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VATAN DA Ş! 
Yurdunu, yuvanı Tilrk Bayrağı İmalit Evi
nin ayyildızı kendinden dokunmuş. rengi. 
metaneti kanun! evsafı garanti bayraklarile 
süsle ve onunla iftihar et. 
Adres: İstanbul Divanyolu, Türbe karşısı 
135 Tilrk Bayrağı İmalit EvJ Zekeriya 
Puladcan. Tel: 23026 

I·Iatayl.ılar, Komisyonu Protesto Etti 
Türk Mümessillerinin Kararı: Bir Facia mı ? 

Artık Tescil Muamelesine 
iştira" Etmiyecekler 

Alabora 
Olmus İki , 

Sandal 

Hataydaki Fran•ız delege•i 
Kolonel Kole 

M. Cemiyeti, Seçim 
Komisyonunun. _işine 

Nihayet Verdi 
Antakya, 24 (A.A.) - Ana- sı için her türlü mümanaatlar göste

(lolu Ajansının hususi muhabiri pliyor, vesikalan ahnamıyor, alan-
bildiriyor: lar için kayıt bürolan vaktinden cv-

H H ık • b k vel kapatılıyordu. 
alay a evı aş anı ve se-

. b" 1 dak' T'· k . ilk giinden bugiine kadar muh-
çım uro arın ı ur cemaatı 

mümessilleri tarafından Beyrut-
telif ~ckiller altında devam eden 

bu yolsuzlukların cihan efkarı ö-

niinde ispatı için icabında neşrede 

bileceğimiz pek çok deliller '\'e ve-
sikalara malik bulunmaktayız. 

Bulundu 
Son 24 saat içinde biri Marmara

da, diğeri iç limanda alabora olmuş 
iki sandal leşi bulundu. Fakat, bütün 
araştırmalara rağmen bunların kim
lere ait olduğu ve ne şekilde kapak
landıklan henüz tesbit edilemedi. Üs 
telik, ' iki genç sevgilinin bu sandal
lardan birisinde kazaya uğradıkları 
zannedildiği için, hadise bi.ısbütiin 

meraklı bir mahiyet aldı. Şimdi, taf 
siliıtına ~eçelim: 

Tınaztepe torpitosu, evvelki gün 
Marmara açıklarından geçerken, de
nizde alabora olmuş bir sandala rast 
famış ve hemen torpitoya alınmıştır. 
Sandalın içinden yalnız iki şey çık
mıştır: Bir kadın çantası ve kenar 
tahtaları arasına sıkışıp kalmış bir 
eşarp. 

ta Fevkalade Komiserliğe, An

takyada Seçim Komisyonu Reis
liğine, Cenevrede Milletler Cemi 

yeti Genel Sekreterliğine, Orge

neral Asım Gündüze, Kolonel 
Kole'ye ve Antakyada Türkiye 
Başkonsolosluğuna afağıdaki 

protestolar türkçe ve franıızca o

larak verilmit ve gönde,-ilmittir: 

O civarda yapılan araştırmalar bir 
Hergün salah ümidiyle katlandığı netice vermeyince torpito yoluna de-

rnız bu ahvali, iyileşecek yerde Ce- vam etmiş ve liman idaresi ile zabıta 
miycti Akvam komisyopunun artılr derhal vaziyetten haberdar edilmiş-
ziıhiri korumayı bile düşünmiyen a- H lk T ki lerdir. Sandalın üzerinde numarası 
J h f ır a ı, ür ük aleyhine teşvik ederek ıeçim yerlerinde 
ey tarane ~a yeti önünde daha zi- bulunmadığı için kime ait olduğu an 

d b r t h ··ı.. ·ııet· karıııklık 1<1kardıkları i.-in tevkil edilen u.b-: .... ya e sa ı ve a anırnu un mı ı- :;r ::r ....... ..,,.. Jaşılamarnıştır. 

mize ve adalete karşı af olunmaz bir Alevi fellerinden ÜfÜ "Manda idaresi bir kaç gün evveli [Arkası: Sayfa 10, sQtun 8 da] 
k d T .. kl h ı·· 1.. 1. cürüm teşkil edeceğini görliyoruz. ----------------------------...,------------ne a ar ur ere er uru meza ı- B ni .. d k · ...._ __ ...,.,.__.,......1_,..,..., ... oÖ•rl;; • 1·~ı-:-·+ ua• 1· u en !)(! ı~ın e mevcut omıı::yon 

l -aavazı e erımfze devam imkanı bı- ile i ağ 

Satanlar Ağır 
Ceza Görecek 

ni J\:v,u atlıl<Kanununa Göre: u 1 k 
anınız, dövülenlerimiz, adedi sayı-

C UZ U lamiyan' tehdit gör~nlerimiz ve müc rakılmamıştır. 
rbnlerin hele bir ceza görmek şöyle Bugünden itibaren kayıt iş-

v E • dursun tevkif bile edilemeyişleri bu lerinde emniyetin tesis edile-e liı n ıyet hakikati açık göstermektedir. ceği zamana kadar tescil mu-
Miralay :Kole'nin, işleri biraz yolu amelatına ittirak edilmiyece-

Jlhmet Emin YALMAN 

H ükumetimiz halkı11 her
günkü yaşayışına ait en 

büyük davayı ele almıştır. Bu 
dava hayat pahalılığıdır. 
Balkın ihtiyaç tanıdığı eşya· 

nın ve eğlenceye ait masrafla
nn üstüne binen türlü türlü 
vergi ve resimler birer birer in· 
dirilmiştir. Hükumet böylece 
meselenin psikolojik tarafını 
göz önünde tutmu§ ve fedakar
lığa kendi kesesinden başlamış-
tır. : 

Maksat aşikardır. Türk vatanda
§Ullll e}.ine geçen paranın · iştira 
kudretini yükseltmek... Bu sayede 
\ratandaş ayni para ile daha çok ihti
yaçlannı karşılıyacak, sağlığını daha 
iyi .koruyacak, hayattan daha büyük 
çe bir Qlız ve rahatlık hissesi ala
cak ... 

Yalnız ,Şurası var: Şimdiye kadar 
hükıimetfn gösterdiği bu gibi feda
karlıklar müstehlike gelinciye kadar 
büyük lcısmı arada eriy.ip gidiyordu. 
Bu defa da öyle olmıyacak mı? ,.,,.. 
H ükumetin buna karşı da tedbi-

ri var: Bir taraftan yerli mal
lan pazarları fiyatlan indirecekler 
\re nazım rolü oynıyacaklar, diğer 
taraftan da maktu fiyat kanunu ile 
fiyat hesaplan kontrol edilecek ve 
herkes pazarlıksız ve kati bir fiyata 
?nal satmıya mecbur olacak. 

Bu son noktanın alakası yalnız u
cuzlukla değildir. Halkın hergünkü 
hayatında hasretini daima duyduğu 
emniyet duygusiyle de alakası var
dır. Halk bir mal veya hizmet satın 
•lırken, malının değerini aldığına e-
2'\ln bulunmak ister. Aldatılmaktan, 
budala yerine konulmaktan korkar, 
titrer. Maktu fiyat kanunu, tücca
tı kati bir fiyata mal satmıya mec-

[Arkası: Sayfa 10, sütun 1 de] 

-. 

na koymak için çalışmıya başlaması ğini ve Sancak statüsüne uymı 
bile Cemiyeti Akvtlm komisyonunun 

yan ve her türlü İntihabatın Türkler aleyhindeki faaliyetini açı-
ğa vurmasına sebep oldu. Tahrikat- istilzam ettiği asgari sükfuı ve 
çılann hükumet konağına hücum e- emniyet tartları içinde yapıl· 
denlerin başında her vakit komisyon mıyan kuyudat ve muamelatı 
azası ve bilhassa reisi görünüyor, keenlemyekün addetiğimizi be 
binlerce Türklerin kayıt olunmama- (Arkası: Sayfa 10, sütun 4 de] 

Endişe Uyandıran Bir Karar: 

ispanya Açık Şehir 
Bombardımcinlanna 

Mukabelede Bulunacak 
ltalya, .Akdenizde Frankist Tehditlerine 

Karıı lngiliz Menfaatlerini Koruyacakmıı! 

lıpanya Hariciye Nazırı 
Del Vayo 

Londra 25 (Hususi) - İspanya me
selesi, bir kere daha ve birdenbire 
günün en mühim. ve beynelmilel ba- jl 

rış bakımından en tehlikeli meselsi 
oldu.e 

Sebebi İspan,Ya Cümhuriyet hü
kümetinin I..ondra \'e Paris kabine
lerine miiracaat ederek açık şehir
lerin ve si\· il• halkın f'ranki~tler 
tarafından bombardıınanına niha
yet verilmediği takdirde hiikiime • 
tin nmknbelcde bulunmak \'e hatta 
bombardımanların hiç olmazsa bir 
kısmının mesuliyetini atfetmekte 
olduğu memleketlerin şehirlerine 
karşı bu mukabeleyi teşmil etmek 
mecburiyetinde kalacağım bildir
miş olduğunu teeyyüt etmesidir. 

