, ldtapçılanmızın bu nevi e
terleri n.-lerken kullandıkta
n dile bakanak telif gergefimlz.. 
de rınnaDJ.f dokunmıyan nev'i yok. 
"Tarlhl,, ıl de var, "edebi .. ıi de 
var, seyahat, macera ve sergüzeft 
vadedenler! de. 

MOetlifinln tarihi roman diye
blldlli "eser,, e §Öyle bir göz gez
diriniz, muhterem mOelllfln eline 
kalemi aldığı anda -hatıl ylr
mlnel "ner,, ini nep-ettilf anda
ne tarllı, ne de roman hakkında 
sarih bir fikre sahip bulunmaclılı
m anhyonunuz. 

1 nsan hem bir eserde roman
cı hem de "tarihi hakikat

ler,. taraftar ve lpkı olabilir mi? 
Romanın hakikatle tek münasebe 
ti hakikat OlUfU dejil, hakikate 
beııze)'ifJdir. Tarih hidiselerin ya 
rattıiı Alemdir. Roman ile sadece 
romancının. Bir eseri ayni zaman
da roman ve ayni zamanda tarih 
olarak IÖltermek kadar minasız
Jık, l&flata ve muıallta nerede g6 
rülmüftür? 

Tarihi roman yazanda fiiphesiz 
tarih kültürü aramak lAzuDdır. 
l'abt romanının l~lnde tarih ve 
hakikat aramak ne bayajı. ne aa
nat dışı 'bir telAklddir! :r.uen bu 
"tarih! roman,, adı kadar tenakuz 
arzeden ne vardır? 

Tuihl roman adı verilen Merle
re "kahramanlan tebdili kıyafet 

etmıı roman,, demek daha doğru· 
dur. Hem, istense de istenmese de, 
husus! bir kast olsa da olmasa da, 
dekorlarda ve an'anelerde müellif 
terinin dikkatsiz davramfl ile mat 
laka bir eski devirler, daÜ9allan 
uyandıran ba ...,ı..ı yumak ka
dar ,kolay - vardır? Hakild ro
~ 'bu mudur? Tarih! roman <?) 
da tarih ne kadar yoksa hakild 
roman da o derece yoktur. 

E debi adı verdljimlz 
roman (?) tara gelince, mev 

zu1an dalma bir Aytenln, bir Fat 

manın bir Mehmede bir Hasana resim vardır, müzik vardır; tiyat- bunlaruı yapılmuı belki biraz zaman, 
gönül kaptırmasından ibaret ka- ro vardır. Devrimizin en mürek- biraz da para meselesidir. Fakat ha· 
lan bu eserler (•),bizi pek dar ve kep sanatı olan alnema bile roma- .. mlarda lllallt teraltl temin etmek, 
fellketll bir psikoloji içinde kıvra nua neacinde basit blr iptidai .ınad- • sam•, ne .. •ara 1'16. 1111 .toğ-
randınp duruyor. "Edebi,, eserin dedir. Ve bütün bu dikkatlerleı ve- rudan dotruya metodla çalışma mese 
en büyük vasfı, farikası "insani o- rtlen eserde, bir de günün birinde lesidir. Eter Belediye şimdiye kadar 
lufU,, delfl midir? E bizim "insa- bütün buutlerl ile dünyumzm Ye lmnamlan nk ıık teftqten geçirmiı 
nl,, liğimiz sadece sevda macera- insanlığımızın bünyemne ln'tt.bakı oha,..ı, eratla halkın nasıl ltltlenerek 
lanndan mı ibarettir? Sosyetemi- ihtimalleri sezilebllecektir. yıkandığım, ölçü ile su kullandığım, 

zin başka hiç bir derinliği yok mu " her tlrl8 ı9I hastalıklarur sirayet 
...- n..~.ı.. _,_, .. . .. --~~~-~~~ıu1Uıa.~•1111tL.~mılllıL.81Uıl:ma.JMm.Laıla aaiblm· 
yal mevzulara temas edilmedığini Y e bir eser· iz birer ro- lana ayni karna batmde yıkandajnu, 
iddia etmek istemiyorum tabü. Fa mancı değil, f\lbelerinizde cidden hiç bir tekilde de•nfekte edilmiyen 
kat, sorarım size, çok defa ancak istidat göstermif, hattl bazan • ba hamamlann usıl birçok hutahk 
60 - 70 tefrika süren bu eserle- pey muvaffak eterler yaratnuf 1ann sirayetine sehep oldutunu an

kü,.ük hiklvecller, n·-lcilr v• lana Bunları d.u.-·ıtmek i,.ı·n ne '--rin dokuz on bin satın içine müel- 7 
J ....... • llMI Y """ 

mualcılannaz. Bu ufak eeerleri ..... lik pli:&a, ne de modern tesisata 
lü koskoca bir Kainat sıkıştırabil- nizi kendi mütevazi adlan ile tak ihtiyaç vardır. Blras dikkatli ve aa-
dijini nasıl iddiaya kalkışıyor? dim ebeniz okuyanlar ciltlerinaz- rarh ltir takip, biru içtimai hıfzıaıh 

Hakikati kabul edelim: de romanı bulamamanın büyük ha kaidelerine vukuf, hamamlarda nh 
Bizde henüz sosyal roman da hayal kınklığına ulz'aınazlar. hl yakanm.a praitinl temin edebilirdi. 

yazılmadı. EllmizdeJd nilmunele- * Parana hamam, temb hamam, Bele-
rin hepsi ancak birer sosyal nuvel Soluklan olnııyanlar roma?ta ~ diyeaia yapmaya mecbur olduiu bir 
addedilebllirler. vnifedir. zenınemelL Roman, büyük zurna. 

Nasıl ki "edebi romancı,, lan- dır, kolay kolay üflenmez. 9 
mızın bize bugQnedek bahtettllt
leri eserlerin hepsi Ferhat ile Şi-

MUSTA: 

Büyük Bir lnıaat 

Faalyeti Yar 

ZARAR, ZIY AN 

Yekta Vapuru lfİM 

Burada Bakılacak 
Muş, (TAN) - Harbi Umumiden Yekta vapun, geçeo Uııunsanl i-

Şimdi bu bozukluklann tamiri i
çin bet sene bekliyecekmitiz. Madem 
ld bu kadar bekledik, daha bet sene 
beklemekten ne çıkar? Şu çıkar ki, 
Belediyede hlli ~alıpıa metoda, ru
hu, ıflrat teliWsl detipnemlt de
mektir. Eski hamam, eski tal, kolay 
kolay detltemiyor. 

ORDUDA: 

Mesudiyede 35 

Dükkan Yandı 

pek harap bir halde çıkmlf olan şeh- çinde iavetJ bandıralı OrR.Ja vapu
rimizin imarı faaliyetine devam edi- runun yaptığı yanlıı bir manevra ne
liyor. Valimiz Tevfik Sırn Gürün ticesinde Köstence önlerinde batmlf-' 
geçen klf bizzat hazırladığı pllna ve tı. Hadiseden sonra Yektanın sahip
projelere tevfikan bir çok binalar leri İatanbul iklıici ticaret mahkeme- Ordu, (TAN) - Mesudiye ilçesin
yapılmaktadır. Bu yıl kışın uzun sine müracaatla 0 sırada Boğazdan de mü-lf bir .)'angın olmuftur. Çar 
ıürmesi ve mutat hilif ma inpat ıeçmekte olan Oranya vapurunun fldaki ahpp bir berber dükkkAnın
mevsiminin bir ay geciknıif olınası- tevkif edilmesini istemişlerdi. dan çıkan yanım büyümüş, 35 dük
na rajmen, halyi faaliyet vardır. Mahkeme, Yekta vapurunun s8hfp kin taınamen yanmıftır. Zarar yekQ. 
"Kültür mahallesi" namını alacak lerfnin lstelfni varit görerek ecnebi nu, 20 bin lira kadar tahmin edili
yerdeki büyük binaların hemen he • vapurunun tevkifine karar vemılştL yor. 
men yarıya yakın lnpatı bitlrilmiı • Bundan sonra Yekta vapuru sahip Vali Baran, jandarma kumanda-
tir. leri, ayni mahkemeye müracaat ede- m ile beraber Mesudiyeye gitmiftir. 

Şehir dlıhtHnde bulvar w caddeler rek zarar ve ziyan davuı açmıtlar-
açmak, memurin evleri, ilk mektep dır. Mahkeme bu davayı aal&hlyetliz· AYANCIKTA : 
binası yapmak w pçen tene bafla- 1ik kararile reddetmif, yani Yekta va • 
nıp laf J(lzünden Janm kalan mem- purunun davayı Rumanya veya Nor
leket ~ anır depo111 lnpab veç mahkemelerinde ikame etmiye 
nı bitirmek, temiz içme suyu pti- mecbur tutmu,tur. 

Dünyanın En Uzun 
Havai Hath 

rilmesi ve elektrik tesisatı tizerlnde-
ki çahfmalu ela t6 IJerlemlttir.Muh ~~ta v~punmun avukab Aclato, Ayancık, (TAN)- Knradenizin şi
telif meyva llmf1an ye b1Dfsce a- ma _,.., n nrdiil bu karan t.m- rln bir bza merkezi o.an kasaba
kasya ela clfldlmlftlr. ylz etmlftlr. Temyla mahbm..t, A· mıı.ıdaki Zlngal Orman ve Kereste 

datonun müdafaa ettfli DOktai nazarı Şirketinin yıllık kereste imalitı 70 _ 
llr Atlhll kabul ederek davanın TM mahke- 80 blıD metremikibını bulmuştur. ts

melerlnde tetkik edil..._ bıv tihA1 w imalat en son ııstem maki-
Ordu, ('l'Alf) - Alb iJ evvel N.. vermiftlr. Bu luretle Yütama bat- nele ve U1Ullerle temtn edilmekte

neli kayünde bir bduu bQjup öldilr mu:1ndan doı.,& flkaa davaya )'Ül1l• clir. llkJmne ve botaltına iskelesi 
dükten sonra suya atan ayni köyHl da Türk mahkemelerinde devam edt- gayet pratik ve sür:ıtJe iş gönniye 
Mehtnet ?•kkında . bur~ .. Ajırceza lecektir. Temyiz mahkemesinin bu ka müUittir Bunun ü~ e$ı yalnız Ame
mahkemesınce venlen olum cezası rarı ecnebi mahkemelerinin bu hu. riJulda vardır. Şir.ketın havaf h tt 
Büyük Millet Meclisi tarafından tas- susta kabul ettikleri i..+ihadı teyı•t et- ise 28 tı·ıometredir Di\ a ı dik ed ~ • . ı r.yanın en u-

llmtştir. Mehmet, uılmıştır. mlştfr. zun hani hattını teşk!l ~d ·•or. 
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Yunan Muhteliti 
Bugün Pera ile 
Çarpışacak 

1 Notlar: 

Mazbata Usulü 

Fenerbahçenln 30 uncu ylldönümü münaset;etile 
§ehrimize gelen Enosis • Panatinaikos muhteliti ikin· 
ci maçını bugün saat 5.30 da Taksim Stadında gay· 
rifedere klüplerin en kuvvetlilerinden bulunan Be· 
yoğluspor ( Pera) ile yapacaktır. 

Maçı yine Şazi Tezcan idare ede
cektir. Pazar günkü maçta Fenerlile
re 2 - O mağlup olan Yunan takı
mının oyununu görmiyenler, bu takı
mı bu yakınlarda şehrimize getirti
len ve hiç bir teknik kıymeti olmıyan 
bazı takımlarla ayni seviyede zannet 
mişlerdir. Halbuki fnyet açık olarak 

iddia edebiliriz ki Yunan mil!i takı

mından 3 oyuncusu eksik olan bu kad 

ro, evvelce gelen Tamışvar ve onun 

ayarı diğer takımlarla kıyas edilemi 

yecek derecede kuvvetlidir. Oyun
dan sonra kaptanlarının söylediği gi
bi yegane kusurlan çimen sahada oy
namaya alışmış olmamalarıdır. 

Sonra Fenerlileri~ galip geldildP.ri 
birinci devrede Fikretin sürükleyici 
ve yırtıcı oyununun o günkü galebe
de mühim rolünü hiç te ıhmal etme
mek lazımdır. Fikret o gün Yunanlı
ların değil, bizim bile sar.alarımızda 
görmediğmiiz yüksek bir klas oyunu 
çıkardı. Ve galebeyi onun harikulade 
oyunu temin etti. Aşağı yukan bü
tün Yunan oyuncularını futbol sevi
yesi bilinen Fikretin o günkü bam-

başka tarzı bizim gibi Yunanlı oyun
cuları da şaşırttı. 

Bir takımın hak:ki kıymeti herha!
de bt•gün ve bugünü takip edecek o
lan diğer iki maçta tam manasile bel 
li olacaktır. Çünkü alıştlıkları toprak 
sahada oynamak imkanını. eld~ erltn 
dost milletin sporcuları 7.!'lnr.<'tmeyi
ki birinci maçlarına buldukları i
tiraz cümlelerini son madan !ıakkm 
da da tekrarlıyabilsinler. 

İçlerinde Macar Milli !akımına ye
gane şeref golünü y&pal-ı:lC'cek kadar 
usta muhacimler bulunan Elen takımı 
nın memleketine b .: iki galebe ile 
döneceklerini düşünMek herhalde ha 
talı değildir. Bugiln Y'unanhlar kar
şısında şans deneyeC'ck olan e::;ki is
mi Pera ve yeni ismi Beyoğluspor o
lan Rum klübü, gay-ifedt•re teşekkül 
ler arasında birinci ~afı i~~al eden 
ve ihmal edilmiy~ C:t'lmıyeı. hir ekip 
olmakla beraber bu takımır: oyun tek 
niği ve kudreti Ynnen mul:teıfü ya
nında düşük oldı:ğundan ma~ n Yu
nanlıların galebesıle nt-tıceleneceğini 
şimdiden kestinnek bir kehanet de
ğildir. 

---------w-.uımıaıııımııar11111111nmnmmnm•nm1nıumııııtwıM.n•""'"'~------

Çoban, Tekirda9h 
ile Karşdaşıyor 

hakkında .,.aular ve çobanın lıenl 10 
dakikada yeneceğine dair tahminler 
gördüm. Ben ıfireşten kaçar bir peh
lh·an değilim. Ankaradaki seçmelere 
girmek istedim. A~rupaya gitmiş peh 
livan olduğum için beni almadılar. 
Şimdi ortaya çobanla çarpışmamı at
tılar. Ben de hunu bekliyorum. La· 
kin ben maişetimi bazu kuyvetile ka 
zanır bir adamım. Çoban gibi aylıklı 
değilim. Onun için bu giireşi benim 
göstereceğim yerde ve tayin edece
ğim ünvan altında yapmak isterim. 
Ben Çoban Mehmetten, Şcrmandan. 
Kara Aliden kol'karak bu şartı koy
mu~ değilim. Fakat hen bilek kuvve
tile ka7.andığım bir para yolunda yü 
rürnek mecburiyetindeyim. Yann sa 
katlanırsam bana itimi kimse temin 

Gazetelerde çıkan her satınn 
elbet bir muharriri vardır. Hal
buki her yaztdat imza yoktur. 
Bu, o demektir ki, gazete ne~
rettiği bir takım fikirlerin sa
hiplrince imzalanmasında kari 
baktmından lüzum görür. 

İmzalı makalelerin sebebi VÜ 

cudu budur. Bir kısım sıra ya
zılarına da imza atılmasına lü
zum göriilmez. Çünkü onların 
imzalı veya imzasız olu u kari 
üzerinde ve intişar sahasında bir 
tesir yapmaz. 

Bir akşam refikimiz, şu gün
lerde bu sütunlannda imzasız o

larak intişar eden spor tenkitle
rini mutlaka muayyen bir mu-
harrire mal etmek ve ona ce
vap vermek gibi ga'rabet göster· 
miye başladı . İmzasız yazıları 

şuna buna hamlederek o muh
temel muharrirlerle münakaşa
ya tutuşmak istemek gölge ile 
kavga etmiye benzer, ciddi bir 
şey değildir ve matbuat alemi

nin münakaşa adetleri haricin~e 
dir. 

* Atletizm işlerinin iyi gitme
diği hakkında - malUmu ilam 
kabilinden - bu sütunlarda çı

kan bazı tenkitlere cevap teşkil 
etsin diye, ayni akşam gazete
sinde şimdiği atletizm federas
yonu lehine isimleri meçhul 
yirmi kadar atletin imzaladığı 
bir mazbata intişar etti. 
İstanbulda (gül) müsabakala

rı adı altındaki bozuk düzen ya
rışlar yapılırken Ankaradan ga
zete münakaşalanna iştirak et
tirilen bu gençlerin hareketleri 
yine hu siitunlarda yazdığımız 
gibi bizde atletlerin müsabaka
dan ziyade çene yarışına seY
kedildiklerinin canlı bir delili-

y 

dir. 
Biitiin TUrkiyede atletİ7min t

yi gitti ine ~ahadet eden bu yır
mi kfümr atletin bu tarzda mi.i
nakaşaya miidahalelcri tenkide 
uğıryan bir miidiir lehine bir 
kısım mekteplilerin şahadetine 
benzer. 

Kıymetini sade yazanlar, ha
ııanlar değil okuyanların da bil
diği bu mnbatalar sporcuları
mızı uzak kalmaları çok şayanı 
temenni olan yabancı bir ya
nş sahasına sevketmekten baş
ka tesiri olmıyan \'e gençlere tav
siyeye dcğmi)·en şeylerdir. 

Atletizmde Lehler 
Fransızları Yendiler 

Vata..,clLı~lo 
1Vl i.i 1 <-• I< ut 

Ayağına Top 

Çarpmasından 

Ölen Çocuk 
Okuyucularımızdan Burhan Ce 

mal anlatıyor: 
"- Ben altı çocuk babası bir 

hamalım. Haydarpaşa iskelesin
i de günde elli kuruş ücretle ça
lışıyorum. Dokuz yaşındaki oğ· 
lum Ziya, bir giin sokakta oynar
ken ayağına top çarpmış ve in
cinmiş. Belediye doktoruna ıös
terdik. Tav~iyelerine her ne ka

------------------------.. ------------.. --------.. ---------dar dikkat edilmiş ise de fayda 
vermedi. Haydarpaşa Nümun~ E 
hastanesine götürdiim. "Yer yok!,, E 
dediler. iki gün sonra tekrar gö- 1 g 
türdüm. Başhekimin emrile al- : -dılar. İki giin sonra da çocuğun : -öliim haberini aldım. : -

HiKAYE § -------------------------------------------------------
VAMPİR 

Yazan: Malimut Yesari .... 

---------= ------.. ,_ .. Halbuki, yara öliime sebebi- : 
yet verecek ma.111;\·ette değilcli. i ı n11nnnn1111111111 ı• • ••1111nınn111m nnn • 

ta bırakmak ta olmaz. O zaman 
büsbütün canlanır, kalkar; köyün, 
çiftliğin başına bela kesilir. Köy
lüler, bunu biliyorlat". Korkulan
nı yenerler, kazmalarla, bellerle 
vampirin karnını deşerler. Fıskıye 
gibi kanlar fışkırır, gözleri de ka
panıverir. Köylüler, hemen koşar, 

Yapılan yanlış ameliyat buna se
bebiyet vermiştir. Ben işçi ada- 1 

mım, uğraşmıya vaktim yok .. 
Sıhhiye Vekaletinin dikkat na
zarını ~etmenizi dilerim.,, 

Bir ln§aat Meselesi 
Okuyucularımızdan Hulüsl yazıyor. 
"Nişantaşı, Meşrutiyet mahallesinin Ko

daman sokafında 21 numaralı arsa bltişi
ginde beş knUı bir apartman yapılmaıt

tadır. 

Sokağın gerıişllğl 8 metredir. Belediye 
kanunlarına göre burada ancak iki buçuk 
katlı bır apartman yapılablllr. Bu, böyle 
olduğu halde beş katlı bina kurulmıısına 
miısaade edilmesindeki sebebi bir türlü .ın 
lıyamıyorum. 

Her kat tamnmlıınınca, diğer katın in
şası için uzun durgunluk devreleri ge<;lren 
nihayet belediye fen dairesile hararetli mü
cadelelerden sonra devamına müsaade olu
nan bu esrarlı inşaat cidden üzerinde .du ..... 
rulmıya değer bir meseledir. 

Alakadar mııkamların dikkat nazarlanru 
çelmenizi dilerim . ., 

Milli Küme Turnuvası 
Geri Bıraklldı 

Şild maçlarını müteakıp sekiz mil 
1i küme klübü arasında turnuva usu 
liyle kar§lla. ma yapılması hakkında
lı.1 ca~a ur, KlUpha Ju U•C \< bUllill u~r-

lemiş olduğunu ileri sürmeleri üzeri
ne önümüzdeki futbol mevsimine te
hir edilmiştir. 

Yeni Hakemler 
Evvelce yapılan imtihanda muvaf 

fak olamadıkları için lisansları veril 

miyen ve Istanbul mıntakası tara -
fından son olarak yeni bir imtihana 

tabi tutulan hakem namzetlerinden 

altı kişinin daha lstanbul hakemle· 

ri arasına katıldığını haber aldık. 
Yeniden lisans alan hakemler şun 

!ardır: 

B ir gün, karım: 
_ Macit, bir vampir al

sak, dedi. Hem temizlik, hem. .• 
Sözünü tamamlıyamadı. Evde, 

herkesin : Hala! dediğı Rumeli mu
hacirlerinden misafir yaşlı kadın, 
korkmuş gibi yerinden fırlamış:tı: 

- Vampir mi, Vampiri nereye a-
lacaksınız? 

Şaşıran karım, kekE'ledi: 
- Eve alacağız. 
Yaşlı kadın, yakasını ısırdı, iki-

mize de korkarak bakıyordu: 
- Vampir, eve alınır mı? Bu-

nu da yeoi işitiyorum. 
Sordum: 
- NPden hafa?. 
O, elleriyle dizlerine tutunarak 

tekrar oturdu: 
- Evladım, Vampir. hortlıyan 

ölüdür. Nasıl eve alı:-sınız. Kork
ma% mısınız? Hem, -kimin vampiri 

bu? 
Karım, kahkahalarla gülmiye 

başlamıştı: 

- İlahi hala, sen çok yaşa, e 
mi? 

Fakat ihtiyar kadın, jtülmüvor: 
kaşlarını çatarak bana söylüyordu: 

- Cahildir o , evladım. Sen, bak-
,,.,. nJ"'l!:t C:!>""1" cn_a- ,-r..,mni_r: .~ 
yım, deme. Ben, Varnpır, gordum 
de bilirim. 

Ona, Vampirin süpürge olduğu-
nu anlatmak güçtü: 

_Sen. vampiri, netede ve nasıl 

gördün? 
Yaşlı kadın, çok U7.'lkları göster 

mek istiyormuş gibi kolunu salla-
• 

dı: 
_ Rumelinde iken .. İlkini gör-

medim; o zamanlar dnha çocuktum 
Çöplüce Çiftliğinde oturuyorduk. 
Yanaşmalardan biri geceliyin öl
müş, ölüni.in karnının üstüne tahta 
saplı bıçak koymayı unutmuşlar. 
Sonra, k,di ölünün ijzcrinden atla 
mış. Sabahleyin ölüyü yıkıyacak
lar, bakmışlar ki karnı davul gibi 

kireç getirirler, mezara dökerler, 
toprağı örtüp dönerler. Böylece 
köy de, çütlik te vampirden kur
tulmuş olur. 

Merak ve sükunetle dinliyen ka-

rım: · 
- Hala, dedi. Belki zavallı ada-

mı kan tutmuştur. Gi.ızgöre öldür
mek, günah değil mi? 

Yaşlı kadın, yine onun "cehale
tine,, gülüyordu: 

- Senin aklın ermez, kızım. 
Hem karnının üstüne tahta saplı 
bıçak konmamış, hem de üzerin
den kedi atlamış. Vampirdi o! Vam
pir, öldürmek sevaptır. Ben, bir, 
başkasını, kendi gözümle gördüm. 

K anm, artık merakla dinlemi
yordu; alay eder gibi sor

du: 
- Onu da mı mezarda kaııı,mı 

d~şcrek öldürdüler? 
~T ~ t • 

rış etmedi: 
- Priştinede idik. Karşımızda 

bir kasap oturuyordu. Beş senelik 
evliydi; bir karısı, dört te çocuğu 
vardı. Karı koca , iyi geçiniyorlar-

(B~ l incide) 

trole t bl o mıy n ka Ja-ımalarda el
de ettikleri Unvanlar, bilhassa "Tür 
kiye Başpehlivanı" Ünvanı beni her 
zaman sinirlendirmekte idi. Bağlı bu 
lunduğum federasyona müracaat ede 
rek Türkiye Başpehlivanı Unvanını 

taşıyan Tekirdağlı ile hususi mahiyet 
te karşılaştınlmama müsaade edilme 
sini rica ettim ve arzu ederlerse bu 
karşılaşmanın seyircisiz bir yerde ya 
pılabileceğini de söyledim. Benim 
bundan maksadım menfaat temin et
mek değil, Türkiye Başpehlivanı ün
vanının profesyonellerde mi, amatör 
lerde mi olduğunu isbat etmek idi. Fe 
derasyon tarafından böyle birşeye 1ü 
zum olmadığı ve bir kereye mahsus 
olmak üzere halkın önünde karşılaşa 
bileceğimiz bildirildi. Kendisile antre 
nöman için muhtelif karşılaşmalar 

yaptığım Tekirdağlı da kuvvetli bir 
pehlivandır. Bu karşılaşmada ne ne
tice alabileceğim hakkında şimdiden 
birşey söyliyemem. Kendisile mensu 
bu bulunduğum klübün idarecileri gö 
rüşeceklerdir. Kabul ettiği takdirde 
ergeç karşılaşaca~ız." 

etmez. O ~ebeııle darılmava mahal de 
yoktur. Kuvvetli ve teknik pehlivanı 
da minder seçeccktri. Ben hu giire"?in 
Temmuz başlarında olmasını isterim. 

Tiirkiye Baspehlivanı 
Tekirdağlı Hüseyin" 

Varşovada yapılmış olan Lehistan 
Fransa atletizm müsabakalannı Leh 
ler kazanmışlardır. Teknik neticeler 
şunlardır: 

Feridun Kılıç, Halit Ozbaykal, Li

va, Necdet Gezer, Samim Talu, Ba

hattin Oluöz. 
Yeni hakemlerimize muvaffakıyet 

ler dileriz. 

Mısır Atletleri Geliyor 

şişmiş. Yıkandıktan sonra da vücu 
dü soğumamış. Mezarı büyük kaz
mışlar; dört kişi , zorla gömebilmiş 
ler. Hem ağırmış, hem de toprağa 
gömülmek istemiyormu~ gibi dire
nirmiş. Gece yarısına doğru, me
zarlıkt_! köpekler ulumıya başlamış 

dı. Kadın, Piriştinenin yerlilerin
dendi. Kasap, Bulgaryalı olduğu
nu söylü~·ordu. Şehirde, kasabı es
kiden tanıyan kimse yoktu. Yal
nız, kasabın hali. bir tuhaftı. Hiç 
kafasını kaldırmaz; hep başı önü
ne eğik yürürdü İş gMürken de ö
nüne bakardı.Dünyada meraklı çok. 
Biri sormuş. Kasap: F.nsemde ku
lunç var! Demiş. Günlerden bir 
gün, kasabın. karısınm askere gi
den akrabalarından bıri gelir. A
radan yedi sekiz sene geçmiş. Bu 
akraba, kasabı görünce tanımaz 

mı? .. Tanır, tanır amma, şaşırır, 

gözlerine inanamaz. Çünkü eski
den kasap, Seliınikte ölmüş. Sela· 
nikte ölen bir adam, Priştinede na 

T ekirclağlının mektubu 
Dün bir mektupta Tekirdağlı bu 

maç hakkında şöyle diyor: 
"Bur adan döner diinmez bazı ga

zetelerde Çobanla maç yapacağım 

Kadıköy Halkevi 
Adapazarında Galip 

Kadiköy Halkevi 1 No. lu spor kolu 
Pazar güni.i 60 kiŞilik bir kafil'! ile ge 
zi trenlerinden istifade E:derck Ada
pa7.arına r)tmiş, oradn Gençay ile yap 
tığı maçı 3 - 1 kazanmıştır. 

200 metre: Lehli Zaslona: 22,2 sa
niye, 800 metre: Lehli Gassovs: 
1,55,8 dakika, 5000 metre: Fransız 

Joji: 15,7,2 dakika, 400 metre Fran
sız Joye: 54,1 saniye, 4 X400 bayr -
rak Fransız takımı: 2,0 dakika, Disk 
Fransız Noel: 45,3 1 metre, Cirit: Leh 
li Kitrüt: 61,12 metre, Çekiç: Lehli 
Voglnrski: 48,02 metre, Gülle: Lehli 
Gioretto: 14,88 metre. 

'Ankarada Spor Hareketleri 

k d h tl . t •• mil•abakalan ve at yartc.lan olmuştur. Yukardaki resimlerden ikisi te-
Bu haf ta An ara a arare ı enı:. "' ,.. d b · 

nis milsabakalarından iki intıbaı teabit etmektedir. Sajdaki resimde at yan§lannda bulunanlar an ır 
ırup görüyorsunuz. 

Yunanistana giderek Yunan atlet
lerile mtisabakalar yapacak olan Mı 
sır atletlerinin bu seyehatten sonra 
şehrimize gelerek Türk milli atlet 
ekipile karşılaşması takarrür etmiş -
tir. 

Mısır atletlerile karşılaşmalar 
şehrimizde yapılacak ve müsabaka -
lar 2 ve 3 temmuz tarihlerinde ola-
caktır. 

Gelecek kame 11 atlet, 2 antrenör 
ve bir idareci olmak üzere 14 kişi
den mürekkeptir. Mısır atletizm fe
derasyonunun gönderdiği bir mektu 
ba göre gelecek sene ayhi tarihte 
Türk milli atlet takımı Mısıra davet 
edilmiştir. 

Maraton Birincllliji 
Atletizm federasyonu başkanlığın 

dan: 
1 - Türkiye Maraton birinciliği 

müsabakası 26 haziran pazar günü 
saat 16 da Kadıköy Fenerbahçe sta

dından başlamak üzere yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara iştirak edecek

lerin raporları ile beraber 24 hazi • 
ran saat 17 ye kadar İstanbul bölğe 
sine müracaat etmeleri lazundır. 

3 - 26 Haziran günü müsabaka
ya girecekler muayene olmak üzere 
saat 14 te Fenerbahçe stadinda bu -
lunmalıdırlar. 

lar. 
Yaşlı 1'..adın, sözlerine inandır -

mak için, yüzlerimize dikkatle ba 
kıyor, emniyetle ba~ınt sallıyor

du: 
- Bir ölü, hortlıyacak mı, kö

pekler koku alırlar; mezarın dört 
bir tarafını sarar, ulurlar. Çünkü, 
vampirden, onlar da korkarlar. 

Artık kahkaha ile ~lmiyen ka
rım, merakla dinliyordu: 

- Köpeklerin uluduğunu duyan
lar, mezarlığa gitmişler mi? 

Yaşlı kadın. genç icadının "ceha
letine,, gülümeyivermişti: 

- Zaten herkes, qundiizrfon is
killi; gece, mezarlığa gir~k, ki
min haddine? Ertesi s;.bah, çift
lik~ki yana malar, köyliiler, hep 
birlik olup, ellerinde kazmalar. kü
rekler, bellerle mezarlığa gider
ler. Bir de ne görsünler, mezarın 
toprağı, iki karış kabarmamış mı? 
Kazmalar, bellerle mezan eşele
yince ölü, görünür. Amma,' nasıl? 
Toprağın içinde kefenini yırtmış, 

kanlı gözleri evinden uğramış, ha
in hain bakmıyor mu'! Yanaşma

lar, köylüler, korkarak geri çeki
lirler, bir kaçı da dut'?Daz kaçar. 
Vampir olduğu göz önünde. Açık-

sıl bulunabilir? Kasap. askerden 
dönen akrabayı, tanımamazlıktan 
gelir. öteki sorar: Sen, filanca fi
lanca dc!ı:,11 misin? Dr-r Kasap: Ha 
yır! Ben filanca filanca değilim; fa 
lancayım; diye inkar eder. Bunun 
üzerine, akraba şüphelenir. Gel
gelelim, kanmış görünür. Biraz ho~ 
beşten sonra, kasaba, t&vanı gös
terir: Yahu, şu öri.imcckleri alc::a
na! der. Kasap; hangi örümcekle-
ri? Diye sorar. Öbürü: Başını kal
dır da bak der. Kasabın ensesinde 
kulunç var, başını kaldıramıyor 

ki.. . Bunun üzerine, akrabanın şüp 
helerinin eksiği tamamianır. altı 
patlarım çektiği gibi ~asaba üç el 
ateş eder; kasap, kan!ar içinde ye· 
re yuvarlanır. 

Hala, bu kanlı hatıranın tesiri 
ile bir an susmuştu. 

- Knsap, vampir mi oldu? 

Y aşlı kndın . gözlnini kapıy:ı· 
rak basını gcrıyP itti' 

- Hayır! Meğer kasap, vampir· 
miş! 

Karım, hayretle bakakalmıştı· 
- Beş senedir evli ve dört te 

çocuk babası olan bir odam, nasıl 
vampir olur, hala? 

Hala, elini goğsüne bastırarak 
derin bir inanışla başını sallıyor-

du: (Arkası: Sayfa 8, sütun 5 te) 
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Mlletler Cemiyetinin 
Hatay Müme .. e ... HATAY ROPORTAJLARI 

"Kendimizden ve Netice
den Emin Bulunuyoruz!,, 

Görüpnek KalM1 Değil 
(B"fl l lwddeJ 

doturmuftur. Çilnkü haritaya bakar
sum &öreceksiniz ki bu sözde müsta
kil memlekete sahil namına sadece t. 
kenderunu bırakmıılardı. Bu da elle 
rinden lidince buran sahilsiz, mah
reçsiz kalacaktır. Ba endi~yi işlerine 
geldiği gibi körükleyen müstemleke 
ci ruhlu memurlar bence hakiki Fran 
sızlardan kalın bir çizgi ile aynlması 
icap eden bir zümredir." 

AbClurrahman Melek'in "Tan .. a Beyanatı 
" Hatayclakl Bütün Unsurlann Hepsine Ayni Muameleyi Ya
pıyor, Ayni Kıymeti Veriyoruz. Esasen Bu, Her Türkün MilU 
Ahlakının Tabit icabıdır. Herhalde Bütün Güçlükleri Yenmiye 
Ve Eksiksiz lı Gönniye Azmetmiı Bulunuyorum . .. 

Antakya, (Husus! surette gönder 
dilimiz muhabirimiZden) - Bura· 
lara ilk ayak attıjım gündenberi e
dind.ijim kanaat, her,eye rajmen 
Hata7 davaauıın Hatay Türkünün 
diledili tekilde halledlleceiidir. Bu 
kanaatim bUhepe, umumi valiyi 
IÖfÜP tanıdıktan IODra daha kuv
fttlemni§ bulunuyor. Kendisini, u
manil valiliiln resmi merkezi .olan 
lakenderunda da ziyaret edebilir
dim. Fakat bir müddet için Antak· 
yada vazife göreceiinl ölrencilm. 
Umunıl vali Abdürrahman Melek, 
tahmin edeceiiniz veçhile, iflerin 
IOft zamularda kesbettiği ehemmi 
yete binaen haftanın buı günlerin 
de t.kendenında, diğer bazı günle
rinde de Antakyada vazife görmek 
tedir. Antakyaya geldijini öğrenir 
ötrenmez ilk ipm soluğu Belediye 
binannda almak oldu. Çünkü umu 
mt valhiin Antakyada bulunduğu 
ıünler zarfında Antakya Belediye
sinde UmumJ Valilik için tahsis e
dilmit olan husust dairede çalıt
makta olduğunu öğrenmiştim. İçeri 
hiç te yabancısı olmadığım bir yere 
girer gibi girdim. Abdürrahman 
Melek te beni ötedenberi tanıyan 
bir devlet adamı gibi, karşıladL 

İlk sözü: 
- Hoıgeldin gazeteci! demek ol· 

du. Hatta bana billhara öz adımla 
da hitap etti. O ine kadar beni ta
ıuyıp tanımadığının farkında ol· 
madığım Umumi Valinin bu yakın 
lfinalığına hiç te hayret etmedim. 
ÇilnkQ onun çok yüksek kabiliyetli 
bir idare adamı ve eski bir gazete. 
ci olduğunu biliyordum. 

Kendiainden ilk aldığım intiba 
sorduklanma büyük bir nemketle 
cevap veren Abdürrahman Meleğin 
bilindiğinden ve söylendiğinden 

çok canlı ve yorulmak bilmez bir 
idare adamı olduju idi İlk sua
lim: 

- İflerln er geç bizim dilediğimb 
tekilde halledileceğine emin misi· 
Diz! demek oldu. 

.. Bundan da fiiphe ml ediyorsu
nuz?" diyen gözlerle bana baktı. 
Sonra: 

- Nasıl? diye sordu. İpttiklerl· 
nlzte gördükleriniz arasuıda bir te 
zat var mı? 

Ve llive etti: 
-Bu kadan da kAfi değil. Bugün 

d6nden daha iyiyiz. Fakat yarın da 
ha i)i olacağımıza inanıyoruz. 

Bana, birkaç defa için, bu bü
J'Ük d~vanın tarihçesini bütün fil· 
nıuı ve husuaiyetlerile anlatan bu 
ene.jik idare adamından aldığım 

son intiba Hatayhlann kendilerin
den ve neticeden yüzde· yüz emin 

Muhabirimiz Hatay Umunıi Valisi Dr . Abdurrahman • Melekle konUfUrken 

Türk askeri heyetini görmek için 
1olları tıkayan muazzam Türk 

kalabalığı 

oduklan idi. O da bunu benden sak 
lamadı. Ve bütün sorduklanma top 
tan cevap vermek ister gibi: 

- Kendimizden ve neticeden e-. 
miniz! dedi. 

Bu ar~lık içeri iki zat girdi. Be
ni ve Genel Valiyi ciddi bir neza· 
ketle selamladıktan sonra ona doğ 
ru sokuldular. Pek az konuştular 
ve ayrıldılar. 

Çok kısa konuşan ve asla vakit 
kaybetmek istemez gibi görünen 
bu iki zatın kim olduklarını öğren
mek istedim. Ve öğrendim ki biri 
Hatay davasının en baş işgüderle-

rinden biri olan Selim Çelnek, dl· 
ğeri, talimat almak üzere gelmiş 
olan Antakya Belediye Reisidir. 
Onlar, lazımgelen direktifleri bir 
makine sürat ile alıp çıktıktan .son
ra, biz yine konuşmamıza devam 
ettik. Sordum: 

- Böyle çetin ve nazik bir işin 
başında bulunan sizin gibi bir ida
re adamının şüphesiz birtakım ida
ri prensipleri vardır. Bu prensiple
re tam 'e mutlakıyetle riayet ede
biliyor m1ısunuz? 

takım idari formalitelere uymak 
mecburiyetindeyim. Bu prensiple
rimin ilki , hiç bir vatandaşı, diğer 
vatandaştan ayırt etmemektir. Ha
taydaki bütün unsurlann hepsine 
ayni muamleyi yapıyor, ayni kıy
meti veriyoruz. 

Esasen bu, her Türkün milli ah· 
l~kı ve her yüksek idare adamının 
tabii icabıdır. 

Biz konuşurk~n, ard ~rda girip çı 
kanların da sonu gelmiyordu. 

Umumi Vali, herkesin derdini 
dinliyor, herkese cevap veriyor, a
rapla arapça, Türkle türkçe konu
şuyordu. Dikk~t ediyordum. Her
kes dışarıya endişesi zail olmuş; 

meçhulü ~özülmüı bir insan gibi 
çıkıyordu. Ben de öyle çıktım. Eli
ni sıkarken: 

- Daha birkaç gün burada mısı· 
nız?. demeyi unutmamıştım. O, bü 
yük bir nezaket ve katiyetle cevap 
verdi: 

- işlerin icap ettirdiği şey ne ise 
o olacak. Herhalde bütün güçlükle 
ri yenmeğe ve eksiksiz iş görmeye 
azmetmif bulunuyorum. Bunun 
için hem burada, hem de İskende
runda çalışmam icap ediyor. 