Fransa hükumeti, derhal Barselo-
na hükumetine en kati şekilde . ifade 
edilen ihtiyat nasihatleri vermiştir. 
Bu gibi mukabeleler. toptan bir mu 
kabeleye sebebiyet vermek tehlike-

r Arkası: Sayfa 10, entun 2 de) 

Yeni Bir lstandart 
Talimatnamesi Yapıldı 
Ankarn 25 (Tan muhabirinden) -

İktısat YckAleti, bozuk ve hileli zey
tinyağ. satıŞlnı önlemek için, zeytin 
yağl<trının kalitelerini, nevi ve tip -
lerinl, içinde bulunabilecek nsit nis
beUnl tn,>in eden yeni bir standnrd 
talimatnamesi hazırlamıştır Ru tali
matname, zeytinyağ rnıntaknların -
dan davet olunan murahhaslann iş. 

tirnkile Ankarada ynpılnn toplantı

larda kail şeklini almıştır. 
Gıdanın ehemmiyeti ve zeytinyağ 

ticaretimizin inkişafı bakımından bU 
yük ehemmiyeti olan bu tnlimntna -
meye gore ZC'ytinyagları yedi kalite 
ye ayrılmıştır: 

En mükemmel kalitenin fı:aml A
slditcsl sacı yağ olornk yüzde 0.02 yi 
geçrniyc<'ektir. Rafine yağlarda yüz_ 
de bir, ekstra ekstra zeytinyağların
da yilzde bir buçuktan noksan asit 
bulunacaktır. Ekstra yağlar da y9zde 
2,5 tan fazla asitll olınıyacaktır. Ye
meklik zeytinyagların asit nisbeti yüz 
de 2,5 - 3,5 arasında bulunacaktır. 

Sıra yemeklik yağlnrda asit nlsbe
ü 3,5-4,5 arasında olocnktır. 

Sanayide kullnnılnn ynğlnr da dört 
kaliteye nyrılmıştır: H('l' kolite ve ne 
vidcn yağların kaplıırı üzerine kali
teleri, tipi, asit derecesi, mensC'lni, ka 
ba konduğu tarihi silinmez etiketler
le yapıştırılacaktır. Ayni esaslar, sa
tiş faturalarına dahi geçirilecektir. 
Perakende satışlarda, etiketli kap -
lardan diğer kaplara aktarılacak yağ 
lar ieln milŞterllere rnalômat vermi
yenler mesul tutulacaklar nlzamna. 
me hükümlerine riayet etmiyenlcr, 
karışık ve hileli yağ satanlar ağır ce
za giircccklerdir. . ....._.... .................. 
BEKAR ARKADAŞIN 

T AVSIYELERI 
-o-

Ya.zan: MAHMUT YESARi 
Bir bekarın evlenmek ia

tiyen arkadatına yazdığı 
mektuplardan ilkini yarınki 
nüshamızda okuyunuz. 

Meslekten Çekilecek 
Mebus ve Profesörler 
Arasında Kimler Var? 

Yeni avukatlık kanunu projesi, ö
nümüzdeki günlerde mecliste görüşü 
lccektir. Kanunun ihtiva ettiği en 
yeni esaslara göre, mebuslar, vilayet 
ve belediye meclisi azaları, üniversi
te ve yüksek mektep profesör, mual
llın ve asistanlan, hususi müessese 
ve şahısların müşavir avukatlan, a
vukatlık yapmak hakkını kaybede-
ceklerdir. ' 

Bu itibarla, kanun Meclisten çık
tıktan sonra meb!'s, ·muallim, profe
sör ve Şehir Meclisi azası bulunan 
avukatlar, ikisinden birini tercih va
ziyetinde kalacaklardır. 

Dün İstanbul barosunda mukay

yet av~katlar arasında bu vaziyette 
olanların isimlerini tesbit ettik. Şu 
liste meydan geldi: 

PROf'ESÖRLERDEN: Ebulula Mar 
din, Ahmet Samim Gönensay, Muam 
mer Raşit, Mustafa R~şit Belgesay, 

[Arkası: Sayfa 10, siltun 4 de] 
Avukat, Proleıör ve M ebuı 

Vali RC1fit 

Hakim Namzetleri Bir 
Sene , Staj Görecekler 

Hc.1kimler Kanununun Bazı Maddelerini 

Değiıtiren LCiyiha Meclis Ruznamesine Abndı 
Ankara, 25 (Tan muhabirin • 

den) - 2556 sayılı Hakimler Kanu 
nunun bazı maddelerini değiştiren 
layiha, meclis rumamesine alındı. 

Lıiyihaya göre;; namzetler, hi -
kimlik ve müddeiumumilik sınıf ve 

derecelerine dahil değildir. Bunla 
ra devlet memurları maaşlannm 
te,·hit ve teadülü hakkındaki 1452 

sayılı kanunun l l inci dereceye 
tahsis ettiği maaş verilir. 

Türkiye hukuk fakültelerinin bi 
rinden doktora diploması alanla
nn namzetlikte geçirdikleri miid
det bir 5enedir. 

Bir Türk hukuk fakültesindf'n 
çıkmakla beraber, ingilizu, alman 

[Arkan: !ayta ıo. aoturı 3 deJ 
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Telefon ve Telgrafla 1 . . ·--- ........ . 
No. 101 Yazan : M. SIFIR Beynelmilel Sergilerde 

- - - . ---

izzet El Çabukluğu ile 
Anahtarları Çarpıyor 

BELEDiYEDE : 

Otobüslerin 
işletilmesi 
Geri Kaldı 

Ucuzluk 
Temmuzda 
Baıllyor 

il 

ıı 

1 

MOTEFERRIK : 

Menemencioğlu 
An karadan 
Dün Geldi 

Elektrikten istihlak 
Resmi Ahnmıyacak 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden) -
Türkiyede açılacak beynelmilel pa
nayir ve sergilerin vergi ve resimler 
den muafiyetine dair 2761 numaralı 
kanunun 3 üncü maddesini değiştiren 
kanun layihası encümenlerde müza
keresi bitirilerek Meclise geldi. 

i hsan Beyden aynldıktan son 
ra, Sirkecide Yusuf Beyi 

buldum. Son haberleri anlattım: 
- Kardeı, dedim. Bana öyle ge-

liyor ki, zorlukların çoğunu yen
dik. Şu küçük Mustafa denilen a
damı zihnimde çok büyültüyorum 
ve vize alanlardan birinin her hal
de bu adam olduğunu zannediyo
rum, ne dersin? 

- Kardeşim, ben ' iıi pasaport 
dairsinde/halletmekten başka çare 
göremiyorum. 

- Fakat ben de dairede pek iş
lemeyi istemiyorum. Hakkımızda 

şüphe edilmesinden ve vaıiyetimi
zin bozulmasından korkuyorum. 

- Beyhude bir diişünce.. Ge
çenlerde ele geçirdiğin resimleri 
aradılar mı hiç? 

- Hayır, fakat ... 
- Fakatı makatı yok. Bunlar çok 

yürekl0 ri geniş adamlar .. Görecek
sin de aramıyncnkl:ı.r. 

- Bu gizli vize dosyası nerede 
duruyor. 

- Yüzbaşının yazı masasında . 
- İyi biliyor musun? 
- Elimle koymuş gibi... 
-;- Ben sana bir şey sciyliyeyim 

mi· Ne sakala, ne de bıyığa minnet. 
Mademki oradadır, bunları da kal
dırıvermenin çaresine bakalım. 

- Kolay olsa .. Bllivorsun ki dai
re on iki kişilik bir ~iifreze tara
fından bekleniyor. Bunun için ge
ce veya bir tatil günü gizlice gir
mek imkanı yok. Ben başka bir şey 
düşünüyorum : Yazı masasının a
nahtarlarını ele geçirip eşlerini 
yaptırmak .. 

- Bu daha güç değil mi? Anah
tarlan yüzbaşının daima cebinde 
gezdirdiğini söylüyordun. 

- Yine iiyle, bir yankesici bu . 
lup ona çnrptırtmak istiyorum. 

M uzlpliğl çok seven arkada~u-
mın yiizü gülüvermişti. Be· 

raberce Beyoğluna çıktık. Kapiten 
~enetin dairesi civannda giizcii
luk yapan Müştağı da beraberimi
ze aldık ve bir kahveye oturduk. 
Fikrimizi Müştağa açtım. Bir yan
keslci lizım olduğunu söyledim. 
Fed k. a ar ve becerikli arkadaşım: 

- Şimdi, dedi. Gider, bir işçi 
bulur getiririm. 