'TiREDE : 

Ödemtı Yoİunda Bir 
Sabıkalıyı Yurmuılar 
Tire, (T AN) - Buradan Od kilo

metre uzakta, Ödemlf yolu üzerinde 
hırsızlık ve yankesicilikten emniyeti 
umumiye nezaretinde bulunan Mi· 
llslı Caba Mustafa ollu Ahmedin 
cesedi bulunmuftur. Katil olduğu sa 
nılan, Tirenin İhsaniye mahallesin • 
den Nuri Polat yakalanmıftır. 

Bir Adam, Metresini 
Öldiirdii 

Tire, (TAN) - Alacalı köyünde 
bir cinayet olmuftur. Kadir oğlu A
linin hizmetçisi Çankırılı Mehmet 
oğlu Yaşar, epey zamandır beraber 
yapdılı 3~ yaşlannda Ane Taylam 
sopa ve bıçakla öldürmüftür. Cina
vethı kıskançlık ve ıeçimsizUkten 
ileri geldiji anlafilıyor. Katil tutul· 
mu~. 

Frankfurter Çaytung gazetesinin 
son nüshalanndan birinde Bayan Ba 
verinin Hatay hakkındaki fikirlerini 
hülisa eden bir makale çıkmı~tır. 

Bunda apjı yukan muharrir şunları 
söylüyor: 

"Sıra ile levhalar görtiyorum: An· 
kara oteli, Hatay kahvesi, karakol.... 
Büyük bir binanın üstünde bir Türk 
bayrağı ... Suriyenin içerilerinden ge
len bir adam Antakyaya, girince bir 
Türk 19hrinde bulunduğunu derhal 
farkediyor ... " 

Alman gazetecisi, halkın Milletler 
Cemiyeti mümessilleri hakkında ne 
düşündüklerini aydınlatmak için fU 
fıkrayı anlatıyor: 

"Şehirde, bir Avrupalının arzulan 
na uygun bir tek otel var. Buraya 
Milletler Ce.rpiyeti mümessilleri yer
leımiş. Sordum: 

- Hiç boş oda yok mu?. 
- Var. dediler. Fakat Milletler Ce 

miyeti mümessilleri hariçten kimse 
ile temas etmek istemiyorlar. Bunun 
için otele başka kimse kabul olunmu 
yor . Böyle bir temas, Milletler Cemi
yeti mümessillerinin bitaraflığına ay 
kın düşermiş. 

Bir Lübnanlı bu sözleri dinliyor
du. Söze karıştı ve istihzalı bir tavır
la dedi ki; 

- Bitaraflık mı? Buna eehalet de
mek daha doğru olur. Bu adamlar 
memleketi tanımıyorlar. Halkı tanı

mıyorlar. Ne·türkçe, ne de arapça bil
miyorlar. Bitaraf olabilmek için iki 
tarafın ne olduğunu bilmek li.zım
dır." 

Bu küçücük fıkra, Fransız memur 
lannın bitaraflık adı altında Milletler 
Cemiyeti memurlarını ne yolda bir 
kafese koyduklarını ve ne şekilde 

dınlatıyor. 

Alman gazetecisi sözüne devamla 
diyor ki: 

''İnsan Türkiyede dolaşırken Ha
tay meselesinden bahsedildiğini du
yuyor. Suriye gazeteleri (Liva) mese 
lesi üzemide durqyorlar. Avrupa ga 
zetelerinde Sancak mesele.inden ba
his var. Bu üç davanın ayni dava ol
duguiıu kavrayıncaya kadar epeyce 
vakit geçiyor. 

Burada seçimler devam ediyor. 
Fransızların hazırladıklan ilk kanu
na göre bir Alevinin kendini Türk lis 
tesine yazdırması sahtekarlık sayılı
yordu. Bunun yirmi seneye.yakın ha
pis cezası vardı. Türklerin ıs:arile bu 
madde kalktı. Şimdi nazari olarak 
herkes istediği listeye yazılabilir. Fa
kat Fransız casusluk teşkilatı pek iyi 
çalıştığı için bu hürriyet nazariyatta 
kalıyor. 

Her mf.,•tehip, Türk, Alevi, Arap, 
Ermeni, Rum, Kürt ve diğer unaurla
ra mahsus yedi listeden birini seçe
bilir. Her liste;ıin rengi başkadır. 

Türk listesi kırmızı, Arap listesi be
yu.dır. 

Ermeniler dün Türklyeden kaçan 
adamlardır. Fakat Suriyelilerin dini 
taassubundan korkan ve kendilerini 
bugünkü Türkiyeye yakın bulan Er
meniler çokt\lr. Kürtler de Suriyeli
lerle bir türlü geçinemiyorlar. Rum
lar kendi aralarında ikiye bölünmüt
tür. Aleviler de öyledir." 

Bayan Boveri Fransız siyaseti
nin hedeflerini fÖyle anlatıyor: 

"Fransızlar, buralardaki azlıkla
n, eskidenberi Suriye milliyetper
verlljine karp bir sillh diye kullan 
Dllflardır. Bu insanları""\ Suriyelile • 
rin intikamına karp az, çok koru· 
malt meauliyetini duyuyorlar. Diğer 
taraftan ll'ramızlarda cihan siyase
tine ait düP.nceler dolayısile Türki
ye ile bot geçinmek arzusu vardır. 
Diğer taraftan ellerinden bu kadar 
,eyleri aldıkları Suriyelileri idare et 
mek ve onlara bot görünmek isti· 
yorlar. tt~ bir arzuları da TürJc 
halkının Suriyelilere karp h4mlal 
sıfatını takınarak Ratayda yerlet • 
mettir. İakenderun limanının Ada • 
larden.izindeJd İtalyan üslerine ya • 
km ve kıymetli bir n. olduju da ha· 
tırıumıılan ~.,, 

'I 

Cinayet lşliyenler 
Deli midirler ? 

"Cinayetlerin Baılıca Sebebi Fazla Kıskançlık 

Denilen Hastalıktır. Bunu Tedavi Etmek için 
de Boıanmayı Kolaylaıtnnak LGlmdırn 

CI:43:4~~?~!~ 
D erbent cinayetinin meraklı 

Wsilatını, tahminim bili.tı

na, akıl ve sinir doktoru profesör 
Mazhar Osman da takip ediyor
muş. Son günlerde, henüz katil 
Ali Rızanın marifetlerindek! es
rar perdesi çözülmeden, irili ufak 
lı birkaç cinayet daha oldu. 

Bütün bu cinayetlerin sebebi 
nedir? .. Bu sualin cevabını Maz
har · Osmandan öğrenmek istedim. 
Delilerin sayısını, bizim bildikle
rimizden daha fazla artıran üsta
da ilk sualim: 

Ali Rıza bir deli midir?. Demek 
oldu. 

- Hayır, yahut evet .. Siv bir 
şey söyliyemem. Çünkü:, kend:.Sini 
görmedim, muayene etmedim. 

- Cinayetlerin sebepleri ne
dir? .. 

- Çok sebebi var. Bunlann ba
§lnda kıskançlık gelir. Gazetelerde 
okuduğuma göre Ali Rıza da, cina 
yetlerini kıskançlık saikasiyle yap
mıştır. 

Mazhar Osman, bilhassa kıs
kançlık üzerinde çok durdu. Ev
vela bana şunu sordu: 

- Gülen adam bir deli midir~. 
Bir lahza düşündüm: 
- Hayır .. Değil mi?. 
- Tabii.. Giilen adam deli de-

ğildir. Fakat, bir adamın, fasılasız 

· yarım saat kahkaha attığını düşü
nünüz. Derhal "delidir!,. diye hük
münüzü verirsiniz. İşte kıskançlık 
ta öyledir. Fazla kıskançlık man
zi bir haldir. Buna Paranoya dö 
jaluzi denir. Kıikançlığın. çe§itleııi 

a lt,ıskançlat. yani. maraz halinde 
bulunanlar, hiç yoktan sevgi1Heri
ni kıskanırlar. İşi daha ileri g"-tü
rerek kadının başına zalim kesi
lirler. İçlerinde nihayet katil olan 
lar pek çoktur. Babasından , kar
deşinden kansını kıskananlar çok 
görülmüştür. Bunlar hasta adam
lardır. Akıl hastası .. Birçokları e
vin içinde, karılarını pencerenin 
kenannda görseler, herhangi bir 
adamın sokaktan bir iki defa geç
tiğini hissetseler, fena halde alınır· 
lar. Hemen şiddetle harekete ge
çerler. Sevdiklerini göz yaşı ile 
yalvararak değil, zalimane, kıya
rak tedip ederler. Böyle tipler has 
tanemizde ~oktur. 

B azılarında, bu nüve tam ma
raz denecek derecede inki

şaf etmiş değildir. Fakat, az çok 
mevcuttur. Bu gibiler, hayatı zev 
ciyet için, grek kendilerine, gerek 
eşlerine zehirli bir unsur olurlar. 
Evin içinde kavga eksik olmaz. 
Kalbleri hiç bir suretle rahat ede
mez ve emniyette olamaz. 

Profesörü dikkatle dinlerken, 
mütemadiyen erkeklerin marazi 
hallerinden bahsetmesi nazarı dik
katimi celbetti. Mazhar Osman a
yakta dolaşa dolaşa yorulmuştu. 
Masasının önündeki koltuğa otu-
runca sordum: 

- Kadınlarda bu marazi hal 
yok mudur?. 

- Nasıl olmaz.. Bu hal, erkek
lerde olduğu kadar kadınlarda da 
vardır. Ve daha ziyadedir. Fakat, 
kadınların kıskançlıkta fazla za
lim ve mütehakkim olmamaları, 

ruhlannın daha ince ve terbiyele
rinin daha ziyade zulüm ve ezaya 
katlanır tarzda oluşundandır. 

u stadı biraz da afk ve sevgi 
bahsi - üzerinde konuştur

mak istedim: 
- Kıskançlık ayni zamanda şid 

detli bir a§kın ifadesi midir, de
diın .. 

Doktor güldü. Ayağa kalkarak: 
- Biz, Cenup ahalisi kanı il• 

cak ve hararetli insanlanz. SevgJ
m~e ifrata vannz. Bu, y3Jnız 
bizde dejil, Yunanlılarda, İtalyan 
larda, İspanyollarda da b6yledir. 

Dr. Mazhar O•man 

Mazhar Osman, fiir ve afk 
memleketlerini böyle kısa

ca sıraladıktan sonra, bu bahsi bu 
rada kesti. Sözüne ;öyle devam 
etti: 

- Bu gibi mizaçlar karpsında 
duracak bir de terbiye ve kanun 
vardır. Herkes kıskanır. En şid
detli kıskançlar bile silaha saldı
ramaz. Hiçbir kanun ve terbiye, 
böyle bir psikopata, yani fazla .kıı; 
kanca cinayet yapmak için hak 
vermez. Bir delide bile kanunun 
ve yüksek terbiyenin tesiri var
dır. Onun için bazı memleketler
de, meseli İQ.iijffrede, kıskançlık 
veya ail~ hZtftatı~f,.hürmetsizlik ve 
Hlyanet yu n<len vuK:ua gelen el· 
nayetlerde, katili ne kanun ve ne 
cemaat mazur görür. Kıskandığı
nı öldürmiye, ne cemiyetlerin ya
pısı, ne de kanunlann şekil ve ru
hu, ne de tıp fenni müsaade et
mez. Onun içindir ki, daha çocuk 
yaşta. insanda böyle bir hak o1-
madığını öğretmek ve mücrimleri 
şiddetle cezalandırmak lazımdır. 

Bir taraftan da talüı teshil et
mek icap eder. 

Mazhar Osmanın bu son cüm
lesi dikkatimi çekmişti. Ya 

nılmamak için sordum: 
- Talik mı dediniz?. 
- Evet, evet.. Talakı yani ayrıl 

mayı kolaylaştırmak lazımdır. 

Sohra şöyle izah etti: 
- Kalbine böyle bir şüphe lıti

renin ve bu fÜphe yüzünden, ba
husus iptidai terbiyesi olanların, 

mantıkla yola gelmesi çok zordur. 
Bu gibiler, kendine ve eşine. ha
yatı, tahammül edilmez bir hale 
getirir. 

Ustat durdu. Biraz dinlendik
ten sonra ilave etti: 

- İşte cinayetlerin başlıca se
bebi kıskançlık, dedik .. Bunu, a
taklık, sillh taşımak, biribirinin 
hayat ve hakkına hürmet edecek 
şekilde terbiye görmemek ve niha 
yet gasp ve sir)tat takip eder. Sir
kati en aşağı dereceye koyuyo
rum. Çünkü, sirkat esnasında ya
pılan cinayetlerin çok ağır ceza 
gördüğünü bilen alışkan hırsızlar, 
mümkün olduğu kadar, ellerinden 
bir cinayet çıkmamasına çalışır

lar. Nadiren bu vaziyete düşerler. 
Yalnız, hırsızlığa ilk defa başlıyan 
ve para hırsı gözünü bürüyen kim 
seter arasında, teşebbüsün muvaf
fakıyetini temin için pek şerirane 
katil y'panlar daha çoktur. Gaze
telrdeki vakalarda da bunu gor
müyor muyuz?. 

y ani, bu gibi cinayetlerin ço
ğu, ahpnıf hırsızlardan zi 

yade, ilk müteşebbislerin elinden 
çıkmaktadır. 

Mazhar Osman, cinayetlerin se
beplerini böyle izah etti. Hava ka
ranrken muayenehanesinden çık
tıın. Yolda, bafka sebepler var mı 
diye dil§lnOyordum. 
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INEGöLDE: 

Tütün Eken 
Köylüler Çok 
Güçlük Çekiyor 
İnegöl, (TAN) - Çevremizde zi

rrai vaziyet bu yıl pek iyidir. Şimdi

~e kadar mahsul hiçbir zarara uğra
'mamıştır. İpekbbceği yetiştirme du
tt'umu da normaldir. Yeni tütün eki
mine başlanmıştır. Geçen seneki!1-
den daha az tütün ekileceği tahmin 
ediliyor. Bunun sebebi, son tütün sa
tışlannın hararetli gitmemesi ve tü
tünden çiftçinin eline hemen hemen 
hiçbir şey geçmemesidir. 

KOZ AKDA 

Bergama halkevi tem~il kolu geçenlerde Kozakta bir açık l1na tem· 
sili nrmiştir.Yukardaki re. imde, miisamereyi seyreden Kozak köylüleri 
ile Cİ\'ar halkını göriiyorsunmı:. 

TAN 

Limanda Batan 
Gemileri 
Çıkarmak Lazım 
Karadeniz Ereğlisi (TAN) - Gar

be müteveccih ve limana hakim hi
lal şeklinde bir sırtın üzerinde kuru
lu olan 1400 evli ve 6400 nüfuslu ka
sabamız, Zongu1dağın bir sayfiyesi 
haline gelmiş bulunmaktadır. Alapa 
h ve Başviran Cuma adında iki na
hiyesi, 120 de köyü C"lan kazamız 
içinde çalışmalar göze çarpıyorsa 

da daha büyük himmetlere ihtiyaç 
vardır. 

23 • 6 - 938 

(Hikayeden Mab aat) 

(Btıf\ 6 ncıda) 
=- Vampirlerden, bOyle evlenip 

çoluk çocuk sahibi olanlar, çoktur. 
Ben de sormıya mecbur kalmış

tım: 

- Peki, o akraba, kasabın vam-
pir olduğunu nereden anlamış? 

Yaşlı kadın, bir sı:- ~öyler giöi 

sesini yavaşlatmıştı: 

- Vampirler, başlarını yukarı-
ya kaldıramazlarmış! 

* 
Birkaç gün sonra, halanın vam

pir hika}.'esini kaympedere anlat
mıştım; o. derhal vak:ıya aşina çık 
tı: 

- O sırada, ben de Priştinede 
idim. Zaten halayı da, oradan tanı
rız. Bu vaka, h&ftalarca, aylarca 
dillerde dolaştı. Bir gün, bir tesa
düfle vakanın içyüzünü öğrendim. 

Kasabı öldüren akrnha. vaktiyle 
kasabın aldığı kadın: seviyormuş, 

askerden dönüp te sevgilisini ev
lenmiş görünce, kasabı ortadan kal
dırmak istemiş ... Belki bu, bir ri
vayetti. Fakat muhakkak ki vam-
pirden daha çok akl:ı yakındı. Şu 
var ki<> zamanda, vampire inanan 
lar, hakikate bel b!lğlıyanlardan 
daha çok fazla idi. 

* Vampirin, korkunçluğuna ben 

de inanmıştım. Karıma: 

- Vampir, almıy'llım, dedim. 

Çünkü, elektrik süpürgesini gör 

dükçe, çiftlik yanaşması ile kasa

bın kanlı hayalleri gözlerimin önü 

ne gelecektL 

Kanm da, ayni şeyi düşünmüş 

olmalıyd1; hiç itiraz etmedi: 
- Peki, almıyalım. 

Bu, şunclan ileri geliyor: Çiftçile
rln Ziraat Bankasına, vergi dairele
rine, şuraya, buraya bazı borçlan o
luyor. Bu alacaklılar Mç telaş gös
termeden tütün satışını bekliyorlar. 
Tütünler satılırken de bedelini ara-
larında paylaşıyorlar ve çiftçinin eli 
böğründe kalıyor. Bu vaziyetin üze
~inde durulmak lazımdır. Bütün 
borçlannı tütün bedelinden ödet
mektense bir kısmını başka mahsul
lerin paraşına bırakmak, köylüyü ko 
ıruma bakımından çok iyi bir tedbir 
'olacaktır. 

T erkos Gölündeki 
Tesisat Nasıl Çalışıyor? 

Bugün de Karadeniz coşunca iyi 
ve hemen hemen yegane ilticagah 
teşkil eden Ereğli linı3nı, umumi 
harpte batırılmış olan vapur enkazı 
ile doludur. Bunlar 'ıkarılıp liman 
temizlendiği ve asri b:r hale getiril- - _. - - ---diği halde, Ereğlinin büyük bir ihra 
cat ve ithalat m~rkezi olacağına şüp 
he yoktur. 

Bugünkü halde halkımızın ekse
risi, maden kömürü oca!darında ame 
lelikle meşguldür. Limanımızın dı- ı 

* Inegöl, (TAN) - Köy sağlık ku
ruculan teşkilatı ikmal edilmiştir. 
1ıçemizln köyleri beş mıntakaya ay
rılmış, her mıntakaya bir sağlık ku
ıl'ucusu tnyin olunmuştur. 

''Terkos,, Köyü Ve Civarı Kısa 
Zamanda Elektriğe de Kavuştu 

şında ve on mil kadar uzakta olan 
Çamlı ve Kandilli kömür ocakları 
senede 300 bin ton kömür ihraç et- Bat, d it, n e zle, grip, romatizma, Ne vralji, kınklık ve b ütün 
mektedir. Arazi mümbit değil se de ağrılarımzı derhal keser. lcabmda aün de üç kat e alınabilir. 

Çatalca, (TAN) - Terkos suyunu 
eskisine nazaran bol bol kullanan İs
tanbululardan çoğu, bu suyun1gölden 
çıkarılıp evlerine gönderilmesi için 
koca bir fabrikanın ve yüzlerce a
melenin çalıştığım bilmezler. Halbu 
ki, Terkosköyü ba~lı başına bir Alem
dir ve bu su sayesinde Çatalcanın en 
iyi köylerinden olmuş, hatta burada 
bulunmıyan elektriğe bile 1cavuşmu~
muştur. 

hası ve bahçe yapılmış bulunmakta
dır. Bunlnrın bir de radyolan vardır. 
Fabrikadan denize sekiz kilometrelik 
bir dekovil hattı uzatılmıştır. Altı de
kovil makinesi işlemektedir. 

meyva yetiştirmiye elverişlidir. Bil- - - - - - - -
hassa çilekçilik son yıllarda inkişaf 

* İnegöl, (TAN) - Halkevi genç-
1eri, "Devrim Yolcuları,, piyesini üç 
defa temsil etmişlerdir. 

KONYADA: 

Yeni Bir Buz 
Fabrikası 
Yapılıyor 

Terkos fabrika~ııı, denizden sekiz 
kilometre ve gölden bin iki yüz ki
lometre uzaktadır. Göliin suyu, ra

Konya, (TAN) - Şehrimizde ya- kım farkı sayesinde oluklarla fabri
zın öuz ihtiyacı, Meml~ket Hastane- kaya akmaktadır. Fabrikada, altı ta
sindeki buz makinesi ile soğuk hava ne 120 şer beygir kuvvetinde, iki ta
dolaplanrun ciizi lstihsalatmdan, es- ne 100 ~r beygir ve iki tane de 70 er 
ki sistemde kışın hazırlanan kar ku- beygir kuwefüıa makine vardır. 
yularından ve evkafın buz deposun- Bunların yaptığı tazyikle giinde ::n 
da saklanan buzlardan temin edil- bin ton su Kağıthanedeki havuzlara 
mektedir. Bu, ihtiyaca kafi gelmedi- ~evkedileblliyor. 
gi gibi kısmen de gay:-lsıhhidir. E- Fabrikaya yeni bir bina ilave edil
lektrik Şirketi, Aziziye civarında mlştir. Buraya konulacak mnkine, ka 
bir buz fabrikası kurmaktadır. Gün- zan ve borular İngiltereye ısmarlnn
de 1200 kilo buz yapabilecek kabili- mış ve miihim kısmı gelmiştir. Bun
yette olan fabrika birkaç güne kadar lar çalışm1ya başladıktan sonra İs
faaliyete başhyacaktır. Bundan son- tanbulun su ihtiyacı tamamen temin 
ra belediye, gayrisıhhi buz ve kar- edilecektir. 
1

lann satılmasını menetlecektir. Fabrikalarda bugün, yevmiyeleri 

Halkevi Sinema Aldı 
Konya, (TAN) - Halkevi, sesli ve 

ııeyyar bir sinema makinesi almıştır. 
Bununla Konyamız ikinci bir sinema 
makinesi kıızanmış oluyor. 

Yeni makine, Halk.,vince hazırla
nacak programa göre, bir kamyon
netle köylere gönderilecek ve halka 
parnsız, faydalı filmler gösterilecek
tir. Daima bu esnada hazır buluna
cak olan Halkevinin bir bası da köy 
lüye kısa ve özlü konferanslar, öğüt 
ler verecektir. 

yüz kuruştan aşağı olmnmak iizere 
350 amele, bir doktor, dört memur 
çalışmaktadır. Amele ve memurlar i
çin banyo, duş, dispanser daireleri, 
müteaddit güzel binalar, bir spor sa-

- _ .. .__.,.IUU:INfijl 

BARTINDA : 

Japonyadan 
Ahmet Erkişe 
Gelen Mektup 

Sergi Çok Beijenlldl Bartından bildiriliyor: 
Konya, ~TAN) - Kız Akşam Sa- Elli yıl önce Japon sularında ba-

nat Okulunun iki yılhk mesaisini tan Ertuğrulun bugüne kadar sağ 
gösteren sergi açılmıştır. kalmış olan üç neferinden Ahmet Er-

Sergi; bir Atatiirk k;i~e~i ile dik iş, kişe, Japonyadan bir mektup gelmiş
çamaşır, moda, çiçek salonlarından tir. Mektubu fcltıketzede askerlerimi
mürekkeptir. At3tiirk kösesi de, dört zi o zaman İslanhula getirmiş olnn 
salonda çok güzel hazırlanmıştır. Jliyeyi Japon harp gemisi miirette-

Tertipteki modern sistem, renk batından Yoklci Nonakn yazmıştır. 
kompozisyonları, teşhir edilen bütün Şimdi 70 yaşında olan bu ihtiyar Ja
escrler, bu arada bilhassa şapka, çan pon askeri, Ertuğrul faciasından kur
ta, deri yastıklar, çiçeklerin tabiileri tulan üç l::işi hakkında son senelerde 
fle mukayese edilebllecck olması çok gazetelerimizde çıkan haberleri ve 
mükemmeldir. Hakim olan ruh, za- 1 resimleri okumuş, Ahmet Erkişi İs
rafetin ve modaya uyrr.anın yalnız a- tanbulda arkadaşlık ettiği Ertuğrul 
ğır kumaşlnrla değil, ucuz kumaşlar- mürettebatından birine benzetmiştir. 
la dn temin edilebileceğini anlatmak Yokicl Nonaka,aradan elli sene geç 
tır ki bunda muvaffakıyet gösteril- tiği için resmi teşhiste yanılmış ol
miştir. ması ihtimalini de mektubunda kay-

Fabrikanın makineleri, kömürü ve 
diğer levazımı vapurla getirildiği Ka
raburundan, dekoville fabrikaya sev
kedilmektedir. 

Elektrik Tesisatına 
Baılanıyor 

Çatalca, (TAN) - Kasabamızın 

planına ~it haritalnr gelmiştir. E
lektrik tesisatı yapılması için 20 bin 
lira ayrılmış bulunmaktadır. Bunun 
la işe bnşlamlınnsı bekieniyor. 

Kara c:aköy Muhtarhijı 
Çatalca, (TA - Karacakiiy muh 

tarlığına Bayan Şerifenin 76 rey ile 
intihabından sonra ilçebaylığın gör
diiğii lüzum üzerine ikinci bir inti
hap yapılmıştır. Bayan Şerife, mev
cut 1 fl6 reyle tekrar muhtarlığa se
çilmiştir. 

Terlios l ıçilerinin 
Yardımı 

Çatalca, (TAN) - Terkos fabrikası 
işçi ve memurları, Kırşehir zelzele 
feltıketzecleleri için 160 küsur lira 
vermişler ve bunu, Boyalık Kızılay 
şubesine teslim etmişlerdir. İşçi ve 
memurlar, aylıklarının yüzde yan
ınını Hilaliahmere vermeyi de taah
hüt eylemişlerdir. 

f ~ÖçÔ~ -~~;;R~~;! 
~"" l'-1" l'l'I",, """"" ""' '' * Bergama - Nafiz Özçeli~ln ve-

fatlyle açılan belediye reisliğine 14 
reyle tüccardan Hasan Çelebi oğlu 
seçilmiştir. 

* Balıkesir - Dursunbııy be
lediyesi, knsabıının hn11hoz.ır harita 
sını yaptırınıya karar vennişllr. 

1* Balıkesir - Dursunbe7 inhi
sarlar memuru Hakla, odacısı Kep
sutlu Cemalettin ile kavga etmi:; ve 
öt!ncıyı bıçakla göğsünden ağır su
rette yaralamıştır. 

za Mahmut efendiler ile dört nefer 
Japonyalının resimleri tersim olun-
muştur.,, • 

Bu satırlardan, Ahmet Erkişin 
grupta resmi olmadığı anlaşılmakta
dır. 

Yokici Nonaka, arkadaşının Japon 
gazetelerinde çıkan son re.smini has
retle gördüğünii ilave etmiştir. 

Bu arada son çektirdiği bir resmini 
mektubun içinde yollamıştır. 

Serginin açıldığı ilk glin üç saat dctmcktedir. İhtiyar denizci, Ertuğ
içinde 3093 kişi tara!ınd:ın ziyaret e- rul feliıkctzedcJerini .Hiycyi ve· Kon
dilmesi, gördüğü muvaffakıyetin bir fo vapurlarle getirdikleri zaman dört 
delilidir. Bir hafta devam edecek o- Japon arkadaşı ve iki Türk askeri i
lan. sergiye civar kazalardan gelen- le beraber İstanbuda çıkarttıklan bir 
ler bile vardır. fotoğrafı da yollamıştır. ve bu Türk-

Bu mektup, tiirkçe tercümesi ile 
beraber Tokyo sefarethancmizin 
gönderilmiş ve Ahmet Erkişe veril
miştir. Ahmet Erkiş te cevap yaza
caktır. 

Zonguldal< Hattında 
Yeni istasyon 

etmiş ve yıllık ihracat 500 bin kilo
yu bulmuştur. 
Limanımızın Cenup tarafında de

nize dökülen Gülünç ::1.e:::esi civarı bu 
adla anılan güzel bir mesire olup İs
tanbulun Kağıthancsini hatırlatmak 
ta ve civardan gelen misafirler bu
ranın güzelliğinden lstlf ade etmek
tedir. 

MARAŞTA: 

Belediye, Sıhhi 
ve Temiz Su 
Getirtecek 
Maraş, (TAN) - Şehrimizin suyu 

çok bol ise de kireçlidir. Belediye, te 
miz ve sıhhi içme suyu gctirtmiye 
çalışmaktadır. 

Cezaevi müdürü Reşit Tekinayın 

şehir ortasında, "Şükürdere,, mevki
inde bulduğu ve senelerce metruk, 
toprak altında kaldığı anlaşılan mem 
ba suyu, _ihtiyacın bir kısmını karşı
lamaktadır. * Maraş, (TAN) - Bağlara göç 
başlamıştır. Hemen herkesin bağı ol
duğu için ~bir gittikçe tenhalaşa -
caktır. 

Traliomla Mücadele 
Teıkilcitı 

Maraş, (TAN) - Mevcut trahom 
hastanesine ilaveten, trahom müca
dele reisi Nuri Ayberkin gayretiyle, 
şehrimiz.haricindeki Devecili mahal 
lesinde bir göz bnkımevi açılmıştır. 

Kiişat edildiği Marttan beri yüz
le!'ce hastanın tedavi olunduğu bu 
müessese, mesafenin uzaklığından 

dolayı trahom hastanesine hergün 
gelinememesi mahzurunu kaldırdığı 
için hastaların çok işine yaramıştır. -

BERGAMADA : 

Kozakta Açık Hava 

Temsili Verirdi 
Bergama, (TAN) - Hnlkm.-i tem

sil kolu gençleri Ko:r.ağa gitmişler, 
orada bir açık hava temsili vermiş

lerdir. 
Kozağın büti.in köylerinden gelen 

halk, temsili seyretmiştir. Bunların 
arasında kadınların büyük ekseriye 
ti teşkil ettiği g<>riilmiiştiir. 

Direktör ve dikiş muallimi Mürüv lerden birini Ahmet Erkişe benzet
vet İlkiz. moda muallimi Bedriye mişitr. Halbuki fotoğrafın arkasında 
tabu, çamaşır muallimi Hicret Gö- türkçe şu satırlnr vardır: 
çen, çiçek muallimi Muazzez İlfıh, "Dcrsa:ıdctte Neşriyatı Amirede a
çalışkan t:ılebclcri ve hu sergi ile snkiri şahanei bahriyeden Yeniçeş
ii\•ünseer haklan vardır. meli Besim Bey ve Üsküdarlı Ali Rı-

Bartın, (TAN) - Ankara - Zon
guldak hattının Çaycuma ile Filyos 
istasyonları arasında bulunan ve ka
zamızı demiryoluna bağlıyan Kokak 
su durağında bir istasyon binası ya
pı lma!l kararlaştırılmıştır. 

Kozakta Otel Yapıhyor 
Beriama, (TAN) - Güzel bir me

sire ve hava tebdili yeri olan Ko
zak çamlıklarından istifadeyi kolay
laştınp arttırmak için, her türlü kon 
foru havi asri bir otel yaptırılmıya 
başlanılmıştır. * 0 Bergama1 (TAN) - llkmektep
lerdc imtihanlar bitmiştir. Ortamek 
teptc imtihan bitince sergi açılacak
tır. 

Haydarpaıa Lisesi Satınalma Kurumundan : 
Haydarpaşa lisesi pansiyon talebesinin Mayıs 939 gayesine kadar 

188,000 parça çamaşınnın yıkattırılması kapalı zarf usulile eksiltme!e 
konulmuştur. Eksiltme 30/6/938 Perşembe günü saat 11 de İstanbul Kul· 
tür direktörlüğü binası içinde liseler muhasebeciliğinde toplanacak olan 
komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 6970 ve ilk teminat 523 liradır. 

İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. 

İsteklilerin cari sene Ticaret Odası vesikasından maada çamaşır YJka· 
yıcı ve çamaşır makineleri ve teferruatının yevmiye 6000 parça çamaşır 
yıkayabilecek ve kıırutabilecek kudrette olduğuna dair aynca Ticaret O
dası vesikası ibraz etmeleri mecburidir. Bu vesikaların teminat makbuz 
veya banka mektubile birlikte 2490 sayılı kanunda yazılı tarifat daire
sinde hazırlanacak teklif mektuplannın dış zarfına konularak eksiltme
den bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lAzımdır. Postada vılld olan geclkmt:'ler kabul edilmez. (3552) 

lstanbul Onlverslteıl Rektörlüğünden : 
ünversitede Roma hukuku, ceza hukuku ve devletler umumi hukU

ku umumi iktısat ve iktısat doktrinleri tarihi, fizyoloji, mikrobiyoloji. 
hi;toloji, hayati kimya, sinir hastalıkları, umumi kimya, heyet, te~übi 
fizik, orta zaman garp tarihi doçentlikleri açıktır. Talimatname mucibi~
ce ilkteşrin 1938 ayı ba§ında imtihanları yapılacağından isteklileriJl 
rektörlüğe başvurmaları. (3798) 

Usküdar Müddeiumumtliijlnden: 
Üsküdar Cezaevi mahkum ve mevkuflannın Haziran 938 tarihinde!\ 

31 Mayıs 939 tarihine kadar bir sene zarfında verilecek ekmeğin kapa· 
lı zarf ile eksiltmeye konulduğu 22-6-938 Çarşamba günü saat 13 ol•
rak tayin ve olveçhile ilan edilmesi bildirilmiş iken Tan ve Cümhurlyet 
gazetelerinde ihale günü ve saati ilan edilmediği görülmüş olmasından bit· 
zarure ihalenin bir hafta sonra 29-6-938 saat 10 na bırakılmasına karst 
verilmiştir. Muhammen bedel 8760lira olup yüzde 7,5 ğu hesabile rrı~
vakkat teminat 657 liradır. Fazla izahat almak isteyen taliplerin tatil g~ıı 
ve saatleri hariç olmak üzere hergün Üsküdar Cezaevi Müdürlüğüne mu· 
racaatla şartnameyi görebilecekleri ilan olunur. 

M. M. Vekaleti Hava Müsteıarhijından: - -
Hava müsteşarlığının göstereceği yerde çalıştırılmak üzere 0 210 __.. 

165 lira aylık ücretle bir · mimar alınacaktır. İsteklilerin aşağıdaki Y~ 
zılı 

1

~vraklarile Ankarada M. M. Vekileti Hava müsteşarlığına, istsıı· 
bulda H:ıva Aktarma anhan müdürlüğüne müracaat etmeleri. t-

Talip fazla çıktığı takdirde müsabaka imtihanına tabi tutulacaklarl 
lan olunur. 

ı - Türk olmak 
2 - Mimarlık diplomasını haiz bulunmak. 
3. - Askerliğini bitirmiş ve diğer Vekaletlerle ilgili olmamak 
4 - Ecnebi kadın ile evli bulunmamek 
5 - Sağlık durumu yerinde olmak. 
6 - Hüsnü h izmet ve hüsnü hal vesikalannı hlmil bulunmak. 
7 - Üç adet vesika fotoğrafı. (1925) (3716) 

Gaziantep Nafıa Müdürlüijünden : 
.. nıri11' 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Geçen sene ihale olunan İslRhiyc gu ·fll 
memur evlerinden bu seneye bırakılan 48231 lira 89 kuruş bedeli )ceşı 
altı memur evi inşaatıdır. .. 

ıt• 

2 - Mezkur inşaat 10/6/938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle J1'I (ı· 
nakasaya konularak eksiltmesi 1 Temmuz 938 tarihine rasthyan cums g 

1
s 

nü saat 16 da Gaziantep nafıa müdürlüğünde müteşekkil; eksiltme Jcofll 
yonunca kapalı zarf usulile yapılacaktır. gc-

3 - İstekliler eksittme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık ti' 
nel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi nafıa müdürlüğüne müracaıı 
görebilirler. ıı· 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3617 lira 40 kuruşluJc ~eri 
vakkat teminat vermesi ve elinde Nafıa Vekaletince verilmiş yapı if 
müteahhitlik vesikuı bulunması prttır. 

1
,. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerf~de c1'' 
zılı vesikalar ve muvakkat teminat makbuzu veya Banka kefalet rrı tı)'' 
tuplarile birlikte kanunun tarifat ve şartnamedeki şeraite tamanıeıı ıııı' 
gun ve noksansız olarak teklif mektuplarını havi kapalı zarfları ihale ;4sı 
tinden bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri ilan olunur. (S .. 
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No. 12 Yazan : ZIYA ŞAKIR 

1 E 
ODADA": 

Meclis, Üç 
Tüccara Para 

K o N o M 1 1 
•••••••••••••••••••••••••••• İC PİYASALAR: 

GÜNLÜK 
PiYASA 

' 

Sultan Aziz, Veliahtlıktan 
C V d

• Dün şehrimize 675 bin kilo buğday 
ezası er ) • gelmiştir. Bir kısım tüccar malı sert- 1 

• • ler altı kuruştan, Ziraat Bankasının 

Yapak ithali 
Şikayetlere 
Yol Açıyor 

Ticaret odası umumi meclisi, dün, serileri 5.20 ve yumuşak buğdayları Yapak tüccarları bazı yerli fabri-
ikinci reis Ziya Tanerin başkanlığın- • 5,28 kuruştur. Kıı.ılca buğdaylar 5.28 kalann dış memleketlerden yapak it-
da toplanmıştır. Vekaletin tebliği ü- den satılmı§tır. hal etmekte olduklarından şikayet et-

* zerine 1938 senesi bütçesinde yapı- Piyasamıza getirilen yirmi bin ye- • mişlerdir. 930 senesinde neşrolunan 
lan değişiklik Meclisçe kabul edilmiş- di yü:ı: elli kilo yemlik arpaların ki- • bir kanuna göre, yurdumuzda yeti-
tir. Odanın gelir ve gideri 182220 li- · losu 4.27 kuruştan, yulafların kilosu şen mahsullerden asgari yüzde yir-
radır. Hesabı kat'iye nazaran vari- 3·37 kuruştan, kuşyemlcri 6.15 kuruş. mi miktarının yerli malı olarak kul-

tan verllmffiUr. ·• 
dat fazlası 26563,15 liradır. Bunun . · }anılması mecburi tutulmuştur. Ge-

'İr .• 

Muradı Atmak istiyordu 
l>adişah bu fikrini evveliı. Sadra

taın Ali Paşaya açmıştı. Fakat: 
- Ferman, efendimizin ... Ancak 

: ~~r ki; bu mesele ortaya atıldı
h gun, hem memleket dahilinde ve 
~nı. de hariçte çok fena cereyanlar 
b• ıl olur. Kulunuz, bu bapta hiç 
ır rnesuliyct kabul etmem. 

da biye, şiddetli bir itiraz karşısın
kalınışt.:ı. 

Sultan Aziz, Ali Paşanın sözleri 
ile ehemmiyet verdiği için bu iti
'lı karşısında duralamıştı. Fakat a 
"adan çok zaman geçmeden, Ali Pa 
~-~efat ederek yerine Mahmut Ne 
"<lll Paşa gelir gelmez, Padişah bu 
~fer de fikrini ona açmış ve on • 
"'111; 

- Şevketmeap! .. Mübarek fikri
~ her ne ilham vuku bulursa; 
~rıunet ve isabet andadır. Siz, bu 
tııulk ve milletin sahip ve maliki
~~i~. İradenize muhalefet etmek 
h~ın haddine düşmüştür. Kulu
~ bugünden itibaren, bu ferma
,llııuı zemin hazırlarım. İşe evve

.q sefirlerden başlarım. Avrupa 
~letıerinin muvafakatini aldık
~ sonra, keyfiyet derhal resmen 
~olunur. 