- Fakat ağzı sıkı olmalı ... 
- Sen merak etme, olmasa da 

ben mühürlerim ... 
Müştak bir saat sonra İzzet na

mında bir yankesici ile bulunduğu
muz kahveye geldi. .Mü-+ ak Ef 
d

. b ır• en-
ı u adamın her ~yden evvel k 
ıı. 

1 1 
• sı ı 

a&ı7. ı ıgına kefil olmuftu. Yer ve 
şahsi tayin etmeden yapacağı 111 
anlattım. İzzet elinin çabukluğun
dan. ve hafifliğinden kısaca bahset
ti: 

- Hiç kasavet, çekme, be be • 
yim, dedi. İşlenecek yer •ler ka
labalık ile çavullayıp bir çarpıfta 
tereyağından kıl çeker ılbl duyur
madan alırım anahtarlan .• Sen ba
na böyle lf}er ver yokıa... Evvel 
Allah, biçimine getiririz. 

Ertesi sabah Şarap iskelesinde 
bir kahvede buluşmak vadile gitti. 

İzzet, bu işi tabii bedava yapmıya
caktı . O bize anahtarlan verecek 

' biz de onun pasaport dair_r-si (inlin-
deki yolcular arasında bir kaç sa
at işlemesine göz yumacaktık. 

Erte:i gün saat on ikiye yakın, 
yankesıci İzzet , Müıtak Efendi ne 
dairenin önünde ve halkın arasın
da idiler. Ben de bu adamın mari
fetini görmek lçln dairenin iç av
lusunda geziniyor ve gözlüyordum. 
Kumandan yemeğe gitmek üzere 
daireden çıktı. Bekleten halkın a
rasından İngiliz neferinin açtığı 
dar bir aralıktan geçiyordu. İzzet 
evvela sendeledi. ve: ''Ne itiyor
sunuz, ulan., diye bağırarak ku
mandanın üzerine hafifçe yaslan
dı. Derhal elile selamladı. Af di
ledi ve uzaklaştı. Ben bir şey ya
pamadığını zan ile tasalandım. İ
ki dakika sonra Müştağın güler yü 
zü ile karşılaştım. İşaretle beni ça
ğırıyordu. Site Fransez hanının ar 
ka kısmında bizi bekliycn İzzet, a-

nahtarlan avucuma sıkıştırdı . 

- Al şu emanetini beyim, de
di. Yine bir iş olursa beni unutma 
beyim ... Hem akşama kadnr da bu
rada sürünmlye hacet kalmadı. Yüz 
başı efendi çıkmadan evvel bir haf
talığımı diizelttlm. Çok can yak
madım . Bir kisinin ciizdnnını u
çurdum. İnanmazsan Müştak ağa -
beyime sor. 

Hızlı adımlarla Loit hanının 
' arkasından Rus manastırı 

sokağına saptı ve gözden kaybol-

du. Vakit geçirmeden Gnlatn güm

rliğii . başmüdUriı Nail Beyin oda

sına koştum. Esat Bey ile daima 

telefonla Nail Beyin bu odasından 
göriişiiyordum . Beni tanıyordu. Ce

bimde taşıdığım balmumu ile is

tirahat odasında anahtarların ka

lıplıınnı aldım ve bozulmamnlan i

çin bir köşeye bıraktım. Bu işi be

cerirken meseleyi de Nail Beye an
latıyordum. Onun kahkahnlan ile 

çınlıyan odadan çıktım ve tekrar 

pasaport dairesine geldim. Anah

tarları nöbetclnin bulunduğu or

ta kapının arkasındaki çiviye kim

se göstermeden astım . 

Saat ikide kumandan yemekten 

döndü. BaŞÇEl\'UŞ önde, kumandan 

ile ben arkada merdivenleri çıktık. 

Başçavuş anahtn~ını daima üzerin

de sakladığı kapıyı açtı. Yazı oda

sına girdik. Kumandan masasının 

başına geçti. Elini ceketinin sağ ce

bine soktu. Anahtnrla r yok. Bütün 
ceplerini aradı: Yok ... 

Yüzüme baktı ve giildii: 
- Galiba, dedi. Amıhtarlorı dii

şürdiim. 

B aşra\•uıu çaftırdı ve ona aa 
şu emri::NePdi: 

- Başçavuş. ya burada, yahut 
lokantada anahtnrlarımı dU~iirdüm. 
Arattırınıı şunları .. 

On dakika sonra Başçavuş çivi
deki asılı anahtarları bulmuş ve 
kumandanın masasının üzerine bı
rakmıştı. Kumandan masasının 

gözlerini çekti ve işine bnşladı. 
Dikkat ettim. Herhangi bir şüp

~eve endişe ne çekmecede bulunan 
dosyaları araştırmadı bile .. Yüzba
şının bu hart>keti hoşuma gitti ve 
yapacağım iş hakkında bnna bir 
emniyet ve cesaret verdi. 

İki gün sonra Müştak, yaptır
dı~ı anahtarları hnna getirdi. Mu
vaffakıyetin anahtarları artık elim
de \.'ii. Dii !iİİncem azalmı~ sevin • 
ınlş ve ferahlamıştım. 

(Devamı var J 

!DENiZ ve LiMAN 
Zırhlı Otomobiller 

Allndı 
Gümrük muhafaza teşkilatı için alı 

nan m r· 1 .. o or u vasıtaların tecrübeleri 
y~pılar~k kullanılacakları yerlere 
gonderılmistir B 1 '>: • un arın arasında bil 
hassa zırhlı dağ otomobill .. 1 erı ı e pro-
jektörlerle mücehhez denı'z m t •· 1 · o or e-

1 

Eğlenme, dinlenme ve yıkan-
İktısat Vekaleti motörlü kara na- ' • ma yerlerinde, ucuz tarifelerin Türkiye - Almanya arasında ya-

kil vasıtalarını hava gaziyle işletmek bir kısmı, temmuz başında tat- pılacak yeni ticaret ve tediye anlaş-
tecri.ibesine giriŞll?-iş ve iyi netice a-

11 
bik edilecektir. Fakat, a~ıl ucuz I ı. ması için Berline gidecek heyetin re-

lındığı takdirde, milli servetin mem- luk, medise verilen layihaların isi Numan Menemencioğlu dün şeh-
leket ı'rinde kalması lçı·n bu usulu-n k rimize gelmiştir. Türkofis Reisi Bür-~ • 

11 
anun haline konmasından sonra 

tercih edilmesi hükumetçe kabul e- mümkün olacaktır. , han Zihni de yarın gelecektir. Heyet 
dilmistlr. 

1 
tamam olduktan sonra, Almanya ile 

_ : Şimdi yapılan ucuzluk içile • 
İki ay sonra son ve kat'i bir tecru- ı ı cek, yenilecek maddeler satan iJ yapan tüccarlar Türkofise davet 

be yapılacaktır İstanbul beled·ıyesı· edilerek. yeni anlaşmıya ait mevzu-. • l miiesseselerle, giirülecek yerle • ı 
otobüs alacak ve Tem u d •t•b lar üzerindeki mütaleaları dinlene-m z an ı l a- rin girme ücretlerinde yapılan 
ren şehirde isletmiye başlıyacaktı . ufak bir tenzilattan ibarettir. cektir. İthalatçı ve ihracatçı tüccar-
Belediyenin bu kararı bu tecru .. be 1 ların Almanya ile yapılan bir sene-. • ı Kanunlar çıkınca, Dartilice-
nin sonuna bırakılmıştır. 1 lik muamelelerden edindikleri tec-

Belediye, mazot, benzin veya hava ı zd.e, beledi~·e ''e damga resimleri rübeler, bu görüşmeler için çok fay-
1 e iiçte iki nishetinde indirilecek 

gazinden birisi hükumetçe kabul e-
1

, tir. , 

1 

dalı olacaktır. Yapak, tütik, keçi kı-
dildikten sonra, bu esasa göre oto- Beyoğlu k".ıymakamlıKından lı ticaretiyle meşgul tüccarlar heye-
büs alacaktır. te birer mi;"l'lessil göndererek izahat 

sonra. Erninönil ka~·makamhğı 1 

Cami Yerinde Kalacak vereceklerdir. 
1 

mıntakuındaki sinemalar tale- K.. • 1 d 
İstinye - Bebek yolunun ortası- il be, amele ve çıraklar için haf- 1 omür er en Toz 

na te.sadiif eden Siica Çavuş camii- , tada bir ııiln hususi matineler Çıkmayacak 
nin vaziyetinden doğan ihtilaf hal-

1 

1
; yapacaklardır. Ayrıca ikisi cu _ Kuruçeşme kömür depolan için 

Iedilmiştir. Nafıa Vekaleti, Fatih za- 11 ma ve ikisi pazar olmak ihı:ere, ı ı 931 senesinden beri devam den bir 
manında, İstanbul muhasara edildiği dört defa halk matineleri yapa- dava hakkındaki karar, temyiz mah
zaman, bu camiin bulunduğu yerde 