Cevabını almıştı: 
h trtesi gün, gizli müzakereler 
~lamıştı. Fakat Rusya sefiri (Ge-
1 al İğnatiyef) ten başka hiç bir 
'ttir bu meseleye taraftar olına
'ıtş; kendi hükumeti nezdinde te
·hbüste bulunmamıştı. 

j Sultan Aziz, Murat Efendiyi h-
"f:a --J"W'\U••-Z~-J. v1gı..abJd..,a,g .u.'la. c.u.ı-

~}'ıllCa, işin şeklini değiştirmiştL 
eğenini cebir ve tazyik ederek ve-
~tlikten istifa ettirmek istemiş
~~unun için de en evvel onu pa

Zlığa mahkum etmişti. 

~furat Efendi, amcasından gele
~ her sadameye göğüs germeye 
li ar vermişti. Nitekim kendisile 
~lice münasebette bulunan Mitat 
~ ile diğer Meşrutiyet taraftar

da sık sık el altından haber 
• ll'ldererek katiyen istila etmemesi 

tavsiye etmekte idiler. 

!!u sırada, Sultan Azize husu
~ besliyenlerin adedi bir hayli 
~elınişti. Bunların bazılan da, 
~ .. hn ve kudretli şahsiyetlerdi. 
'urnıc, sabık serasker ve Sadra
~ liüseyin Avni Paşa, uğradığı 

qt areu bir türlü unutmamış ve 
etmemişti. Sultan Azizden feci 

ı:ı., intikam almak için teşebbüse 
'%\iştL 

\~rasker kaymakamlığında bulu 
~ ~rdan Ekrem Abdi Paşa, Hü
\ l'l Avni Paşanın en sadık dos
~ ~e müttefiki idi. Bu iki mühim 

~igİYet başbaşa vermişler; Sultan 
' ~e znükemmel bir suikast plfını 

... 
1ll etmişlerdi. 

{"ad· 
tlte ış?~· sık sık Alemdağındaki 
~ gıdıyor. Orada hazan üç beş 
~"akit geçiriyordu.... İşte sui
\' burada yapılacaktı. Padişah o-
~~. bulunduğu bir gece Hüseyin 

,
1 llaşa Selimiye kışlasında bu
~ süvari topçularla köşkü ba
~~ • Sultan Azizi kılıç darbeleri 
~ tıda parçalıyacaktı. Ve o par

~l ~r parçalanmaz; veliaht Mu-
~tıdiye biat olunacaktı. 

> t ~~ - iyice tertip edilmiş; emni
~ ~ılen birkaç zabit te, Selimiye 
~l'l tıa gönderilmişti. Ve tam bu 
~~ ~ ;klar biter bitmez, Sultan 
:<>iı~ e, ~lemdağ köşküne gitmişti. 

ı~. liunkiınn hayatı, kıl üzerin 
~u~· F'akat öyle bir hadise ol

t!l'l ki;Sultan Aziz orada bir ge 
~ 1/a~la kalmamış, sanki, ma
tiltt lr tlhamın tesirile ertesi gün 
~ş sarayına avdet etmişti. 

•-.rlı Prenı Muıtala 
b Fazıl Pcqaya 

en ondan (yani, Sultan A· 

Ben ondan intikamımı almadıkça, Allah canımı alma•ın 

zizden) intikam almadıkça, Allah 
canımı almasın. 

Diye ahd ve şart eden Hüseyin 
Avni Paşa, derhal planını değiştir
mişti. Evvela Hünkarın Kilerciba
~ısını elde ederek onun vasıtasile 
Sultan Azizi zehirletmek istemişti. 
Fakat Pad~ahın ihtiyatlı hareketi, 
bu planı da alt üst etmişti. 

Sonra Mısırlı Prens Halim Paşa
ya müracaat etmiş; padişahı öldürt 
mek için bir fedai istemişti. Fakat 

İçlerinde, Osmanlı hanedanının en 
güzide bir rüknü addedilen bir sul 
tan da dahil olmak üzere her sınıf 
halka mensup, yü1lerce kişiden 
mürekkepti. Bu sultan; sefirden 
aldığı muayyen ve yiiksek bir ay
lık mukabilinde, sarayda cereyan 
eden hergünkü hadiseleri, ayni gü 
nün akşamı bir rapo:-la sefire bil
dirmekle mükellefti. General İğ
natiyef, sonralan bu mesele etra
fında yaptığı ifşaatta; yalnız Mah-

Halim Paşa, böyle kanlı bir işe gi- mut Nedim Paşa ile Familyası efra 
ri ek istememişti. d.ına verdiği para, kürk, Rus atr 

Daha sonra Adliye Nazın Akif 
Paşanın vasıtasile Arnavutluktan 
bir adam getirtmeye teşebbüs et
mişti. Bu da müsbet netice verme
mişti. 

Y.ı:_ daha sonra--13ahriv.e_Nazın 
Kayserili Ahmet Paşa ile Matlı Ce-
lil Paşa vasıtalarile evvelce getir
tilen bir fedai Arnavutla yeni bir 
teşebbüse geçilmişti. Fakat, bu Ar

lan vesairenin, senede fon bin al
tın lira) yı tecavüz ettiğini söyle
mekten çekinmemişti İşte, bu va
ziyete vakıf olan İngilizler: başta 
Padişah Sultan Aziz olmak üzere 
bu ihanete iştirak eden Osmanlı 
nu.rcumeff erıtiin ve rfcaffilaen nef-
ret ediyorlar; derin bir uçuruma 
doğru kayan Osmanlı hükumetini 
bu acı felaketten kurtarmak isti
yorlardı. Fakat sözlerini dinlete-
miyorlardı. (Devamı var) 

yüzde onu oda teavün sandığına ay- · çen seneye kadar kanunun bu hükmü 
Adapa:ı:annın beyaz mısırları kilo-

rılacak, kalanı da Ticaret odası ta· su dört kuruştan ve sarı mısırlar çu- daima sıkı surette kontrol edilmiş, fa 
rafından yaptırılacak ticaret saray , vallı olarak 4,22,5 kuruştan susam- kat bu sene bazı fabrikalar müsaade 
binası için bankaya yatırılacaktır lann kilosu 17-17,10 kuruş ' a

0

rasında istihsal ederek dışardan yapak getirt 
satılmıştır. · l d · B · Bundan sonra muhtelif kazanç ko- m•v er ır. u yiızden yapak fiyatları-

* misyonlarına aza seçilmiştir. Bu a- ı.nın düştüğü iddia edilmektedir. Ge-
Karadenlzin iç fındıklarından bir 

rada hahamları.n sünnet, düğün, ne- parti kilosu elli kuruştan, beyaz pey- çen sene bu ayda kilosu 53 kuruş o-
zaret ve okuyuculuk gibi işlerde al- nirler kilosu 28.05 _ 32.31 kuruş a- lan yapaklar bu sene piyasada 43 
dıklan huzur haklarının kazancını rasında ve kaşer peynirleri kilosu eı.. kuruşa verilmektedir Bu seneki mah 
tesbit için kurulan komisyona Feri- • li kuruştan toptıın snWmıştır. sul iki yüz bin balyadır. Geçen sene-
dun Manyasla Ahmet Bican aza ola- •• * . den kalan stok 35 bin balyadır. 

Dün piyasamıza 25 bin kilo kunı T 
rak ayrılmışlardır. Borsa nizamname fasulye, 15 bin kilo beyaz peynir, iftik~iler Şikayet Ettiler 
sine aykırı fiyatlarla mal alıp satan ·• 14750 kilo kaşcr peyniri, 45 bin ki- Piyasamızda birkaç firmanın bir 
üç tüccar para cezasile cezalandırıl- , lo bulgur ve altmış b!n kilo kepek dış memlekete sattıkları tiftikleri 
mıştır. Menşe şahadetnamelerinin getirilmiştir. f borsada gunü gününe kaydettirme
masrafı alıcı veya satıcı tarafından ve ...._ •• • •• .• • ••• • • • • • • • • • • •• • • mel eri yüzünden z.arar gören tüccar-
rilmesi Iazımgeleceğine dair müna- lar, İktisat Vekaletine şikayette bu-
kaşalar yapılmış ve neticede umumi GİRESUNDA: lunmuşlardır. Ve~aletçe bu mesele et 
katip Cevat Düzenlinin verdiği iza- ' rafında tahkikat yaptırılacaktır. 1-
hat üzerine bu masra~ın beynelmilel Fındık ista syonunda talyanların klering hesapları artmış 
taamül mucibince alıcıya ait olacağı olduğundan piyasamızdan tiftik alı-

kabul olunmuştur. Bir Kurs Açlldı mını durdurmuşlardır. 
Oda azasından Ak Osman zadenin Almanların köntenjanlan dolmuş 

mektupla bildirdiği istınınamesi o- Giresun, (TAN) - Fındıklıkların olmasından tiftiklerimize alıcı çık-
kunmuş ve kabul edilmiştir. imar ve ıslahını , harman yerlerinin mamışlardır. Tiftik piyasası gevşek-

Odada Bugünkü Toplantı genişletilmesini, bu mahsule musal- tir. 
lat olan hayvan ve haşerelerle mü- ipek Kozası Mahsulü 

Fuar komitesiJe. İzmir fuarına işti- cadeleyi, fındıkların pı"yasaya temı"z, T ak d 1 r ya an ge en malumata naza-
rak edecek tüccarlar bugün ticaret o- kur-u ve çürüksüz getı"rı'lmesı"nı· 0:·g- _ ·· k d ran on gune a ar yeni ipek kozası 
dasında bir toplantı yapacaklardır. retmek ve temin etmek u""zere, Gı"re- · · ·1 pıyasaya getırı ecektir. Geçen sene 
Fransızlar Türk dokuma ve yazma sun fındık istasyonunda bı"r kurs a- "Ik 1 ı satış ar 65 - 70 kuruş arasında ol-
lanna rağbet gösterdiklerinden do- çılmıştır. Fındıkçı sayılan kaza ve 
k 

muştur. Bu sene mahsulün bolluğu 
umacı ve yazmacıların da İzmir fua köylerden on beç kişı· kursa çag~rıl- r· l b -s ıyat arın irkaç kuruş daha ucuza 

rına geniş ölçüde iştirakleri temin o- mıştır. verilmesini temin edecektir. Bursa 
lunacaktır. K 

Zelzeleler Oluyor 
Kızılcahamam _(TAN - Bugüıı: 

lerdelfasaoam~a Dırıbırini takıp 
eden zelzeleler olmaktadır. Bunla
nn bazısı hafif geçtiği halde çoğu e
peyce şiddetli oluyor. 
Şimdiye kadar fazla bir hasar kay 

dedilmemiştir. 

ursu idare edecek memurlar üc- kozaları daha iyi kalite olduğundan 
retlerini köy büdcelerinden alacak- geçen seneki açılış fiyatlarını muhafa 

lar ve civardaki köylerin fındıklık- za edeceği tahmin olunmaktadır. 
lan ile de alakadar olacaklardır. Amasya ve Nallıhanda dahi hava-

=-"-C•~-~""~~-=-~ ~ Jar.ın kıır.ak -.,dimPsinıfon .mohcul lo7-

T eni Bir- Melitep ladır. Bu sene koza satışlarının ge

Binasının Temeli A tlldı 
çen seneye nazaran daha canlı ola
ca~ı şimdiden söyleniyor. 

Çikolataların Sürümü t~in 
navut ta Sirkeci taraflannda serse 
riyane bir surette gezerken zabıta 
tarafından derdest edilmiş, Zapti- fi 
ye Müşiri Hüsnü Paşa tarafından L o k M A N ~:~::::~:-:•:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·~ . . . . . . :·:·:·:·:··:::::::::::::::::~::::::·:::::::::·:·:·:-:·:·:·:·:-:·:·:·:·. 

bıuat ıstı.cvaptan geçırılınış, ahva - 't::=:=:~'°'::::::~:::·:·:·:·:·:·:~·:·:·:·::::::::::::::;:::;:::::~: 
li 

... . ... .. •.•.•!·:·:·:·:·:·:·:·:·:=::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::·:·~:·:· 
şuphelı gorulerek memleketi o- .......... ·.···················-:······-:·"···········-:·''· ... ···' • • ·· · · · 

Giresun, (TAN) - On dersaneli 

asri bir ilk mektep binasnın temeli 

atılmıştır. Bütün memurlarla halk

tan kalabalık bir kütlenin bulundu
ğu merasimde Vali Feyyaz Bosut, 

maarif müdürü Tevfik Peken ve bir 

illcmektepli talebe nutuklar söyle

mişler, ilk taşı ve harcı vali koy
muştur. 

Brükselde çikolata ofisinden çiko
lata fabrikatörlerine gelen bir mek
tupta, bütün düya fabrikalarının iş

tirakile her sene beynelmilel bir çi
kolata günü veya haftası kabul edil
mesi teklif edilmektedir. Fabrikatör
lerimiz bu teklifi kabul ettiklerini o
fise bildirmşlerdir . 

lan (Mat) a sürgün edilmişti. Bil- t~.)~~=~l~;:~;:~:1~:;:~*~:f~~fü~~fü~;N~~ M E K 1 M 1 N 
h .. .. . :·(.·:·~·=·:·:·.·:·:·:·:·:·:·:::::::::::;;..:·:·:·:···:·:·:·.·:·:·:·: assa bu suikast ıçın İstanbula ge- :·.·:·:.:.:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·.-.•.•.·.-. ........... ~ ........... ·.~ 
tirtilmiş olan bu Arnavuda yapa- <!!)'I G C:J1 • T L C R •ı :~:::::;::::::::::::::::::s::::;~:;::~:~:;:::::::~:::::: ' ...•.•. -..•.•.·.·.··'· •.·.· ·:·:·.······· ··•·······•·· ······ cağı iş hakkında henüz hiç birşey •· .. , ..... ·'····· ......................... .. 

söylenmemişti. Eğer söylense ve o 
da isticvap esnasında bunu itiraf 
etseydi; hiç şüphesiz ki, müteşeb
bislerin ahır ve fıkıbetleri, feci bir 
netice verirdi. 

Hüseyin Avni Paşa, artık bu kan 
lı teşebbüslerden vazgfçmiş; mak
sadını siyasetle husule getirmek is 
temiştL Avrupa seyahatinde, veli
aht Murat Efendinin İngilizlerin hoş 
lanna giderek Londrada beğenl
li p sevildiğini işitmişti. Bunu ha
tırlar hatırlamaz; derhal bu vazi
yetten istifadeye !karar vermiş; Av 
rupada bir tetkik seyahati bahane
sile Londraya kadar gitmişti. 

Orada yaptığı temaslar o kadar 
iyi bir netice vermişti ki; görüş
tüğü İngiltere hükumet ricali : 

- Murat Efendinin Saltanat ma 
kamına gelmesine itiraz etmek su 
tarafa dursun; hatta bu meseleye 
taraftarlık bile ederiz. 

Demişlerdi. Şunu da kısaca kay 
dedelim ki; İngilizlerin Murat E
fendiye gösterdikleri bu temayül, 
veliaht efendinin kara gözlerinin 
batın için değildi. Doğrudan doğ
ruya bir siyaset meselesi idi. Çün 
kü o tarihte Osmanlı hükümeti, a
deta (Çarlık) ın nüfuz ve tesiri al
tına girmişti. Padişah, Sadrazam 
Mahmut Nedim Paşa, Şeyhislam 
Hasan Fehmi Efendi, Çarın İstan
buldaki sefiri General İğnatiyefe 
dalkavukluk etmekte idiler. 

Çar; sefirine, senede iki milyon 
ruble (yani, iki yüz bin altın lira) 
tahsisat veriyordu. Genç ve yakı
şıklı sefir de bu parayı İstanbulda 
tesis ettiği büyük casus şebekesine 
sarf ediyordu. 

Bu casus şebekesi, çok genişti. 

AÇ MI, TOK MU? 
Güneş banyosu, ne büsbütün a~ 

karnına. ne de hemen yemek üs
tüne yapılır. Onun için, yemekten 
veya kahvaltıdan bir saat kadar 
sonra yapmayı tavsiye ederler. 
Güneş banyosundan ~onra acıkan
lar da, banyadan çıktıktan sonra 
yanm saat geçince yemeklerini 
veya kahvaltılarını yiyebilirler. 

Bu kaide, tabii, mideleri nazik 
ve giineş banyosuna pek alışık ol
mıyanlar içindir. Eğlence için plaj
lara giderek orada dolgunca yağlı 
vücutler;ni gcistermekle iftihar e
denlerden -\·aktiyle, Aya!liofya 
hamamı daha antika olma7:dan ön
ce, orada göbek ta ının iizerinde 
lahana tur usile ka:rmakh ekm~k 
kadayıfı yiyenlerin misali- kum
lar üzerinde deniz mayosu ile, pat 
Jıcan dolmasından karpuzuna ka
dar miikemmel taam edenler de 
görülebilir. 

Bu manzara, biraz garip gelo;P. 
bile, güneş banvosunun açlıkla 
veya toklukla dokunmıyacağını is 
pat eder. Onun için uzunca süren 
güneş banyosu esnasında, güneş 
zaten iştah açtığından, pek açlık 
duyanların -fıstık ve\•a kabak çe 
kirdeği yemelerini, plajın kumla
noı kirletecekleri düşiincesiyle 
belki ~laj sahipleri hoş görmezler
se-. bıraz gevrek, biskiivi yahut 
yemış yemelerinde mahzur ola· 
maz. 

Ancak, İstanhulda giines banvo 
sunu plajda deniz hanvo ·u~ ile bir
likte yapmak adettir .. itkin deniz 
banyosu ~·apılır, sonra günes ban
yosu. Güneşte yatmaktan stlohn
ca da tekrar denize girip çıkmak 
iyi olur. Deniz banyosunun a~lık
la veya toklukla çok müna!liebeti 
vardır. O halde yemekten en aı: 
bir saat sonra denize girmek ve 
iki türlü banyo büsbütün biterek 
.rf ylndiktcn sonra yanm saat ge-

çince yemek veya kahvaltı yemek 
doğru otur. 
Bazılan da plaj üzerinde ilkin 

güneş banyosunu yaparlar, sonra 
denize girerler, ondan sonra tek
rar kısa bir müddet güneş altında 
uzanırlar. Giineş banyosu ile deniz 
banyosu bir araya gelince mide
nin büsbütiin aç veya dolu olma
masına dikkat etmek lazımdır. 
Güneş banyosunu kararmak ve 

eğlenmek için yapanların yemek
lerinde ayrıca bir perhize riayet 
etmelerine liizum yoktur. Hasta
hk ic;in giineş banyosu yapanların 
yi~·ecekleri yemekleri, ha talıkla
rına göre, hekimleri ta~·in eder. 

Yalnız, çocuklarda kemik has
talığına karşı giineş banyolarınm 
en iyi ilaç olduğu artık halk he
kimliğine kadar girmi!l olduğun
dan, kemikleri düzeltilmek üzere 
denize sokulan ve güneş banyosn 
yapbrılan çocuklara verilecek ye
mekleri hatırlatmak lüzumsuz ol-
maz. 

Küçiik çocuklara: Sabah vedide 
sütle ekmek. Dokuz bucukt~ unlu 
bir çorba yahut bir yu~urta veva 
bir piire. 100 gram yine siit. Bir 'bu
çukta ekmek ve rec;et, 100 gram 
t~~rar siit. Dört burukta çorba, 
pure, makarna ve yine 100 gram 
süt. 

Daha büyiicek çocuklara: Sa
bahleyin siitlil, unlu ve çikolatalı 
bir rorba. Öğleyin, çorba (haftada 
üç defa çerez), et, sebze, tatlı ve 
yemiş. 

Akşam dörtte, çukulata, kuru 
yemiş, reçel, peynir. Yedide çor
ba, makarna, yumurta yahut ba
lık. Tattı ve yemiş ... Tabii, hepsin· 
den ~·aşına göre miktarda. 

Bunlarla çocuğa lüromtu O• 
lan vitaminli, madenli gıdalar te
min edilir ve güneş banyosunun 
iyi tesiri kolaylaştınlır. 

' 

rBORSA"" 
22-6-938 

ÇEKLER 

Açrlıt Kıııanrs 

Londra 8.23 6.28 

Nevyor1' 125.7175 125.7175 

Paris 3.50 3.50 
Milano 6.6175 6.6175 
Cenevre 28.895 28.895 
Amterd. . 69.615 69.615 
Bertin 50.66 50.66 
Brüksel 21.3275 21.3275 
Atina l.14 1.14 
Sofya 1.5375 1.5375 
Prag 4.3675 4.3675 
Madrid 6.9225 6.9225 
Varfiova 23.625 23.625 
Buda peşte 24.92 24.92 
Bükreş 0.9375 0.9375 
Belgrad 2.8625 2.8625 
Yok ohama 36.37 36.37 
Stokholm 32.1225 32.1225 
Moskova 23.6525 23.6525 
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Her memlekette senede bir defa 
yapılan iktısat ve tasarrufhaftası gi
bi bir de çikolata haftası yapılması 
bu maddelerin sürümünü artıracak
tır. 

Halde Dünkü Meyva 
Satışları 

Kiraz kilosu 10-20 kuruş. can eriği 
10-15, türbe eriği 12-15, çilek yerli 
20-40, kayısı 10-35, zerdali 8-13, viş
ne 12-25, dut 5-7, ecnebi limon 100 
adet 250-350, armut kilosu 8-12, şef
tali 16-25, karpuz baş 40-60, karpuz 
orta 20-35, karpuz ufak 12-15 kuru~
tur. 

BODRUMDA: 

Yabani Ağaçlar 

Aşllanıyor 
Bodrum, (TAN) - Asırlardanbe

ri devam eden görenC"ğin tesiriyle 
kendi hallerine bırakılmış ve büyii
ye büyüye orman ha!•ni almış olan 
delice zeytiJ ve ahlatlaı-dan istifade 
edilmesi düşünülmüştür Hükumet 
buraya mütehassıs ve memurlar gön 
dermiştir. On binlerce zeytin aşılan 
mış, yine on binlerce ahlata armut 
a ·ısı vurulmuştur. Bôvle devam e
derse hiçbir tarafta yab'lni ağaç kal
mıyacak. alınan mahs•ılden hem 
köylü, hem memleket ıstifade ede
cektir. 

----o-----
Heybeli Telefon Santrah 

Açıldı 
Heybeliada telefon santrali dünden 

itibaren açılmıştır. Heybeli, Burgaz 
ve Kınalı adaları bu santralla muha
bere edebileceklerdir. Bu adalardaki 
abonelerle görüşmek isteyenler, Hey
belinin oumarası olan 58 i çcll'irecek
lerdir. 
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SAŞMAKALEDEN MABA:T) 

Beyhude Kudüs Müftüsü 
Kayboldu 

BiRiNCİ SAYFADAN MABAAT r 
Gayrimübacliller 

Ankaraya Bir 

Murahhas Gönderdiler 

Halayda anarşı 
> Hüküm sürüyor 

Bir (BCL§ı 1 incide) 

Fakat Mescidi Aksanın her köşesi 
Afqanistanla Teşriki Mesai 

Muahedesi Uzatıldı 
(Batt 1 i.ncıde) 

(Başı 1 incide) 

"Ben Atatürk cemaatindenimf 
Bir taraftan bu yolsuzluk devaf1l t' 

derken, diğer taraftan tescil hiirol~fl 
muamelelerine devam etmektedıt 
Ordu nahiyesinin Kışlak koyuııdl 
120 yaşlarında bir ihtiyar, tescil biifi.t 
sunda kendisinin mensup olduğtı er 
maat sorulunca gözleri yaşararal<: 

ve her kapısı en sıkı tarassut altında 

Ç 1rp1 n m a · idi. Başmüftü dışan çıkar çıkmaz ya 
kalanacak ve derhal memleket dışı-

• (Bcışı ı incide) na gönderilecekti. Fakat Başmüftü, 

k. b" k l t hhüt bütün bu sıkı fıkı tarassuda rağmen 
ı, ıze arşı yapı an aa - bi .. 1 A b k 1 v • k M i .. . b r ço ra ı ı ıgına gırere ese -

(Ba,ı 1 incide) 

nisbetlerinin artırılmasını dileye -
ceketir. Gayrimübadillerden bir çok 
]arı cemiyete müracaat ederek bu 
hususta çalışılmasını r ica etmişler
dir. 

lerin ve Hat~y Türklerı hesa. 1 di Aksadan çıkmış, Kudüsten hare-
na kurtardıgımız hakların hır ket ederek bir limana varmış ve o
zerresinden hile fedakarlık e- radan bir vapura atlıyarak Beruta 
demeyiz ve etmiyeceğiz. Bu ta çıkmıştı. Geçen İlkteşrinde Beruta va 

ahhütleri ve hakları boğmak ran ve Berut civarında bir köye yer
için çevrilen oyunların bizim leşen Başmüftünün Filistindeki tet
gözümüzde hükmü yoktur. Bü hiş hareketini buradan idare ettiği 

Geçende tasdikinize iktiran etmiş olan Türk - Yunan mua
hedesi ınünasebetiJe maruzatta bulunurken Balkanlarda ta
kip edegeliliğimiz siyasetin anahatlarını arzetmiş idim. Bu 
gün de yüksek tasvibinize arzolunan Türk - Afgan muahede 
sinin temdidi vesilesile müstakil olduğ4 gündenberi bu kar
deş devletle pürüssüz devam eden dostluğumuzun kısa bir ta 
rihçesini ve bu münasebetle garbi Asyada kanaat ve hara
retJe takip etmekte bulunduğumuz siyasetin esaslarını ar
zetmek isterim. 

Ev..-elki gün şehrimize gelen bu 

haber üzerine elinde gayrimübadil 

bonosu bulunanlardan birkaçı sarraf 
lara giderek, yüz lirası 19- 19,5 lira 
arasında olan bonoları satmışlardır. 
Bu suretle satılan bonoların miktarı 
20-30 bin liralık kadardır. Sarraf 
lar vaziyeti bilmediklerinden teklif
leri 19 ve daha sonra 18 ve 17 lira-
ya kadar kabul etmişlerdir. Fakat 
piyasaya yayılan bu haber üze
rine, bono alış verişi bir kaç saat için 
acılmamış ve öğleye doğru yüz lira
ıık bono için on bir lira fiyat açıl
mıştır. Bono satışı yapmak istiyen
lE:re de yüz lirasına 10,5 lira fiyat ve 
rilmiştir. Gayrimübadil bonolarının 
yirmi liradan on liraya düşmesi bir 
çok gayrimübadilleri şaşırtmıştır. ls 
t ihkak mazbatalarını vaktile lirasını 
elli paraya kadar satanlar olmuştu. 
Mazbatalarını satmamış olanların 

son kararname ile az çok istifadeleri 
temin edilmiş olacaksa da ellerinde 
bonosu bulunan kimselerin ellerin
deki bonolar en düşük bir zamanda
ki kıymetten daha çok aşağı düşmüş 

bulunuyor. 

'.- Ben Atatürkün cema:ıtiııdt' 
nim!,, cevabını vermiştir. 

t .. b h etler beyhudedir söyleniyor ve Lübnandan uzaklaştı-
un u za m . 1 . . bb"' l k b ı 

B nl 1 b. • d"' rı ması ıçın teşe us er vu ·u u uyor-
u ar yayan an, ızı ve un- d H lb k. üf" t·· · · · · d 

y • • • • • u. a u ı m u ınzıva ıçın e Y3.-
yayı degıl, kendı kendılerını al şamakta ve bir kimse ile düşüp kalk-
datıyorlar. Hakkın yerine gel· madığı, hiç bir yerde halk arasında gö 
mesini geciktirmekle cihan ~ rünmemeye ehemmiyet verdiği göze 
rışı bakımından, Yakın Şar- çarpıyordu. Fakat müftünün her gün 
kın istikrarı bakımından en y(ğın yığın mektuplar alarak bunlara 

ağır mesuliyetlere giriyorlar. cevp verdiği anlaşılmıştı. 

fakat bize hedefimizi unuttur Son günlerde müftünün Madagas
mak ve haksız bir gidişi elça- kar adasına gönderileceği ve bu su
bukluğu ile kitaba uydurmak retle Arap alemile temasının kesile-

ceği söylenmiş ve bazı Londra gazete 
bakımından hiç birşey kazan- leri de bu rivayetten bahsetmişti. 

\mıyorlar. Derken başmüftü aylardanberi ika 
met ettiği Beruttan sırra kadem bas B iz, her emelimize, anlaşma ve mış bulunuyor. Kendisinin Suriye a-

1920 de istiklaline kavuşan Afganis mesut ve kuvvetli bir bağ daha kah
tan ilk esaslı ittifak muahedesini 921 yor. 
de Türkiye ile yaptı. Bu muahede Garbi Asyadan bahsederken Y-~~~n 
1928 de yeniden gözden geçirilerek komşumuz Suriye hakkında.da_ du~un 
bir teşriki mesai ve kardeşlik ifadena düklerin_ıiz~ ~ulasa ola~ak soylıyelın:ı: 
mesi halini almış ve içinde bulundu-! Milletımızın her vakıt hakkında bır 
ğumuz dünya şeraitine daha uy.gun kard~ş ~uhabb~ti taşı~ığı .. Suri~e~i~ 
bir hale getirilmiş ve kardeşimiz Iran de bır gun ve ~akın ~:r gunde _ıstı~ 
devletile aramızda mevcut olan mua- laline kavuştugunu gormekle oahtı
hede ile telif edilmiştir. Böylece 928 yar olmak isteriz. Arap alemine karşı 
mayısının 25 inde imza edilen Türk - yüreklerimizdeki samimi muhabbet 
Afgan muahedesi Türk - İran muahe- ~e saygı~ı y~ni Türkiyenin ~ısırl.ı, 
desinin tranla hemhudut olmak husu Iraıkla, Hıcaz ıle ve Yemen ıle ıd:ıme
siyeti haricindeki ahkamının siyasi sinde itina ettiği münasebe~leri en be 
prensiplerini muvafık ve Garbi Asya liğ surette üade ~tmektedır. 
devletlerile heo birlikte p:üttii ı'Yi.imüz Sevdiğimiz Surıye halkı hakkında 

sivasetle ahenkdar ve mutabık bir şe bundan başka tfü·lü ve daha :i!Z duy
kil almıstır. gu taşımak için hiçbir sebep yoktur. 

Maliye Vekaletinin imzasını ta -

Yeni azil ve tayinler 
Antakyada bir çok idare anıir ' 

memurları işlerinden atılarak ) er~e
rine Türk memurlar gctirilrniştır 
Antakya müddei umumisinin yeriııe 
Cemil, Antakya noteri maruf Sadığıll 
yerine Zübeyir Kara bay, jandarııl. 
kumandanı M. Seri'nin yerine k3P

1 

ten Kordiye, orta Kusiyer nahİ) 
müdürlüğüne de Celil getirildıler. 

Valinin ve Kalenin 
beyannameleri 
• d re~ Vali bir beyanname neşre e 

bütün unsurları vergilerini öderneg 
çağırmıştır. .

1 
Kole de, ayrı bir beyanname 1 

halkı sükuna davet etmiş, aynı ~ 
manda örfi idarenin devam ettiği 
bildirmiştir. 

Ayrıca beyanatta da buluna! 
demiştir ki: 

gönül hoşlu~u ile varmayı da- razisi dahilinde 1ssız bir yere sığın
lrna tercih ederi.%. İyi niyetimiz ve mış olduğu rivayet edilmektedir. Bir 
sabrımız bu meselede en ağır imtihan rivayete göre müftünün ortadan kay 
~ardan geçmiştir. Fakat karşı taraf ta- bolmasının sebebi, kendisinin sıkıntı 
lahhütlerinden kaçınmakta ısrar eder- veren mevcudiyetinden Suriyeyi kur 
se anlaşma yolunun çıkmaz bir yol tarmak için Fransız fevkalade komi
olduğuna dair son ve kati kararımızı seri ile Arap kralları arasında cerc-
vermeye mecbur oluruz. yan etmiş olan miizakerelerdir. 

O zaman karşı tarafın bütün anlaş Filistin hadiselerinin garip bir te-
maları ve muahedeleri çiğnediğine cellisi bugün Arapların vak.tile Lav
hükmeder, vaziyetin icap ettirdiği 

Bu m~ahede ile iki büyük akitler- Ancnk samimi bir dostluğun idamesi 
den biri alevhinde baska bir veya bir 1 yalnız bir taraflı olarak uzun uz3.
kac devlet t'arafmdan hasrııane bir ha 1 dıya temin edilemez. Suriye_ halkının 
reket vaki oldueou takdirde di~er akit vatanperver ekseriyetinin bızı~ duy-

f t ·· ·· "'n'·ı emdT"dP bü gularımıza tam bir karşılıkla bızc kar tara o ecavuzun m" - . . . . . 
tün gayret ve mesaisini sarfet.meyi şı kardeşlık hıslerı beslcdıklcrınde 
ve bu mesaiye r~Ö'J'YIPTI hRrO emri Va ŞÜphemiz yoktur. 
ki olursa iki hiikumet yüksP.k Türkiye • Suriye kardeşliği 
menfaatlerine muvafık olan musip ka 
rarı ittihaz etmek üzere vaziyeti a
ralarında tekrar hayırhahane ve iti
na ile miitalea etmeyi taahhüt etmiş 
lerdir. Yine bu muahedenin üc;üncü 
maddesi akit taraf1ardan her biri ba~ 
ka bir veya birkaç devlet tarafından 
diğer akit devlet aleyhine tevcih e
dilen hiç bir ittifak veya siyasi · as
keri, iktısadi ve mali hiç bir itilafa 
ve bundan başka bir veya birkaç dev 
let tarafından diğer akit tarafın as
k~i emn\yeti aleyhine tevcih edilen 
hasmane harek Uere de · tirak etme 
meyi taahhüt etmişlerçl,ir. 

Şu kadar var ki, hiikumetlcr 
milletlerinin hakiki temayiillerini 
gösteren yollarda yüriidilkt~edir ki, 
karşıhkh ve arzu cttiklf.'ri miinR 
sebetlerin inki'.5aClarına hizmet ede
bilirler. Bir tarafta velev tahrik ve 
iğfal ile olsun, diğer tarafın aley
hine fuzuli niimayişler yapıldıkça 
ve hükllmetler bunlara miisait ol
dukça diğer taraftan iyi dnygnb
rı ne kadar samimi olursa olsun 
ve ne kadar kuvvetli bulunursa bn 
lunsun nihayet bir giln rencide ol
ması insani bir netke-dir. Tiirkiy c -

Suriye karde")lik münasebeflerini 
böyle akıbetten korumayı isti:ı,·oruz 
ve biz daima dostluk i ~ in ı:alıstık 

ve çalışıyoruz. İ~in bu cihetini ol
duğu gibi sö:vlcmemi~ ols:ıvdım 

biitiin alakadarlara kar5ı oMu~u 

kaı:lar kendimize karşı cJa samimi
yetimizde kusur etmi~ olurdum. 
Türk - Afgan muahedesinin temdi-

şıyan bonoların itibari kıymeti yüz 
lira iken spekülasyonla piyasalarda 

bu kıymet yirmi liraya kadar düşü

rülmüştür. Bunun sebebi satışa çı -
karılan malların para eden cins;nden 

"- Herkes gözl~_rile gö~~iyo~ ~ı 
Sancakta vaziyet gunden gune ı1 ıJ 
liğe doğru gitmeketedir. Bulanık 5ıl' 
da balık avlamak istiyenler, st\ 
tahriklerine bir nihayet vermelidı 
Bu gibiler kim olursa olsunlar bU r 
kilde hareketten menolunacakla! 

drr. i 

rens tarafından takip olunan usul da tedbirleri almakta kendimizi serbest 
görürüz. 

Hatay davası Kamutay ka
panıncaya kadar anlaşma yo
liyle halledilmezse hükumet 
hu zaruri yolda yürümek için 
Kamutaydan salahiyet alacak 
ve Büyük Şefin ilham ve di
rektifleri dahilinde icap eden 
tedbirleri yerine getirecektir. 
Tutulacak yolun, vaziyetin icapla-

iresinde demiryol köprülerini berha 

va, demiryol istasyonlarını tahrip et-

:rına en uygun yol olacağına Türk 
:milletinin iptidadan hudutsuz bir 
imanı vardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

15 Sanedir 
1 şligen Fabrika 

(BC11t 1 incide) 
kalmadığını görünce naçar teslim 
olmuş ve memurlara: 

- Yukarı çıkın! orada bütün ara
dıklannızı bulacaksınız! demiştir. 

Bunun üzerine yukarı çıkılmış ve 
filhakika büyük bir salonda eroin 
imaline mahsus bütün aletleri imal 
edilmiş iki kilo eroin bulunmuştur. 

Ayni zamanda makinist ve tesvi
yeci olan kaçakçı İbrahim, bu fab
rikasını 15 senedenberi işletmekte 
olduğunu itiraf etmiştir. İbrahim 

Hakkı tarassut edildiğinden şüphe
lenmiş ve aletlerini saklamak için 
bahçede 3 metre derinliginde bir ku 
yu açmıştır. Fakat memurlar1n atik 
liği sayesinde emeline muvaffak ola 
mamıştır. 

Derhal tevkif edilen kaçakçı me
murlara: 

- Beni niye tevkü ediyorsunuz? 
Ben yaptığım eroinleri başka mem -
leketlere sevkediyor, orada satıyo -
rum demiştir. İbrahim Hakkının di
ğer cürüm ortakları da şiddetle ta
kip edilmektedir. 

meleridir. Lavrensten bu işi öğrenen 
Arapların, ayni usulü Lavrensin hem 
şerilerine karşı tatbik etmeleri, İngi

lizler tarafından talihin garip bir cil 
vesi sayılmaktadır. 

Fili.tinde yeni hadi.eler 
Kudüs, 22 (A.A.) -Tedhiş hareket 

leri dün de devam etmiştir. Tulüke
rim garnizonuna karşı çeteler taarruz 
da bulun.dµk~arı gibi Telavivde sınır 
arkasında bir bomba patlamış ve bir 
Yahudi yaralanmıştır. Diğer bir bom 
ba da Kudüs sokaklarından birinde 
patlamıştır. Çete reislerinden Elabed 
yakalanmıştır. 

Maktu Fiyatla 

Satış Mecburiyeti 

Lc1yihası Mecliste 
(Başı 1 incide) 

Belediyeler, bu kanun hükümleri
nin tatbik ve takibine müteallik işleri 

görmekle mükelleftirler. 
İktısat VekUeti bu tatbik ve takip 

hususlarını teftiş ve mürakabe ede
neği gibi, lüzum gördüğü yerlerde ve 
ya lüzum görülen bazı işlerde doğ
rudan doğruya tatbik ve takip işleri
ni yapmak üzere memur da tayin e
debilir. 

Yukarıda yaZllı hfıkümlere göre sa
tılan maddeler üzerine fiyatları ve 
ayrıca vasıflarını gösterir etiket ve
ya başka bir işaret koymak, yahut lis 
te asmak mecburiyetine riayet etmi
yenler 20 liraya kadar para cezasile 
cezalandmlırlar. Etiket koyduğu ve 
liste astığı halde bunlarda yazılı mik 
dardan aşağı yukarı fiyatla mal sa
tanlardan 5 liradan 20 liraya kadar ha 
fif para cezası alınır. 

Bu muvaffakıyetlerinden dolayı 

inhisarlar istihbarat şefİ Mazharla 
değerli memurlarını tebrik ederiz. 

Yukarıdaki fiillerin tekerrürü ha-
linde para cezasile beraber buna te
vessül eden dükkanlar bir haftaya ka 
dar kapatılabilir. Bu maddede yazılı 
cezalara carptırılanların isimleri dük 
kan ve ticarethanelerinin halk tara
fından kolaylıkla görülebilerek bir ye 
rine asılacak ve varsa mahalli gazete 
ile de ilan olunacaktır. 

İzmitte : 

Bir Ceset Bulundu 
Bu hususta verilen para cezalan 

kati olup hiç bir şekilde itiraz olu

namaz. 