11 
caklardır. Bu matinelerde on , kemesi dördüncü hukuk dairesinde 

otağ kurulduğu ve sonradan bu- ha- beşer kuruş alacaklardır. 
1 

tasdik edilerek tebliğ edilmiştir. 
tırayı canlandırmak maksadiyle ora Şehzadebaşındaki tiyatrolar 

1 

Ta!idik edilen karara nazaran, her 
ya cami ynpıldığı hakkında müzeler da, mevki farkı olmadan, hafta 

1 
depo beşer "bin liraya yakın bir paTa 

idaresi tarafından ileri sürülen iddi- il da bir rece, 20 kuru~ mukabilin ile yapılması mümltün olabilecek in 
ayı kabul etmiştir. ıle bir halk gecesi yapmayı ka-

1 
şaatı yaparak kömür tozlannın dağıl 

Cami olduğu yerde kalacak, yeni , bul etmişlerdir. masma mani olacaktır. Depolann ke 
yol camiin iki tarafından geçecektir 

1 
. Ayrıca, yenilecek, içilecek şey ı ı ~arlarını çeviren dıvarlar, kömürün 

Terkos Veriliyor ler bulunan çalgılı yerlerde içi- ust sathından en az beş metre yük • 
Belediye sular idaresi, camilere 1 sek olacak ve bu duvarların üstüne 

t k 
11 

ecek maddelerden yüzde on, ye d 
er os suyu vermek üzere tesisata ı: nileceklerden yilzde 25 nisbetin ı ve eponun içine doğru iki metre ka 
başlamıştır .. Tesisat cami kapılarına de ucuzluk yapılması temin edil pak kurulacaktır. Aynca yükleme 
kadar yapılacaktır. 1çeriye kadar o- miştir. 1 ve boşaltma esnasında kömürlerin 
lan masrafı vakıflar idaresi ödiyecek i ıslatılması mecburiyeti de konulınuı 
tir. Tesisat bitince, Kırkçeşme sula- ' - - - - --" tur. 
rı derhal kes ilecektir. * Sular idnresinin Terkos Gölün- POLiSTE : 
de yeni yaptıracağı tesisata ait maki 
neleri monte etmek üzere İngiltere- Rakı içerken 
den gelecek miitehassıslar hafta so-
nunda sehrimizde olacaktır. Göbegv inden * Yeni yapılacak asfalt yola rast
lıyan Aynalıçe~mc He Su ltaıılı mu: B l çakJadı 

MAARiFTE: 

Orta Mektep 
Muallimi 
Olacaklar-~'---

mı civarındaki binaların istim~ ha , _ 
zırlığın:ı b:ıslanmıştır. Yerebatan Sa- Karagümrükte, Armutlu caddesin Ortaokullarda muallim olacaklar 
rayının bulunduğu adaya ait istim- de 20 numaralı evde oturan terlikçi için açılan müsabaka imtihanlanna 
liık muamelesi de yakında bitirilecek Halim, dün evine davet ettiği bas- girenlerin evrakı Ankaraya gönde
tir. toncu Rıza, Arap Mehmet, Muhar- rılmiştir. Yarın Vekalette bir komis * K:ıra nakil vasıtalarının yıllık rem, Kör Arif, koltukçu Salahattin yon toplanacak, bu evrakı tasnüe 
fenni muayenelerine Temmuzun ha~ ismindeki arkadaşlarile rakı içer- başlıyacaktır. 
taşında başlanacak, Ağustosun birin ken, aralarında kavga çıkmış, bas- İmtihan evrakı A, B, C diye üç gru 
de nihayet verilecektir. toncu Rıza bir aralık bıçağını çeke- pa aynlacaktır. Evrakı A grupuna 

TAVŞANLIDA : 

Yağmur Bekleniyor 
Tavşanlı, (TAN) - Havalar kurak 

gittiği için bir çok yerlerde nohut e
kilcm<'miştir. Çiftçi, gün dönümün
den sonra arlık nohut ekilemiyeceği 
ni sö:;lemektedir. 

Ekilmiş olan mahsul v~ pancarla
rın yetişmesi için diirt giizle yağmur 
bekleniyor. 

rek Arap Mehmedi göbeğinden yara ayrılanlar sözlü imtihana tabi tutu
lamıştır. lacal;.lar ve muvaffak olanlar mual

limliğe tayin edileceklerdir. B kıs

mına ayrılanlar iki yıl Gazi Terbiye 
Enstitüsünde ayda 25 lira ücretle 
kurs gördükten sonra ortamektep 
muallimi olacaklardır. C kısmına ka 
lanlar, muvaffak olmıyanlardır. 

Az Daha Boijuluyordu 
Tophanede, Defterdar yokuşunda 

176 numaralı evde oturan eski posta 
müdürlerinden Zeki, Akayın Halep 
vapurile Kadıköye giderken, Salacık 
önlerinde denize düşmüş, boğulmak 
üzere iken kurtarılmıştır. 

Kitap Sergisi 
Harf İnkılabının onuncu yıldönü-

Tabanca Çekti mü miinasebetile, Birincikamsn so
Çemberlitaşta Vezir Hanında otu- nunda, Ankarada açılacak sergi için 

1 

ran Pito, Taksimde Gülbahçe gazl-

ı 
nosunda içki i~erken, tabancasını burada hazırlıklar yapan Maarif 

BiRKAÇ SATIRLA çekmiş sağa sola ateş etmiye başla- Vekaleti Neşriyat Müdürü Faik Re-
._ _______ _.______ mıştır. Memurlar Pito'yu yakalıya- şit buşün Ankaraya dönecektir. 

T opkapı sarayındaki hllkOmdal' ve rak mahkemeye vermişlerdir. Sergide, Harf fnkıllbından bugü-
devlet adamlarına alt mühürlerle * Bürhan, Ali, Talat, Zeki ve da- ne kadar çıkmı~ )>ütün kitaplar teş

el yazılarının fotoijraflı birer albümü ya· ha birkaç kişinin Sultanahmette bir hir edilecektir. 
pılmııtır. Müzede tHnif edilen 200 bin ka· 1 b' l't.i k 
d 

genç er ır ı~ açma tan bahsederek * Ortaokullarla ll•'lerı·n hendese 
ar tarihi vesikanın da alfabe aıra1ile bl· 

l'er kataıoxu basılmaktadır. bazı kimselerden para topladık.lan 1 h ,_ k .. 1ı1 kitap annı azırütma uzere yarın 
anlaşılmış haklarında takibat yapıl-
mıya başlanmıştır. Maarif Vekaletinde bir komisyon top 

Hırkalterlftekl Mimal' llnanın f8he• 

* Sanyerde Tu··rbe sokaıt.ında 23 lanacaktır. Komisyona muhtelif vi-
aerlerlnden Mealh Paf8 camii bU· " 

yük Aksaray yangınında yanmııtı . Evkaf numaralı evde oturan Raşidin yaz- layetlerden tanırunıı hendese bocala 

Yeni kanuna göre, beynelmilel pa 
nayır ve sergilerin methal ve cephe
sinde ve bu panayir ve sergiler içinde 
mal teflıir olunan ve satılan pavyon 
tarla, panayır içinde kurulan her tür
lü eğlence ve oyun yerlerinde yapı
lacak tenvirat veya muharrik kuv
vet . olarak sarf edilen elektrik istih
lak vergisine tabi değildir. 

Kefalet Kanunu 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden) -

2489 numaralı kefalet kanununun 
3 üqcü maddesinin değiştirilmesine 
dair olan kanun 18yihası encümen -
lerden geçerek meclis ruznamesine 
alındı. Bu layihaya göre, mezktir ka 
nunun 3 üncü maddesi şu fekilde de
ğiştirilmiştir: 

"Bu kanuna tabi daire ve müesse
selerin para ve nükut kıymetli evrak 
ve ayniyata fillen el sürmiyen muha 
siplerile, muhaaebei umumiye kanu 
nunun 83 üncü maddesinde yazılı 

mutemetler ve yolcu ve seyyahlann 
beraberlerinde getirdikleri gümrük 
resmine tabi efYa ile aergilere, pana 
yir ve pazarlara teşhir için getirilip 
satılan gümrük resmine tAbi eşyanın 
tahakkuk ettirilecek resimlerini tah 
sil ile mükellef kılınan muayene me 
murlan kefalet resimlerine tibi tu
tulmazlar.,, 

Ankara Şilt FinaDni 

Ankaragücü Kazandı 
Ankara, 25 (TAN) - Şild final 

maçı bugün Ankaragücü sahasında 

oldukça bir meraklı kütlesi huzurun 
da yapıldı. 

Ankaragllcft 11le mnçlerbirliğ{' ara 
_auı_.ııoı..ı Vil01Uıl" uu ~b.ı- ;:>UCl;:>Uua ... 

çen hafta olduğu gibi bu hafta da 
4/ 3 Ankaragu'aııiUıı'"galibiyeti iİe ~e 
tice lendi. 

MEMLEKETTE: 

Halkevi 
Binası 
Yaptırmak Lazım 

Devrek, (TAN) - Burada lüzumu 
şiddetle hissolunan Halkevinin inp
sı, tahsisatsızlık yüzünden bi9'aç 
yıl g!Jfi kalacağa benzemektedir. İn
şaatın bir kısım masrafiannı olsun 
çıkarmak maksadiyle, gençlik tara
fından büyük at kofUlan ve pehlivan 
güretleri hazırlanmıftır. 10 TemmUS 
da yapılacak olan bu müsabakalarda 
kazananlara dolgun ikramiye ve mü· 
kiı.fat verilecektir. 

KARSTA: 

iyi Su Getiriliyor 
Kanı, (TAN) - Borluk suyunun 

buraya getirilmesi işi çok ilerlemit
tir. Suyun akıtılmasına başlamlm&Sl 
artık bir gün işidir. 

ri vardır. Bunlardan bilhassa takip-
idaresi, bu mıbedl eski tarzı muhafaza .. ma boyahanesinde, bir yangın baş- n çağrılmıştır. 
derek tamir etmf..+11'. 1 1 R 'd. k 11 * S g• angıcı o muş, aşı ın o an yan- arıyer ortaokulu için Hasan 

1 TAKViM ve HAVA] 

26 Haziran 1938 
PAZAR lerde iyi netice alındığı için miktarı 

ileride artırılacaktır. Bunun için de 

yeni sene büdcesine yeni tahsisat ko 

nulmuştur. 

iki Vapur Geliyor 
Deniz Bankın Bandırma hattına 

itleteceği Suı vapuru ile banliyö hat 

larında çalışacak olan Efes vapuru 

Almanyadan limanımıza hareket et-

mişlerdir. 

Etrüsk vapurunu getirec.ek olan 
kaptan ve mürettebat ta bugünlerde 
Almanyaya gideceklerdir. * İstanbul Gümrük Başmüdürü 
Nuri Anıl bugün Ankaradan şehri-
mize dönecektir. 
* Yenikapıda kurulacak mendire 

ğin planları hazırlanmıştır. 

S 
"' mıştır. Paşa konağı münasip görülmilf, Ma-

uıtanahmette Ar11ta aokıOında iki *Kerestecilerde Odunkapı iskele- arif Vekaletine bildirilmiştir. 
eenedenberı yeraltı ll'aftırmalll'ı sinde denkçi Lutfi, nöbet almak me-

Y•P•n profHllr Bakıter Ankaradın dlln• 
mUttUr. Yakında 1,. ba,ıınacaktır. selesinden çıkan kavga neticesinde, 

arabacı llamdtyi başından yarala-
larında Klçi isminde bir kıza çarpa
rak yaralamıştır. ... T ll'lhf mezarlıklıl'dan olan Çembel'· 

lltaıtakl Atik All Paıa ve Alem • 

dardaki Zeynep Sultan mezarlıkruının tan 
zlml bltmı,, Akaaraydıkl Muratpaf8 mı· 
zarlıilın.:ı tanzimine bıılanmıttır. 

• 
1 atınbul Vakıflal' idarHl, ÜskOdar 

Şem•I paıa cami ve medrHealnln 

tamiri l9ln 13, OakUdıl' Çlnlll oamlln ta• 
miri için de 8 bin lll'a tal'lalut ayırmııttr 
Fatll'ltekl Nlf8noı Mehmet ~•ta oamıı de 
tamir edlleoektlr. 

• 11 Bankası umum mOd\lrü Muammer 
Eriş, dtlnkü ekspresle Ankaradan 

şehrimize gelml~r. 

mıştır. * Beşiktaşta Sıvaslı çıkmazı soka
ğında oturan Hafıza, Muhsine, Le
man, Cavidan ve Firuzan isminde 

beş kadın, Nimet ismindeki komşu
larını dövmüşlerdir. Nimetin sol ko
lu kınlmıştır. 

* Agobun idaresindeki 557 numa 
ralı hususi otomobil Sarıyerde Mar
dikya isminde bir kadına çarparak 
bacaklarından yaralamıştır. * Mehmet İhsan isminde bir tay
fa, Galatada, sarhoı bir halde, bir 
kahvenin camlanm kırmıya batla* Taluimde oturan Hüseyin ilmin mıı v4 kınlan cam parçalarile kolun 

de biri, bir alacak yüzünden çıkan dan yaralanmıştır. 
kavga neticesinde Refik isminde bir * Kasımpaşada Çaydanlık eoka-
şoförü bafU'ld&n yaralamııtır. ğında otur.an tsmailin 8 yapndaki * Şoför Cevadın idaresindeki oğlu Adnan bir pencereden düşen 
2754 numaralı otomobil, Kadıköyde cam parçasıyle ayağından yaralan
Telefon caddesinden geçerken 5 yaş- mıştır. 

il ancı ay 
Arabi: 1357 

Reblillfıhır: 26 

Gün: 30 

GOnes: 4.:n - Öğle: 
İkindi: 16.17 - Akşam: 
Yataı : 21.49 - İmKAk: 

Huır: 112 
Rumi 131\4 

Haziran: 13 
12.16 
19.44 
20.08 

YURTTA HAVA VAZiYETi 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan all 

nan maltımata göre, Karadenlzin şark ıtı
yılannda buluUu, Trakya, Dolu Anadolu 
ve cenubun dolu kısmında az buluUU di• 
ler bölıelerde umumiyeUe açık I~ 
rüzıAr bütün bölgelerde şlmall tstikarnet
tel\, orta kuvvette esmlşUr. 

DQn btanbulda hava açık ıeçmlş, ~ 
ıAr ılmall prklden saniyede 5 UA 7 ""et• 
re hızla esmiftir. Saat 14 te baranı~ 
780,8 milimetre idi. Hararet en çok ,an: 
te 82,2, ıöiıede 29,2 ve en az 29.2 san 
erat olarak kaydedilmlsUr. 
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~UGON_j 
ispanya Harbi 

. G=fl ~ ~ Ü <e v· · IHJ LA [;) ~ ~ iL ~ fR2 

g::::~~ .. .:.i~n- Japonlar Y angse Kıyılarında 
dradan gelen biri İngiltere A z e t u d 1 ı 

~·::..:":~:.,::::::.~~ gır ayıa a gra ı ar. 
~erdiği izahat sırasında İspanyadan 

~lllnız yabancı gönüllülerin çıkarıl-.--------·--.! 'apon uarbı·ye "'azırı Dı·yor kı· .. llıası meselesinin değil, bundan baş- J ı fl j I Y ı 
~a İspanya harbine artık bir son ve- Sovyet Har·ıc·ıye 
tiJ:ı:nesi meselesinin görüşüldüğünü 
&iiylerniş ve bu yolda sarfolunan 

tayretlerden bahsetmiş. N N fkU 
l>aha başka kaynaklardan gelen azırının u : 

11 Japonya, On Sene Sürecek Uzun ve 
Hazırlanmalıdır ! .. Zahmetli Bir Harbe 

~aberlerde İspanya harbine son ve

tjlı:nesi için gayretler vuku bulduğu
lltt bildirmekte olduğuna göre vazi-1 

>'ett bu bakımdan tetkik için zemin 1 
~'Uırlannıış oluyor. ı 

' A.nlaşılan İspanya harbini durdur- ı 
lııak cereyam, İngiltere - İtalya an

laşlhasını tatbik mevkiine koymak 

ltşebbüsünden doğmuştur. 
İlu anlaşmanın tatbiki İtalyanın 

İspanyadaki kU\·vetlerini çekmesine 
hağJıdır. İtalya, İngiltereye karşı o-
1ııtı bütün taahhütlerini ifa ettiğini, 
tııkat İspanyadaki inkişaflardan mes 
~I olmadığını anlatarak, Habeş il
~akının tanınması maddesiyle birlik 
~ İngiltere - İtalya anlaşma~ının 
1ilthik mevkiine konmasını istemiş, 
fakat İngiltere Başvekili, bu talebi 
lııiisbct bir tarzda karşıJamıya im
~att bulamamış, fakat bu işi çabuk
lcıştırmak için birtakım tekliflerde 
L11ıunmuştu. 

beyli Telegraf gazetesinin siyasi 
lııllharririne göre bu yolda ileri sü
tillen tekliflerin birincisi ademi mü
dilhale yoluyla gönüllüler meselesi
~, ait bir anlaşma yapmak ve bunu 
hemen tatbik ederek meseleyi hallet 
llıek. Fakat ademi müdahale komite
;İlti.n de pek yavaş hareket ettiği ma
Cıtıı olduğundan ikinci bir teklüe 
daha lüzum görülmüş, ve İtalyanın 
~l>anyadan ve İspanyaya ait toprak
al'dan tek başına çekilmesi talep e
d!lı:niş ve bununla beraber İngiltere 

B. LITVINOF 

Nevyork, 25 (Hmusi)- Japonyadan gelen haberlere göre, Ja
pon Harbiye Nazrrı bugün beyanatta bulunarak Japonyanm Çine 
harp ilan etmiye lüzum görmediğini şöylemİJ, ve Japonyanın on 
sene uzayacak bir harbe hazır olması gereklettiğini anlatarak 
kısmi şeferberlik kafi gelmene bunun genitletileceğini ilave 
ebniştir. 