Türk - lran muahedesi 
Bundan başka yine bu Türk - İran 

muahedesi biribirimizin hasmane bir 
tecavüze maruz olduğu zaman itinalı 
ve samimi müşavere neticesinde iki 
akit tarafın beraber yürümeleri ihti
mali kuvvetli olmasına rağmen, diğe 
rinin bitaraf kalması iki memleketin 
yüksek ve milli menfaatlerine ve kud 
retiM daha uygun telakki edilen hal
lerde bile seferberlik yapmak sure
tile bitaralığındaki tecavüze uğrayan 
tarafın müdafaasını azami teshil ede 
cek mahiyette tatbikmı temin eden 
hükümlerini ve hemhudut olmak hu
susiyetinin istilzam ettiği karşılıklı 

vecibeleri de ihtiva etmektedir. 
Derhal şurasını bu bahiste yine a

çıkça ve minnetle tebarüz ettirmeli
yim ki, bu siyasi ülkümüz İran şahin 
şahı hazretlerinin yüksek görüş ve te 
şebbüslerile Sadabad misakı halinde 
olarak bugün tahakkuk etmiş bulu
nuyor. Arzettiğim bu misakın ir.nası 
mün:ısebetile Tahranda söylediğim 

bir nutukta ifade etmiş .olduğum gi
bi Garbi Asyayı müşterek bir kar
deşlik vatanı haline getiren bu misa 
kın , misaka dahil devletlerin müş
terek komşusu ve dostu olan iki bü
yük devletin yani dostumuz Sovyet 
Rusya ittihadı ile diğer dostumuz Bü 
yük Britanya imparatorluğunun mu
vafakat ve hatta müzaheretleri inzi
mam ederek yapılmış olması ile ken
dilerimize olduğu kadar büyük kom
şularımızın da yüksek menfaatlerine 
uygun ve dünyanın mühim bir kısmın 
da sulha samimiyet ve ciddiyetle ha
dim bir muazzam eser meydana gel
miştir. 

KomJumuz Irak 

İzmit. 22 (Tan muhabirinden) 
Bugün İzmit rıhtımında bir ceset 
bulunmuş ve üzerinde yapılan arı.ş -
tırmada çıkan nüfus kağıdından ce -
sedin Seydişehirli Mehmet oğlu Fah
riye ait olduğu anlaşılmışt~. 

Ye.lnız dükkan, mağaza ve ticaret
hanelerin kapatılmasına dair olan ka 

Komşumuz ve dostumuz frakın 
bu misakta kendine layik olduğu 
yeri tutmuş olması misaka dahil 
devletlerle istiklallerini can ve gö
niilden istiyerek görmek bahtiyar
lığına nail olduğumuz Arap alemi 
devletleri arasında ayrıca yeni bir 
rabıta daha teşkil etmiş bulunuyor. 
Son zamanlarda büyük bir sevinç 

Ayni zamanda, Fahrinin ~stan_bul
da, Galatada Erat inşaat şırketınde 
çalıştığı da tesbit edilmiştir. Zanne 
dildiğine göre, Fahri İstanbulda. ~~ 
nize düşmüş, ve dalgalar kendı~ını 
hmit sahillerine kadar getirmiştır. 

Tahkikata devam edilmek1edir. 

rarlara karşı verilen ceza kararının 

tebliğinden itibaren üç gün içinde ma 

hallin en büyük mülkiye memuruna 

itiraz olunabilir. İtiraz yazı iledir. 

Bunun üzerine verilecek karar da ka

tidir. 

le öğrendiğimiz İran imparatorluğu 
hanedanı ile diğer kardeşimiz Mısır 
Kralı hanedanı arasında sıhriy~t hu
sulüne dair olan haber, taahhüdünü 
daima dilediğimiz bu rabıtalara yeni, 

di münasebetile yaptığım bu maruzn. 
tıma nihayet verdirirken, ~iyasetimi
zin şu cihetini de kaydetmeliyim ki, 
dostluklarımızın bir müeyyidesi d e 
dost hükumetlerin biribirimizı anJ 
lıyarak bu muhadenetin idamesine 
karşılıklı çalışmıya kadar hu dostluk 
ların milletler arasında kurulrnu~ ol 
masıdır. 

Arkadaşlarım, muhteviyatını söy
lediğim gibi diğer komşularla olan 
münasebetlerimize inikasalını da et
rafile izaha çalıştığım Türk - Afgan 
muahedesi temdidi protokolunu tas· 
dik buyurmanızı istirham ederim.,, 

Demiştir. 

Ra.ih Kaplanın •özleri 
Bu münasebetle söz alan R:ısih 

Kaplan (Antalya), Afganistanla o -
lan kardeş] ik bağlarının geçen yıl -
lar içinde bütün dünyaya örnek o
lacak surette bir kat daha kuvvet 
bulmuş olduğunu kaydederek: 

"- Eğer - demiştir - bütün dün
ya milletleri sulh işlerini yolunda 
yürütmek istiyorlarsa işte nümune
si.,, 

Rasih Kaplan sözlerine devam e
derek Türk m!lletinin hiç bir mille
te karşı bir ihtiras beslememekte ol
duğunu ve her ~irine karşı saygı, 

sevgi duymakla beraber hiç bir za
man da haklarından vazgeçebilece -
ği bir fikre kapılmaması lazım gel -
diğini hatırlattıktan sonra böyle bir 
ümide kapılmış olanlar varsa böyle 
bir fikri kafalarından çıkarmaları 
lazım geldiğini kaydeylemiş ve mev 
zuu müzakere olan muahedeyi kut
lıyarak Türk ve Afgan milletlerine 
saadetler dilemiştir. 

Bir aual 
Bu izahatı müteakıp, Emin Sazak, 

(Eskişehir) şu suali sormuştur: 

kıymetli emval olmamasıdır. Maliye 

Vekaleti yirmi liraya düşen bonola
rın kıymetlerini yükseltecek bir ted 
bir alacak yerde kati tasfiye yoluy
la y üz lira kıymetinde olarak kabul 
ve fevzi ettiği bonoları on bir liraya 
indirmiş oluyor. Bu düşünce ve ka
rar gay rimübadi11cri haklı bir endi
şeye düşürmüştür. 

suluk h islerile komşularına bağl ıdır. 

FAfpt ~on;ışujgpmız buna "Yluvafakat 
etmeseydi bunu yapamıyaC'aktık gibi 
bir şey aniaşı ıyor. Bilmem amma bu 
tabir bana alıştığımız şekle uygun 
değil gibi geliyor. 

Hariciye Vekili Aras: 

"- Arzedeyim, arkadaşlarımın ma 
lfunudur ki, Sovyet Rusya ile Tiirki
ye arasında meri ve ahiren temdit e
dilen muahedemiz mucibince iki ta
rafın yakın komşularile her iki ta
raf için her hangi bir siyasi ;nuahe
denin müzakeresine başladığı L.aman 
biribirine haber vermek ve imza ede 
bilmesi için de muvafakatini almak 
zaruridir. 

Diğer taraftan yine arkadaşları -
mın da malumudur ki, şark misakı 

azaları. arasında bulunan !rakın İn
giltere ile ittifak muahedesi vardır. 
Her hangi bir misaka imza koymak 
için İngiltere devletinin muvafaka
ti zaruridir. B inaenaleyh bu misak 
iki büyük kÔmşu devletin muvafa -
katlerinin ve hatta müzaheretlerinin 
in7.imamile yapılmıştır. Onun için 
burasını böyle ifade etmiş bulunu -
yorum.,, 

Tevfik Rüştü Arasın bu cevabı ü
zerine kanun layihası okunmuş ve 
kabul edilmiştir. 

Elektrik Şirketi mukavelsi 
ka.bul edildi. 

Mecliste bundan sonra Elektrik ~ir
ketinin satın alınması mukavelesinin 
tasdiki hakkındaki kanun görüşül
müş ve bu arada söz alan Nafıa Ve
kili, satın alma işinin geçirdiği saf
haları ve müzakereler esnasında şir
ket tarafından ileri sürii1müş olan me 
talibatın mahiyetlerini izah etmi~ ve 
nihayet varılınış olan netice hakkın
da da demiştir ki: 
"- Nihayet on bir milyon lira Uze 

rinde anlaştık. Bu suretle aramızda 
tam bir mutabakat hasıl oldu .. Şimdi 
buna mukabil menfaatimiz nedir? A
sıl mühim nokta budur. Bunu da ar
zedeyim: 

Şirket 1933 te 5.175.000, 1934 te 
5.140.000, 1935 te 5.253.000, 1936 da 
s.211.000. 1937 de 4.944.000 lira para 
almıştıı-. 

"- Büyük Britanya ve komşumuz 
Sovyet Rusyanın muvafakatlerile mu 
ahedenin imzalandığını şimdi dinle
dik. Gerçi Ankara hükumeti iyi kom 

Yani vasati olarak bugiin 5 milyon 
lira varidat getirmel(tedir. Netice ve 
hulasa bundan ibarettir.,, 

Nafıa Vekilinin bu izahahnt miite
akıp maddelere geçilmiş ve satrn alın 
ma mukavelesi tasdik edilmiştir. 

Askeri konuşmalara gelince ~ri 
temin ederim ki müzakereler, 'l'~Jl~ 
- ı ·ransız dostluğunun uhdelerı, 
uygun karşılıklı bir anlaşma }loı\ 
sı içinde devam etmek tedir.,, 

Valinin ziya! eti 
1 

Hatay valimiz Abdurrahman r.fe 
lek, Hataydaki Türk askeri he~ 
reisi Orgeneral Asım Günd~z ~r~ 
fine büyük bir ziyafet vermıştır· 
yafet çok parlak olmuştur. 

Bone Tü;·k iistünlÜğü~defl 
bahsediyor eC 

Paris, 22 <A.A.) - Ecnebi gaıet 
lcr birliği bugün Hariciye ~9 

1 
Bonne şerefine bir kabul resmi ıet" 

d. ·er w 
etmiş ve bu kabul resminde ıg 

çok rical de hazır bulunmuştur· e 
Bay Bonne, yaptığı beyanatt~ c 

cümle Ankaraya gideceğini teyıt 
miş ve demiştir ki: 1'il 

"- Bu ziyaret, Fransa ile 
1
d 

. i 11 kiye arasında mevcut saınırı1 " 
,·ı• nasebatı parlak bir tarzda te. 
"ıtl decektir. Fransız ve Tlirk nıtl 111 

silleri İskenderunda bir dostltl~ ~ 
ahedesini müzakere ediyor1at· ~11 
muahede üçüzlü Türk - Fr9ıl· t~ 
Suriye muahedeııi ve erkanı )IBt~ 
ye anlaşınalarile tamanıtaıııı 
tır." 

Milletler Cemiyetine 
müracaatımız lıJ 

Cenevre, 22 (A.A.) - Anad0 
• • 0f 

jansının hususi muhabiri bildit~aı:I 
Türkiye daimi delegesi Nec~ ti 
Sadak bugün Milletler Ceı:nlYeeJ 

• kA ·b· M A 1.. ·yaret mumı atı ı . veno u zı i) 

rek Hataydaki komisyonun vıııtı~ 
hakkında görüşmüş ve hükurrı:ıil 
bu husustaki noktai nazarını te 
miştir. 

IJifd 
Fransayı da notadan Tıa 

ettik . i3UY 
~aris, 22 (A.A.) - Tür~ıye .. ğ1J 

Elçısi Suad Davaz bugun o ri 

sonra Hariciye Nazırı B. Bo!1Jl~~~P 
yaret etmiş ve Türk unsurlar ~ııetl 
ne olarak Hatayda bulunan ~1~erJ 
Cemiyeti komisyonunun g_~s tıı11t 
tarafgirlikten dolayı Türk ht11' f1'1' 
nin bu komisyonla işbirliği yıı~9 ~ 
devamının imkansızlığı hakJ<tfl ıı 
letler cemiyetine tevdi edileı:ı 

1 
dan Fransız Hariciye Naı1r1'1 

men haberdar eylemiştir. 

---o---- tı 
iki Vapur Çarpış 

oeııl 
İzmit, 22 (Tan muhabirin ısıı 

Derincede Norveç bandıralı tl( 

Türk bandıralı Kurtuluş "aPtı9 
çarpmış, İsa vapuru kısrnetl ..., ~ 

d \f9.I'" ra uğradığından yoluna e ıı . 
PıJıı 

memiştir. Fakat derhal ya 1ıı~ blltrı 
dımlar sayesinde vapur 
kurtarılmıştır. 
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lıta•bul Dlrdüncl icra Memurllljundan : 
Talftlmma (184450) liza kıymet takdir edilmiş olup paraya çevril

meline karar vwilen Beyoğluılda teki Hüseylnağa yeni Kuloğlu mahal
lesinde eski Caddeikebir ve Alyon ve Ağaçeşmesi ve yeni Aliyon ve Is
tikW caddeai IOkağında eski 183, 185, 18, 20, 1 ve yeni 199, 201, 203, 17, 
18, 19, numaralarla murakkam Anadolu Hanı namiyle maruf hanın nı-

AK T 1 F 
KASA: 

Altın: San kilogram 17.152.999 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Tilrll llnn 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Saft kilogram 9.054.614 

Altına Wlvili Ub&J ia'bee& 
dovızler 

Dıter dövizler •e Borçla ldl
rine balriyelen 

8.azine TahvWerl: 

Deruhte edi, nrala nakdiye 
kartılıtı 

Kanunun 6 - 8 inci maddele
nııe tevfikan hazine tarafmdan 
vilıı tediyat 

Sen edat Cüzdanı: 

HAZiNE BONOLARI 
TlCARJ SEN'EDAT 

bhMıı " TahvUlt Cllzdam 

(Denıhde edilen evrakı nalı: 
A - (diyenın kartılıtı rtaham ve 

(Tahvillt(itlbarf kıymetle) 
B - Serbest esham ve l&bvillt 

&vanalar: 
Altm ve Döviz &zerine 
Tabvillt ilzenne 

Bluedarlar ı 

lluhtellf: 

PASiF. 

C
~ye 

24.127.065.90 ihtiyat Ak~ 
17 .287 .243.-

1.273.310.94 42.687.619.M Adi •e fnkal&de 

u9.43o.D-:I 

12.738.038.33 

19.050.:;9 

9.557.351.i8 

158.748.563.-

15.057 .949.-

4.200.000.-
53.443.159 .15 

39.997.991.!\8 
6.906.473.76 

102.708.61 ı, 
9.247.170.72 

Tekim 

Haıad 

41U30.97 TedavWc1eld BMılmotlart 
Derahde edilen 9"'akı mildi,. 

Kanunun 8 - 8 lnd maddeleri
............... tlıllf ;I 

22.312.440.GS 

Ylki tedl7aC 

Derahcle ... ~ .,..,.. 

bül79li 

Kartıhtı tamamen aJtm olarak 
illveten teda...We Ylhdil• 
Reeskont mıakabili Dlveıcn tecJ. 
vazet. 

143.690.814,.- Tttrk Uruı Mevta.atı: 
Döviz taalıhUdatn 

Altma tah...nl kabU dhlslet 
57.643.159.45 :er.:;: ve aJacalr&a kll-

46.904.465.34 

9.349.929.53 
4.500.000.·-

13 .509 .393 .24 

341.017 .052.85 

lluhteftf • 

2.712.234,11 
6.000.000, 

1&8.748.583, 

11.0M.Mt 

143.890.814,-

19.000.000, 

13.000.000, 

498.1 

31.519.071.54 

2 Mart 1933 tarihinden kiharen 

Lira 
15.000.000,-

8.712.234,11 

175.890.8H,-

21.1'1U41.70 

88.915.188.36 

841.017 .052.85 

lakonto badeli '1 SYz Albn üzerine &YUll ~ 4~ 

. sıf hissesi açık arttırmaya vazedilmiştir. Tapu kaydına nazaran gayr i
menkulün hududu: Doğusu 1, 31, 35, 36 parseller , Kuzeyi: yol ve parsel 
3, Batısı: 3 ve 30 parseller, Güneyi: Yol 3 ve 31 parseller. Evsafı: Gayri
menkul 17 dükkan ve 2 apartımandan ibaret olup, İstiklal caddesinde 
199 No. lu dükkan: Zemini ortasından iki basamakla ayrılmış iki kısım ü
zerine mozayık parke dö99lidir. lstiklll caddesinde 203 No. lu dükkan 
199 No. lu dükkanın 91idir. Zemini ahpptır. Dükkanın içindeki &Sma kat
la merdiveni kontrpliktır. İstiklal caddesinde 201 No. lu methal: Bura
dan Alyon sokağına kadar uzanan zemini cento şap ve iki set üzerine 
mMml btr puaj• llrllmeite olup pasajın Hd ..... demir parmak
lıklı büyük kapıları vardır ve hususi olaralt 1 den 18 No. ya kadar met
hal ve dükkanları havidir. Hususi 1 No. bir antre ile merdiven altında 
bir kapıcı odası olan apartıman methali olup mezkur apartımanın, 1 ci 
katında: Bir sahanlık üzerine camlı bir kapı ile zemini karesiman ve 
pasaj üzerine gelir bir taras ve 1 ve 2 No. lu daireler vardır. 1 No. lu 
daire: Bir antre üzerinde lstiklill caddeaine nazır iki küçük bir büyük oda 
ile 4 sabit dOlaph bir koridor üzerinde •YllC• f oda bir banyo, helası bu
lunan bir mutfak (mutfatın semini karasimeıı ve banyonun zemini ka
rakire ve etrafı fayam dÖfell, bidell ve ~ye küvetlidir.) Sokak cephe
sindeki odalar ile antre ahşap parke döşelidir. Ve mezkur odaların cep
heleri vitrin camekindır. 2 No. lu daire: Bir antre ile aokak cephesine na
zır iki oda ve bir salon ve aynca bir koridor üzerinde üç oda, bir ban
yo, bir helA, bir mutfak olup evsafı 1 No. lu dairenin aynıdır. 2 inci kat 
ta: 3 ve 4 No. lu daireler vardı\. 3 No. lu daire: 1 No. nun ayni olup 
yalnl.3 sokak cephesindeki odalar vitrin camekanları yoktur. 4 No. lu 
daire: 2 No. nun aynidir. Bu dairede de vitrin camekan yoktur. 3 üncü 
katta: 5 ve 6 No. lu daireler vardır. 5 No. daire: 3 No. nun aynıdır. Yal-
nız koridor üzerindeki odalardan ikisi birleştirilmiştir. 6 No. lu daire: 4 
No. nun aynidr. 4 üncü katta: 7 ve 8 No. lu daireler vardır. 7 No. lu daire: 
5 No. nun aynıdır. 8 No. lu daire: 6 No. nun aynıdır. Yalnız bu iki dairede 
şahniş olmayıp zemini çinko etrafı demir parmaklıklı birer balkon var
da. 5 inci katta: 9 ve 10 No. lu dairelerle ayrıca bir koridor üzerinde 
sabit kazan ve ocaklı mermer tekneli çama§l!'hane, 5 küçük oda, bir hela 
ve 9 No. lu daire cihetinden de yine sabit kazan ve ocaklı ve mermer tek
neli bir çamaşırhane ile 4 oda ve bir heli vardır. 9 No. lu daire: Bir an
tre üzerinde üç oda ve bir koridor üzerinde yine bir oda, bir hela, bir 
mutfak, bir banyo mahallinden ibarettir. 10 No. lu daire: Bir antre ve 
bir koridor üzerinde üç oda ve bir heli ve bir mutfak vardır. Taras ka
tı: Zemini karasiman kenarları demir parmaklıklı ve duvar korkuluklu 
bir tarastan ibaret olup sokağa tesadüf eden kısmın üstü örtülüdür. Hu
susi 2, 3, 4 No. lar: Pasaja nazır dükkan olup zeminleri ahşaptır. Husu
si 5 No.: Dükkan olup zemini ahşap ve üstü kısmen demir çerçeveli ca
mekindır. Hususi 6 No.: Dükkan olup zemini ahşap, içinde bir asma ka· 
tı ve camekan vardır. Hususi 7 No.: Dükkan olup 6 No. nun eşidir. Hu
susi 8 No.: Büyükçe bir dükkan olup zemini ahşaptır. Hususi 9 No.: Dük
kan olup 8 No. nun efidir. Ajaçepeai sokağına demir~ kepenkle 

Emn·ıyet Umum M~··du··r1u·· iil'•den •• örtülü cephesi vardır. Buradan 22 No. alır, halen boştur. Hususi 10 No.: 
-ıı-.• Zemini ahşap bir dükkan olup Alyon sokağına cephesi ve kırma demir 

1938 yılı birinciteşrin ayı iptidasında tedriuta baflıyacak olan İl- kepenkleri vardır. Hususi 11 No.: Zemini ahşap bir dükkan olup halen 

Oamanlı Banılcuı 

1 L ~ N 
depo olarak kullanılmaktadır. Hususi 12 No.: Alyon sokağına cephesi o-

tanbul polia okuluna 200 stajyer talebe alınacaktır. Osmanlı Bankası hlssedarlan uınu lan apartımanların methalldir. Bu methalde bir oda olup biri merdiven-
1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki enafı balı olınak- ml heyeti 1938 Haziranının 21 inci le 1 inci kata çıkılır. 1 inci kat: Bir koridor üzerinde 11-12 No. lu dai-

la beraber 30 yaşından yukarı olmamak. reler vardır. ıı· No. dairede: Bir antre üzerinde biri camekanla bölün-
2 - Boyu 1.64 santimden aşağı olmamak. salı günü Londrada toplannuftlr. müı 3 oda aynca 1 koridor üzerinde yine 1 oda, 1 mutfak, 1 bea var-
3 - Gedikli erbaş ve diğer askeri okullara girecek talebenin bedent ldare heyeti tarafından hissedar- dır. 12 No. ha dairede 'bir anU. w bir koriclor üzerinde 4 oda 1 hell 1 

k abiliyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede aallım olmak. (Tam 1ar mutfak içinde tel'JD09ifonlu bideli musluk ve emaye küvet bulunan bir 
ların tasdikine arzedilen karar ~o LANI banyo daiıwi vardlr. 2 iDCi kat: Bir ..... üurinc:le 13-14 No. lu da-teşekküllü sağlık heyeti muayenesile anlaşılmak). müttefikan kabul olumnuftur. ireler vardır. 13 No. lu daire: 11 No. nun eıidir. 14 No. lu daire: 12 No. 