Sefrberlik kanununun tatbiki yü-rr: • 
~·······················1 zünden 800,000 işçi, işsiz kalmıştır. 

Hükumet bunlara iş temini için ted - AVUSTURY ADA NAZiLER 
bir almaktadır. MÜŞKÜL VAZiYETTE ••• 

Japonyanın Sanghav miimessili, 
Paris 25 (Hususi) - Ordr ga-yabancılann hariç ez memleket hu- . 

h d 'ld'kl · ·t zetesi Avusturya istikametınde kukundan ma rum e ı ı erıne aı • ~ 
beyanatını tadil etmiş ve yalnız Ja- askeri harekat . vukubuldugunu 
ponyaya karşı gelen yabancıların tasrih ~tm~~tedı.r. Bununla be -
bu haklardan mahrum edilecekleri- ı raber şımdılık me~zuu bahsolan 

ı · ı t t / şey, memlekette nızamın muha-
nı an a mış ır. ib 'b· ·· ·· ·· 

fnzasından aret gı ı gorunu • 
Harp haberleri yor. Çiinkü Avusturyada Nazi -

Bugün alınan harp haberleri bil - lerin mevkii günden güne müş-
hassa Çin kaymıklannrlan ~elmiştir. t külleşmektedir. . 
Çinliler, Yangtse nehrinin cenup t Mme. Tabui de Övr gazetesin 
kıyısına çıkarak Çin mevkilerini iha i de buna benzer maliimat vermek 
ta etmek istiyen Japon kuvvetleri - tedir. 

nin şiddetli bir hezimete uğradıkları --· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
nı haber veriyorlar. 

Ayni kaynaklara göre, 6000 as- , mak için gönderdi.~der~i .. v~. Japo~ 
"Son Aiti Sene içinde kerden müteşekkil bir kuvvet son altın madenleri dırektorunun .aynı 

• d v • t · 1 h t maksatla müsellah çeteler teşkil et-Beynelmilel Nrzam erece agır zayıa vermış er, a - . 

' 

t ~ b k t" · h 1 tiğini itiraf etmişlerdir. Gerilemic Bu unuyor,, a u uvve m yansı ım a o un - . b' 
:f t G · k 1 1 d b · ile Bu haber halk arasında derın ır 

Londra' 25 (Hususi) _ Reuter'in muş ur. erı a an ar a ır pan al d <-+ B h.d. . 
. .. infi uyan ırmı'i.ır. u a ısenın 

Leningrattan aldığı haberlere göre halınde suratle kaçmışlardır. de Sovyet - Mançuri hududu üze -

Sovyet hariciye nazırı Litvinof bu - Yeni bombardımanlar rinde diğer yapılan tahrikat gibi 
gün beynelmilel vaziyetten. bahse - Yangtse nehri üzerinde bu mıntakada vaziyeti gergin kıl -
den bir nutuk söylemiş ve g~rbi ~v harp gemilerindE!'n iki ganbot bat • mak isti.yen Japo~ mahafilinin eseri 

. ·-
' 

. 
Leh Hükumet inin 
Balhktaki Harici 

Siyaset Prensipleri 
Varşova, 25 (A.A.) - Hükılmet 

organı Kurjer Poranny gazetesi, mül 

hem olduğu anlaşılan bir makale .. 

sinde, Lehistanın şark ve garbin ide 

olojik iki bloku arasında bir muha • 
samaya meydan vermemek maksa -
dile Baltık memleketleri beyninde, 
Baltık denizinden şimal denizine ka
dar uzanan bir blok tesisi fikrinde 
bulunduğu hakkındaki ecnebi haber 
!erini protesto etmektedir. 

Bu gazete, Lehistanın Baltıktaki 

harici siyaset prensiplerini şu suret

le hulasa etmektedir: 
1 - Lehistan, bitaraf dahi olsa, 

hiçbir blok teşkil etmez. 

2 - Baltık.ta hiçbir hegemonya a-
ramaz. 

3 - Y almz müsavi ve müstakil 

devletler arasında tesis olunacak me 

sai iştirakinin semere verebileceği. -

prensipine istinat etmek suretile Bal 

tık hükumetleri arasında bir iş bir

liği tesisini arar.,, 

Sovyet Rusyada 

Meclis Seçimleri 
Moskova, 25 ( A.A.) - Azerbay -

can, Ozbekistan, Tacikistan, Kaza • 
kistan, Türkistan ve N ahçıvan ve Ka 
rakalpakya Muhtar Cümhuriyetlerin 

de Sovyet meclisi intihabatı dün ba§ 

lamış ve ak§ama kadar bü.yii.Jc bir 

sevinç ve heyecan içinde devam et
mi.şti1'. 

Rey pwlalann::.n tarnifine gece ya 
b - .. .e.-· .... "' ......... ""'4 .Ju ·- ............ "--, llt.,; t~-
~~llyada dövüşen taraflar arasında 
1t nıiitareke akdi ve miitareke sıra-

rupa devletleri tarafından gosterı - mıs ve n~lrlivP aı:>mi!:i =ıt<>ı: =ılm1ı:frr. nldu~11 7.:ır.nedilmektedir. 
·b~-Al-~t-- ---~~h -1--J-k- 33hp~tay~re~~nmürell~~~===============================~====== 
ır man aarruzunun azır anma -

rısı b«!§lanmı§tır. 

1111d.a h b k .. .. 
~ ar e son verme uzere muza-
t!teler açılması teklif edilmiştir. 
İtalyanın, İspanya harbine son 

~etınek meselesinde aldığı vaziyetin 

llıı.hiyeti malum değildir. Fakat Ro
~adan Londra gazetelerine verilen 

illfunata göre İtalyada bu bahis ü
;elinde hüküm süren kanaat mese
lelli~ ancak İspanyada dövüşen iki 
'l'<lfça kararlaştırılabileceğidir. 

} spanya dahilindeki vaziyete 
il gelince, General Franko, ger
"1 t<lnı ve kati bir zaferden bahset
~ne~_tedir, fakat anlaşılan Frankonun 
ltqtun .safları bu fikirde değildir. 
lıı tta bir Londra gazetesinin Roma 
tQ ~abiri tarafından temin olundu
~· 11.a göre Franko ordusunda biiyük 
~•t tı.ü,{uz sahibi olan bir erkanı 
~l'p, siyasi bir mütarekeye taraftar 
) 1\lnrnaktadır. Çünkü ancak bu sa
~.~e harbi gelecek kıştan evvel bitir 
~'l>e imkan hasıl olur, yoksa harp, 
ç Olrna:ısa devam edebilir. 

ltı ~l'ni muhabire göre Sinyor Mus-
lınin' F k ·· · d t · ~ ın, ran o uzerın e esır ya-

~ "ak siyasi bir tesviyeye ikna etme 

~~ llıeselesi üzerinde iki düşünce hü
'11 Ilı siirmektedir. Birincisi İtalyanın 
~lh. lehinde tavassutudur. İtalya bu 

~ 'kendi iktısadi atisi bakımından 
"}'ilah görmektedir. İkincisi harbin 
lıltıta kadar devamıdır. 

t~~aliba bu ikinci düşünüş galebe 

\
11
1:!ak ve harp sonuna kadar devam 

~~t=ir=.====================== 
~ t.1ersinde ilk Umumi 
) Qğazanın Temeli Atddı ,. 
-~rsin, 25 (Tan muhabirinden) --

)~lttni mağazalar şirketi tarafından 
~tll'ılacak ilk "umumi mağaza" 

\ ~ teıneı atma merasimi, bugün vali 
~tf ar ti başkanı ve diğer bir çok da-

11eı- huzurile yapıldı. 
~erasimde, Fahri Atamer tarafın 
~~ ~ersinin iktısadi kalkınması 
~tı~1l'lda bir nutuk söylendi ve da
~•le~ belediye bahçesinde bir zi-

llt ~erildi. 

t ld v Al A u tur bir filo, Kanton - Kan.kov demiryolu a o ugunu manyanın v s -
yayı ilhak, ve Çekoslovakyayı teh _ nun cenup kısımlarını bombard~ -
dit ederek bütün Orta Avrupaya ha man etmiş ve büyük hasarlar ika 
kim olmayı kurduğunu söylemiştir. eylemiştir. Bu hat üzerinde münaka 
Daha sonra Litvinof, Almany:ının 18.t muvakkaten inkıtaa uğramıştır. 
emperyalist siyasetinin Ukraynayı Tokyo, 25 (A.A.) - Asabi gazete
da istihdaf ettiğini izah ederek nut- si, Hong - Kong"dan istihbar edi-

Bir · Bakışt~ Dünya Hil.6erleri 
INGILTERE 

Harp Tehlikesi 
kunu şu sözlerle bitirmiştir: yor: 

"Son altı sene içinde beynelmilel Japon tayyareleri 23 haziran saat 
nizam, mütemadiyen gerilemiş bu - 10 da Tonkin hududunda Kouang _ 

lunuyor.,, tong vilayetinin garbinde kain Pai

Londra, 25 (Hususi) - Mister E
den'in hariciye nazırlığı sırasında 

hariciye müsteşarı olan ve Eden'le 
beraber istifa eden Lord Karanburn 
bugün söylediği bir nutukta istifa -
sından dolayı pi§man olmadığını an
latmış, daha sonra "muvakkat bir 
istirahat mukabilinde prensip feda -
karlığına katlanmak sulhü temelin
den sarsar. Onun için bugün de harp 
tehlikesi devam ediyor.,, demi§tir. 

Amerika Cümhur 
Reisinin . Kararı 

fobunf ve Toung-Hing şehirlerini 
bombardıman etmişlerdir. 

Sovyet - Mançuri hududunda 

• 
Vaşington, 25 (A.A.) Cümhurreisi 

Roosevelt, dün akşam söylediği bir 
nutukta hadiselerin cereyanına ka -
pılmamak hususundaki katı kararını 
söylemiş ve son kongrenin mesaisini 
takdirle yadettikten sonra ~unları i
lave etmiştir. 

Moskova, 25 (A.A.) - Şlagoves -
çensk'den bildirildiğine göre, 8 hazi 
randa Sovyet hudut muhafızları Ser 
guevka köyü civarında Amur nehri 

··N·A· ·S·Y·O· .H •• A.L ··s·o· .s. ·Y·A· .L.IZ •• M. ·E·ı üzerinde Sovyet sahiline yakın bir 
yerde içinde 29 Koreli ve Çinli bulu-

nan bir Mançuri dubasının tvkif HÜCUM EDiLiYOR l 
etmişlerdir. ı Budapeşte, 25 (A.A.) - Kato-

"Maamafih bir çok işler yapılma 
mıştır. Beklenmiyen hadiseler zuhur 
etmezse ikinciteşrinde intihap edi • 
lip, gelecek ikincikanunda toplan -
ması icap eden yeni kongreden ev • 
vel hiçbir toplantı olnuyamaktır.,, 

Duba tevkü edilirken bu 29 kişi- lik papazları sosy-al haftasının 
nin 8 i Sovyet sahiline çıkmış bulu küşadı mü.nasebetile bir nutuk 
nuyordu. v Üzerleri~de. Japon. :nah. - f söyliyen papaz GI.atfelder, .Nas-
ları, tofograf makınesı ve dıger bır yonal sosyalizme şıddetle hücum 
çok levazım bulunmuştur. Mevkuf - etmiştir. 

lar Sovyet topraklarına çetecilik yap ._ • • • ••••• •• • • • • • • • • • • • • • • 

Dünyanın En Zengin Kadını Bu Yüzden lztırap Çekiyormuş! 
Dünyanın en zengin kadını olan Barbara Hutton, 

Londrada Regent's Park adındaki evinde oturmak
tadır. 

Barbara, hayatında, zenginliği yüzünden çok istı
rap çekmiş bir kadındır. Bu defa da, yine zenginliği
nin üzerine çektiği hırsl!'lrm tehdidi altındadır. 

Barbara, Amerikada tek fiyatlı satış mağazalarını 
tesis eden, bu sayede milyonlar kazanan ve (Five and 
Ten = beş ve on). diye şöhret alan zenginin yega
ne kızıdır. 

Barbara, on yedi yaşında iken dilber, zeki ve şen 
bir kızdı. 

Hayatın bütün neşe ve şetareti içinde yaşarken, ilk 
kısmeti önüne çıktı: Prens Aleksi Madivani.. evlendi. 
Genç kadın, kocasiyle dünyanın her tarafını dolaştı; 
fakat az sonra birinci kocasından bosandı. 

İkinci defa da, Kont Hautwitz - Rewentlof ile ev
lendi. 

O, hazan Londrada, bazan Kot d' Azür'de görünü
yor; fakat Barbara yüzünde, daima, hüzün gölgeleri 
dalgalanıyordu. 

Nihayet Barbara gebe kalıyor, fakat çocuğunu, an
cak çok güç ameliyatlarla doğurabiliyol'. 

Daha sonra Barbara, Londradaki evinde, kocası ile 
oğlu arasında hemen hemen münzevi bir hayat geçi
riyordu. Şimdi, birkaç gündenberi bu sakin, münzevi 
yaşayış ta sarsılmıştır. Evin içinde, korku, endişe 

gölgeleri dolaşmıya başlamıştır. Artık sokak kapıları 
kapalı, penceler kalın demir parmaklıklarla örülü
dür. Evin her yerine, bahçelere bekçiler, nöbetçiler 
dikilmiştir. 

Çünkü son günlerde çocuk hırsızlan gönderdikleri 
mektuplarla kendisini, oğlunu kaçırmakla tehdit et
mişlerdir. Bu mektuplar evvela bir latife sayılmışsa 
da vaziyet incelenince tehlike derhal anlaşılmışıtr. 

Kocası Mösyö (Five and Ten), bu felaketli haberi 
alınca, Amerikadan Jazmın imdadına koşmuştur. 

AMERiKA 
Alman Casusları 

Vaşington, 25 (A.A.) - Havas mu 
habirinin öğiendiğine göre, Ameri
kanın Berlin büyük elçisi Alman ha
riciye nazırına yaptığı ziyaretlerden 
birinde on sekiz kişiyi alakadar e -
den Almanya lehine casusluk mese -
lesinden bahsetmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Kendisinden, Amerika hü 
kumetininin bu işteki niyetleri hak
kında bazı malumat istenmiş, fakat 
büyük elçi, bu suale cevap vermek
ten imtina eylemiştir. 

ISVIÇRE 
Bitaraflık işi 

Bern, 25 ( A.A.) - Isviçrenin bi -
taraflığı hakkında Isviçre, Almanya 
ve Italya hükumetleri arasında ya -
pılmakta olan noktai nazar teatileri
ne ait mütaıealarını dermeyan eden 
gazet dö Lozan, Isviçrenin bütün ec
nebi devletlere karşı bitaraflığını mu 
hafaza etmek tasavvurunda olduğu
nu yazmaktadır. 

FiLISTINDE 
Hudut Hadiseleri 

Kudüs, 25 (Hususi) - Bugün Filis
tin ile Suriye hududu üzerinde bir 
müsademe olmuş, Suriyeli çeteler hu 
dut üzerindeki yahudilere taarruz 
etmişler, bir Yahudiyi öldürmüşler 

ve birini ağırca yaralamışlardır. 
Bu yaralanan Yahudi de ölmüştür. 

Bundan böyle hudut istasyonları ge 
celeri kapalı kalacaktır. 

YUGOSLAVYA 
2 Milyarlık istikraz 
Belgrat, 25 ( A.A.) - Maliye na. -

zırı iki milyar dinarlık istikrazın bi
rinci kısmının temin edilğini bildir -
mi§tir. Bu suretle hükumet, yeni yol 
Zar ve demiryolları inşası, bataklık 
arazinin ıslahı ve saire gibi husus -
latda bir çok kararlar vermi§tir. 

3 

ı'(C~EK 
Eğlence Yerleri 
Ucuzlarken ! 

Ycan: B. FELEK 
Bu sütunlarda muhtelif tarihlerde 

İstanbul mesirelerindeki kahve, . su, 
iskemle, toprak ve hava fiyatlarının 
pahalılığından bahsetmiştim. Bu ya
zılarım birçok okuyucularımın ilgi
lenmesini mucip olmuş. Aldığım 

mektuplar bunu gösteriyor. Bu ara
da benim göremediğim aykırılıkları 
onlar bana bildiriyorlar. 

Nitekim, dün aldığım bir mektup
ta bakınız ne deniyor: 

"İstanbulda eğlence yerlerinin u
cuzlatılacağı haberini bizim kadar 
sevinçle karşılıyan azdır. Çünkü bun 
ların ne kadar tuzlu olduğwıu biz
z~,t denemiş bulunuyoruz. "TAN,, 
daki sütununuzda sık sık yazdığınız 
gibi İstanbulun mesire yerleri mik
yası maltim olmıyan yüksek fiyatla
ra maliktir. Bunları hangi esaslara 
göre keserler bilinemez. 