4 - Sarhoıluk ve kumarbazlık gibi fena hallerle tammnıı olmamak. nun aynıdır. 3 üncü kat: Bir sahanlık üzerinde 15-16 No. lu daireler 
5 - Taliplerden fazla izahat almak iltiyenler bulımdaklan yerin 27 Hazire 1938 tarihinden ftfba. vardır. 15 No. lu daire: 13 No. nun eşidir. 16 No. lu daire: 14 No. nun eşl 

en büyük mülkiye memuruna müracaatlan. ren 99 numaralı kuponun ibrazı mu- olup yalnız banyo yeri de odadır. 4 üncü kat: Bir sahanlık üzerinde 17-
18 No. lu daireler vardır. 17 No. lu daire: 15 No. nun aynıdır. 18 No. lu 

6 - Okul yatılı ve parasızdır. Stajyerlerin latelerlnden bafka giy- kabilinde temettü lıiaesi olarak his- daire: 16 No. l\UD '.t!Şidir. 5 inci kat: Bir sahanlık üzerinde 19---20 No. lu 
dirilmesi, teçhizatı okul tarafından temin edilir ve her ay bir miktar da daireler vardır. 19 No. 1u daire: 17 nin efi olup 6 odalıdır. 20 No. hı da-
~~~ w~~ (191~~~~ M~3~~e ~~--~--~;~;;~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ve~rm~ 
.=.:.:=-~~.:.._:.:..:~=:::::2::::::::::=::::::=================::::;;=;=;:::::...:...::....__ Sultanahmet Sulh üçüncü hukuk tekneli bir çamaşırhane ile üç oda bir hela vardır. Buradan tarasaya çı-

hAkimliğinden: Sultanahmette Meh- kılmaktadır. Taras katı: Bir kısmının zemini karasiman bir kısmının ah
metpaşa yo~da Suterazisi 50 _ şap olup aksamı panjur kaplıdır. Korkulukları kamilen demir parmak· 

lıklıdır. Ön ve arka kısımlarında beş tane ikişer tonluk saçtan mamul 
kağında 30 ve 10-12 No. lu iki bap su depoını vardır. Husust 13 No.: Dlikkln olup zemini ahşap ve içinde bir 
hanenin izalei şüyuu hakkında Sa- uma katı mevcuttur. Husust 14 No.: Dükkln olup 13 No. nun aynıdır. 
dık Eldemin Mehmet Zakir ve Ali- HUSUll 15 No.: Aputllnanlara att BerVll merdivenlerinin kapısıdır. Hu-
me aleyhlerine mahkememizin 38/ 
1310 No. su ile açtığı davada M. a
leyhlerden Alimenin i.kametgMıınm 
meçhul bulunduğu müba§ir tarafın
dan verilen f8rhten anlafılmasına 
binaen Alimeye on beş g{ln müddet
le illnen teblilat ifasına ft mahke
menin 9 Temmuz 938 saat 1 O da ic
ruına karar verildiğinden tebliğ ma 
kamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 

.............. IMıTıfDI-"' 

JAK GltONBERG .............................. 
,-----------~ ..... 

~.LJUı·"" 

susi 16 No.: Dükkan olup zemini karasiman döşelidir. Huausi 17 No.: 16 
No. nun a1'l!dır. Hurilt 18 No.: 16 No. nun aynı~. Bu üç dükklnı muh
tevi olan kısımda iki bela ve bu iki heliların üzerinde bir oda vardır. Bu 
dükkanların duvarları istanpa, tavanları karton piyerdir. Dükanlar biri
rlbinden demir çerçeveli camekanlarla aynlDllflır. Bodrum katı: Bina
nın altını işgal eden bodrum 15, 12 No. lu kapılar ve 2, 3, 4, 5, No. lu 
dükklnlann jçindeki büfeden glrilmektedtr. Zembı çimento olup pasajın 
altına isabet eden uzun bir koridor üzerinde demir tel kapılı ve içinde 
kalorifer, kazanı ve sıcak su tertibatı bulunan bir bodrum odasiyle apar
tımanlara mahsus 20 adet demir parmaklık kapılı kömürlük vardır. Ko
ridorun üzeri yedi tane bfea dökme dedılr kapaklı aydınlık için ma:ır 
gal deliklerini havidir. Koridorun üzerinde ayrıca asma küvetli bir mus
bık n ön eeıphe apartımanlara aft Od servis merdiveni olup me!"diven 
baılannda birer hell ve deınlr kapılı birer depo ve arka apartımanlar
dan bu koridora inen merdivenin bapnda adi ocaklı halen kömürlük o
lan bir deposu vardır. Apartımanlata mahsuı olan kömürlükten üç ta
nesinin içinde saç ocak bulapk yıkama mahalleri olup 2, 3, 4, 5 No. lu 
dükkinlar tarafından mutfak olarak kullanılmaktadır. Gayrimenkulün 
umumt evsafı: Binanın İstiklill caddesine nazır 1 inci, 2 inci, 3 üncü kat
larında şahniş ve aynca 2 inci ve 3 üncü katlarında demir parmaklık 
korkuluklu mütenazır iki balkon vardır. Yine mezkiır cepheye nazır ze
min kat mermer kaplamalı ve diğer katlar müzeyyen oyma alçılıdır. ~
kt\ kısmın esas merdivenleri ve sahanlıkları mermer kol'lkulukları demır 
paunaklıklı ve güpeşteleri ahşap, ön taraf apartımanlann esas merdi
veriletl ve sahanlıkları mozayık, korkulUklar demir parmaklık, güpeş
teler ahşaptır. Servis merdivenlerinin basamakları ve sahanlıkları mo
zayık korkulukları demir parmaklıklı ve demir güpeştelidir. Binada e
lektrik, terkos, havagazı, kalorifer tesisatı mevcuttur. Fakat kalorifer 
ve mcak su tesisatından balen cadcleye nazır apartımanlar istifade et
mektedir. Hududu: Tapu kaydına uygundur. Mesahası: Heyeti umumi.
yesi (858.65) metre murabbaı olup bunun 177 metre murabba~nda P~s:ıj, 
65 metre murabbalDda üstü açık huiuai 6 No. iu dükkin ve mutebaıkısı~: 
de de bina yardır. Kıymet: Ga)',l'bnenkulün bulundutu mahallin mevkıı 
w prefi "\re biaanın ı.ttkW caddeli ve Alyon IOkalına olması ve ara
larında ınuntaam bir geçit maJıa1llle yekdiğei'lne vuledilniiş bulunması 
ve bu sebeple binanın ziya ve kullan~a kabiliyeti ~ h~l~ ~azır emlak pi· 
yasasiyle vazi'yet zaptında tafsilen ızah olunan getırdiği ıcar nazarı ıti
bara al~ heyeti unıuml,..U. (184,450) Ura kıymet takdir edilmiş
tir. Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti 
mulıammeneırin % 75 nilbetincie pey akçesi veya ;nıilll bir bankanın 
teminat mektubunu wrmeleri toap eder. Müterakim vergi, tanz~fat ve 
tenviriyeden ibaret belediye rüsumu ve vakıf borçları borçluya aıt olup 
bedeli müzayededen teıızil olunur. Yirmi senelik taviz bedeli müşteri
ye aittir. Arttırma prtnamest 5-:7-93~ tar~h.ine. milsadif salı günü da
irede mahalli mahsusuna talik edılecektır. Bırıncı arıtırması 25-7-9~8 
tarihine müaadif Pazartesi günil dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar ıc
ra edilecektir. Birinci arttırmada bedel birinci derecedeki ipot7kli ala
caklının matlubunu temin etmek üzere üste bırakılır. Aksi takdırde son 
arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha tem· 
dit edilerek 9 S.-938 tarihin• müsadü &lı güııü saat 14 den 16 ya ka
dar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde, birinci derecedeki i?.°'" 
tekli aı90kJınm matl!ibwdı temin etmek. üzme en çok arttıranın us
tüııde bırakılacaktır. 2004 No. lu icra iflas kanununun 126 ıncı maddesi
ne tevfikan haklan tapu ıicillerile sabit olmıvan ipotekli alacaklArla 
dq9r aWradanllm ,,. lrtttak Ulda ~ hu haklarını ve husu-
aiyle faiz ve muarife dair olan iddialarının ilan tarih~n~~m itib~r:n 20 
gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bıldırmelerı lam~
dır. Aksi takdirde haldari tapu sieillerile SJbit olmıyanlar satış bedelı
niD paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla tiaalu mat almak iat ivenle
rin 936/ 2018 No. lu dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve tak
diri kıymet yapıldığını görüp anlayacakları ilb olunur. (8141) 
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HASAN DEPOSU· ve MUST AHZARA Ti 
Ankara, lstanbul, Beyoğlu, Karaköy, Be~iktaş, Eskişehir, Konya, Erzurum, Malat;.a, Buna, lZ:mire iliveten 

iT SA iŞ· Y.E • L 
Hasan Müstabr.aratı Hasan Deposunun bütün şubeleriyle satı~ yerler inde ve acentalıklannda Eczane, Tuhafiye, Bakkaliye, Hırdavat Mağualarlyle bütün dükklnlarda ve Anadolunun ve Türkiyenin her tarafında 

ayni fiatla maktuan satılmaktadır. Muhterem müşterilerin nazan dikkatini celbederiz. Hasan Deposupek büyük fedakarlıklarla bunu temin etmi~. Markasına dikkat. Taklitlerinden sakınınız . 

SiVRiSiNEK 
Müsaid bir yerde ayda beş mı1yar sivrisinek meydana ıetirir. 

(Jozef Tiyen, Paskal Zukkarelli) 
o 

Vatand&f, gıdan kan olan bu beli tuf anmdan kÔrun. 
Hiç kıymet verilmiyen bu meJ'wı dütman iğneıile kana 

parazitlerini aşılar. Bu parazftler de malan gibi mütemadiyen çiftle§e
rek besab kaidelerinin tophyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. Bu kor
kvnç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan 
mahv ve harab olur ve sıtma meydan alır. 

• • 

Draieleri sıtmaClan llorunmali ve liurtulmali için 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve sinirleri 
kuvvetlendirir , iştihayı· açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini 

. öldürür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar te

. min eder. Sıtmanın bütün şekillerinde şüa temin eden bu yüksek tesirli 
_ ilaç her eczanede bulunur. · 

ANKASTRE = MEYDANDA = Ye-her nevi elektrik 
sınai teaiaatı VERESİYE yapılır. 

VERESİYE o ör ve 
Moto - Pomplar 

TI'EİŞ Yeni Postane caddesi 
Ksantopulo Han- Telef: 23972 

SIRKETI HA YRIYEDEN: 
1 

Boğaziçi vapurlarma mahsus yaz tarifesi 
26. 6. 938 Pazar sabah111dan it•aren tatbik 
edilecektir. 

Tarifeler giıelerde satılmaktadır. 

Sıvas Vilayetinden: 
. 1 - Şarkışla Kazasının Gemerek istasyonunda fnşa edileceği evvelce 
ılan edilen 452 (dört yüz elli lld) adet göçmen evinin ihale müddeti uza
tılarak 11 Temmuz 938 Pazartesi gününe talile edildiğL 

2 - Bu evlere ait prtnamedeki müddet 4 ay 19 gün içinde bitmesi 
yani Te§rinisani 1938 Dilıa.vetinde anahtarlann teslimi icap edeceği ilin 

Olunur. (3791) 

Türk Hava Kurumu 

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

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 
Bundan baıka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo Grahk 

ikramiyelerle { 1 o.ooo ve 20.000) lirahk iki 
adet mükafat vardır_: 

Şimdiye liadar blnlerce ilılyl zenCJln eC:len bu 
plyanCJoya lıtlrali ehnell ıaretll• ılz de talUnlzl 
deneyin iL 

t 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüqü ilanları 

Semti 'Ye 
Mahallesi 

Sokağı No. Cimi Aylık muham İcar Müddeti 
men kirası 
L K. 

Se mahalli 25 00 31/5/941 Ka. 
Beylerbeyi İskele 3 (kır kahvesi) 
İmrahor Alipaşa 13 Baraka 00 70 31/5/ 939 Ka. 

. , .............. .-. .................... , 
Iç ve dıı basUr memelerinde, basur 
memelerinin her .türlü iltihaplarında 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan 
basur memelerinin tedavisinde . . 

E 
aaima muvaf f akiyetle 
ŞlF AYI TEMİN EDER Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler hizalarında gösterilen müd

detle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 4-7-

938 Pazartesi günü saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlü- ~==========================~ ğüne müracaatları. (3803) , ' 

* * * Semti Mahallesi Sokağı N o. sı Cinsi Aylık kirası 

Lira K. 
Üsküdar Altuni.zade Ko§Uyolu 52 Ev 2 50 

• • • 56 Ev 4 ·00 
• • • 46 Ev - 2 ·oo·-
" • ,. 36 Ev 2 50 
" ,. ,. 40 Hamam odası 2 00 
• • ,. 34 Dükkan 1 00 
,. ,. ,, 24 Dükkin 1 00 
• • • 22 Dükkan ı oo 
,. ,. • 20 Ev 3 00 
,. ,. ,. 14 Dükkln 1 00 
,. ~ Küçük Çamlıca 28 Dükkan 2 00 
,. ,. ,, 26 Dükkan 1 SO 
,. Murat Reis Hamam 5 No.taj 7 Ev 6 50 
Yukan:la mevki ve cinsleri yazılı yerler 939 senesi sonuna kadar ki-

raya verilmek üzere artırması 25-6-938 cumartesi gününe temdit edilmiş 
tir. İsteklilerin saat 10 da Kadıköy vakıflar müdürlüğüne gelmeleri. 3804 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Nazillide Çürüksudan Sarayköy ovasının sulanması için açılacak 
kanal ve sınai imalAt, keşif bedeli 400,008 dört yüz bin sekiz liradır. 

2 - Eksiltme 13-7-938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat. 15 de 
Nafia Vekileti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme p.rtnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık iş-

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlann· 
dan m:itevellit, sancılarınız, damar 

sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri
nizi U R l N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücutte toplanan asid ürik ve ok
salat gibi maddeleri eritir, kanı te· 

•mizler, lezzeti hoş, alınması kolay 

dır. Yemeklerden sonra yarım bar 

dak su içerisinde aluiır. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

leri genel p.rtnamesi, fennt §artname ve projeleri 20 lira mukabilinde Su 
lar Umüm Müdürlüğünden alabilirler. lıiİllliiiiiiiiijjıjliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiııııiiiiiiiiliiiiliiilıı--..llıiııiı.--llllİİİllİiılilil 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19,750 Uralılc muvakkat -
teminat vermes·i ve 70,000 liralık Nafia Su işlerini veya buna muadil Nafia 
işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil Nafia işleri

E.pema " en muannit cild yaralarından kurtulmak için ...::! 

EKZAMiN ni başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikin
ci maddede yazılı saatten bir saat e• veline kadar Sular Umum Müdürlü 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

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

ET MÜBAYAASI 
Darüııafaka Direktörlüğünden : 

klıltanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Istanbul ikinci icra memurluğun-! 
cian: Beyoğlunda Telgraf sokağında 

28 No. lı evde iken eiyevm ikamet
gahı meçhul Istefan Papadopulo Sa
randiye: 

Bir sene müddetle ve kapalı zarf usulile mektebe alınacak eti vermi- Istern ent Oversis Prodats Ltd. 

ye talip olanlar 630 lira teminat akçesile 2 temmuz 938 cumartesi günü Şirketine olan borcunuzdan dolayı 

saat 10 da Nuruosmaniyede Türk Okutma Kurumuna gelmeli ve daha tahtı hacze alman Yeşilköyde Um -

evvel şartnamesini gidip görmelidirler. 

Çiçek Merakhlarına Büyük Fırsat 
(on bir bin kök nadide karanfilin açık arttuma ile satışı) 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
934-4084 
Paraya çevrilmesine karar verilen Büyükadada Nizam caddesinde Sefer 

oğlu köşkü bahçelerinde mevcut muhtelif renk ve cinste nadide karan
filler toptan ve kök halinde 25-6-938 Cumartesi günü saat 12 den 13 e ka
dar birinci, kıymetini bulmadığı takdirde 29-6-938 Çar~ba günü ayni 

saatte ikinci açık arttırma suretile peşin para ile satılacağından istiyen
lerin muayyen olan gün ve saatte köşk bahçesinde hazır bulunacak 

memuruna müracaatları ilan olunur. (3813) 

raniye mahallesinin lstanoul cad -

desinde 92 mükerrer numaralı 1488 
a!"~ arsa hakkında 103 üncü madde 

mucibince tebliği muktezi ihbarm 
ikametgahmızın meçhuliyeti hase~i

lc 20 gün müddetle ilanen tebliğinr. 

mercice karar verilmiştir. nan tarl· 
hinden itibaren yirmi gün içinde 
937 / 3754 num<0ra ıle dairemize mü· 
racaat ederek bır diyeceğiniz V<U"sa 
söylemeniz aksi takdirde icranın ıfo. 

vam edeceği ilanen ihbar olunur. 
----------------------- (8537) 

M. M. Vekaleti Hava Müsteıarhğından : 
Diyarbakır tayyare alayında çalışmak üzere bir elektrik fen me~ıı~ 

ru alınacaktır. Verilecek ücret asgari 108, azami 210 liradır. İstekiıle
rin evraklarile birlikte Ankaradakiler Ankarada hava müsteşarlı~"~ 
İstanbuldakiler lstanbulda Yeşilköyde hava aktarma ambarı müdürlUf r 
ne, İzmirdekiler İzmir tayyare alay komutanlığına ve Diyarbakırdakı e 
de Diyarbakır tayyare alay komutanlığına müracaatları (1926) (3~ 

Kadınlar için 

. 
Sa.bibi ve umum! nep'iyatı tdare eden: Ahmet Emin YALMAl'i tb8ası 

Guetecilik ve Neortyat Tllrk Llmitet Şirketi. BuıJdjğı yer rA.N Ma 

MiDENiZ 
Bozul(, dlllnlz pash, 

kabız seklyorsannı 

mutlalia ,. MAZON MEYVA TUZU'NU 
tecrü~ ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve alıştırmaz. İçilmesi ıat~· ~ 
liri kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez. «~0~ 
IOD derece teksif edilmi§ bir tuzdur. On binlerce kişi gibi .siz de MIA ıPll 
isteyiniz Ye müpbih isimli n taklitlerj reddediniz. Horos marlt9 5 

dikkat. 