Geçen hafta bir arkadaşımla bir
likte Taksimden kalkıp Suadiyeye 
gittik. Gazinoda hayli kalabalık ol
duğundan çalgının yanına yaklaş

mak mümkün değildi. Zaten arzu
muz çalgı dinlemek değil, rahat bir 
yerde başımızı dinlemekti. Bunun 
için de birer kahve istedik. Getirdi
ler. Lakin kahvenin yanında su yok. 
Birer de su istedik. Küçük bardak
larla iki de su geldi. Kahvemizi, su
yumuzu içtik. Biraz dinlendik. He
sap istedik: İkimizin borcumuz (115) 
kuruş. Yüz on beş kuruş. Fransız pa
rasiyle 32 frank, İngiliz parasiyle 3 
buçuk şilin, Alınan parasiyle 4 bu
çuk mark Rumen parasiyle 125 ley, 
Yunan parasiyle 100 drahmi. 

··Iki kahve ve iki bardak su. 
O gün deniz kenarında bir kahve 

ve bir su içmek için ikimizin verdi.
ğimiz para 222 kurt.L§ tuttu. Tak
simden iki kişinin Suadiyede birer 
kahve ve -birer bardak su içmesi i... 
çtn vermeye mecbur olduğu parıı. 

Bu para en dar ve en fakir şart-. 
Zar altında yapılan bir gezmenin. 
1YU1$'TO.fıdır. l§te müfredatı; 

Kuruı 

13 Taktimden Kara.köye Tram : 
vay (iki k~i) 

44 Kadıköyüne vapur gidip gelme 
{iki kişi) 

50 Suadiyeye tramvay (iki ki§i) 
115 Kahve ve S'U (iki kişi). 
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Bu rakam size bizim söyliyecekıe:. 
timizden çok daha fazla §eyler an
latır beldgattedir, sanırım. Hürmet
ler.,, 

Hodza, Milliyetler 
Statüsüne Dair 

izahat Verdi 
Prag, 25 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra B. Krofta ve Hodza, ayan ve 
mebusan meclisleri reisleri, hükumet 
koalisyonu parti şefleri ve ayni par 
tilerin parlamento grupları şeflerile 
saat 15 ten 18,30 a kadar devam e
den bir mülakatta bulunmuşlardır. 

B. Hodza, milliyetler statüsüne a. 
it müzakereler hakkında arkadaşla
rına malumat vermiştir. Bu müza • 
kereleri tacil ve hükumet partileri
ni bunlara teşrik etmek üzere koa
lisyon partilerinin her birine men -
sup ayan ve mebusan azasından iki -
şer kişiden mürekkep bir parlamen
to komitesi teşkiline karar verilmiş
tir. 

Bu komite, kanun layihalarını tet 
kik ederek milli mecliste bu husus
ta müzakere başladığı zaman mez
kur layihaların parlamentoca tetki
kini kolaylaştırmağa çalışacaktır. 

Fransada Razı 

Zehirlenme Yakaları 
Paris, 25 (A.A.) - Umumi sıhhat 

nezaretinin bir tebliği, şayi olan ha 
berlere rağmen, Fransız - Italyan 
hududunda halih:lzırda hummaitifo
id.i salgını yoktur. Yalnız gıda mad
deleri yüzünden bazı zehirlenme va
kaları kaydedilmiş ,,.e bir kaç k:şı · 
nin telef olmasına sebebiyet vermi~ 
tir. 



• 

• 
TAN 26 - 6 - 938 

. . . . . . Bir Çocuk Ka+·li 

idam Edildi 

Elim Bir Ziya 

-.M.ahkem·e·ıer.de 
• 1 • • • • 

Anadoluhi • 
sarı nahiyesi 
müdürü Rifat 
Tureay 25 - 6 -
938 cumartesi 
günü kalp sek
tesinden vefat 
etmiştir. Cena
zesi 26 - 6 - 938 

' . . ' ·. . . . . . 

Sinema Locasında 
Hastalık Geçiren Kadın 
Müddeiumumilik Sümbül Adında 
Genç Bir Ermeni Kadınını Arıyor 
Müddeiumumilik, Beyoğlunda, bir ainema locasında, bir gence 

fena bir hastalık geçiren bir kadın hakkında tahkikat yapmakta~ 
dır. Ha.talık ;teçiren kadın Sümbül iaminde bir Ermeni kadınıdır. 
Delikanlı da, Adada oturan Ahmet isminde birisidir. Hadisenin 
tafsilatı şudur: 

Adada oturan Bay Ahmet, geçen
lerde bir gün, Beyoğlu caddesinde 
gezerken, genç bir kadınla karşıla

şıyor. Bu, Sümbüldür. Tanışmak ço.< 
zor olmuyor. Oturup tatlı tatlı ko
nuşmak, birkaç saat geçirmek için 
münasip bir yer aranıyor. İkisinin 
de hatırına bir sinemaya gitmek ge
liyor. Sümbül ve Ahmet, kol kola gi
riyorlar. Beyoğlunda, Taksime doğ
ru giderken sağ taraf ta ki sinemalar
dan birine gidiyorlar. Ahmet bir lo
ca tutuyor. 

Locaya yerleşiyorlar. Sinema sa
lonu, mevsim yaz olduğu için tenha
dır. İstedikleri de bu .. Sinema loca
sında. beraberce bir iki saat v'akit 
geçiriyorlar. Seans bitince dışarı çı
kıyorlar. Vakit geç olmuştur. Ahmet, 
Adaya, evine dönmek üzere, Sümbiil 

den ayrılıyor. Ayrılırken de, tekrar 
buluşmak üzere, bir randevü alma
yı ihmal etmiyor. 

Fakat, aradan birkaç gün geçince, 
Ahmet, kendisinde bir fevkaliıdelik 
hissediyor. Genç adam hasta olmuş
tur. Hemen bir doktora gidiyor, mu
ayene oluyor. Doktor: 

- Fena bir hastalığa tutulmu~ 

sun, diyor. 
Ahmet, doktorun muayenehanesin 

den çıkınca, soluğu müddeiumumi

likte alıyor. Sümbül hakkında bir şi
kayet istidası verjyor. 

Müddeiumumilik bir ihbar üzeri
ne, Ahmedi tabibi adillcre muayene 
ettirmiş ve hastalık tesbit olunmuş
tur. Şimdi, hakkında tahkikat yap
mak üzere, Sümbül aranmaktadır. 

----• .. ımrnıımuuım nmıu:uu II' ı •ııtn'n 'tımım m n11uu11mttun11trt""" __ .. , __ 

KACAKCILIK: 

Gizli Zehirli 
Madde Satan 
70 lik ihtiyar 
Dün Asliye Üçüncü Ceza Mahke

mesinde gizli ecza ve zeMrli madde
ler satma davasına bakıldı. Suçlu ye 
rinde altmış yedi yaşında uzun ve 
ak sakallı İsmail Hakkı isminde bir 
ihtiyar vardı. İstihbarat bürosundan 
altı memu! şsıqit olarak dinlendi. 

İddiaya göre Balıkpazannda attar 
lık yapan İsmail Hakkının dükka
nında zaharin bulunduğu polise ve 
gümrük istihbarat bürosuna haber 
verilmiştir. Memurlar İsmail Hakkı
nın dükkanında araştırma yapmış
lar, raflarda kutular içinde zehirli, 
zehirsiz birçok ecza bulmuşlardır. 
Suçlu kendisini müdafaa ederken: 

- Ben zaharin satmadım. Eski
den ecza satardım. Bunlar raflarda 
kalmıştır, satmış değilim, diyordu. 
Müddeiumumi Feridun Bagana suç
luya eczacılar ve eczaneler kanunu
nun 44 üncü maddesi delaletiyle Ce
za Kanununun 430 uncu maddesine 
göre ceza verilmesini istedi. Mahke 
me icabını düşündü, suçu sabit gör
dü. Kendisine 15 gün hapis 15 lira 
para cezası verdi. Bu cezalar 12 gün 
hapis ve 12 lira para cezasına in _ 
dirildi ve tecil edildi. 

SAHTEKARLIK: 

Kahveye Nohut 
Karıştıran 
Mahkemede 
Sultanahmet Sulh İkinci Ceza 

Mahkemesi dün bir kahveye nohut 
karıştırma iddiasını tetkik etti. Suç
lu Sinemköy Eşref Efendi sokağın

da oturan ve Balıkpazannda Yeni
cami kapısının karşı sırasında kuru 
kahvecilik yapan Oscb oğlu Filipos 
idi. Belediye memurları dükkflnın

dan kahve almışlar, belediye kimya
hanesinde' tahlil ettirilince karışık 
olduğu görülmüş ve Mahkemeye ve
rilmiştir. Suçlu müdafaasını yapar
ken: 

- Ben karışık kahve satmadım. 

Arakel isminde yaşlı bir adam bana 
karışık bir kahve ısmarlamıştı. Dük 
kônın içinde duruyordu. Memurlar 
ondan nümune aldılar. Eğer kava
nozdakilerden alsalardı netice böy
le çıkmazdı, diyordu. Mahk::me Ara
kelin ve arama zaptını imzalıyan me 
murlann şahit olarnk dinlenmeleri 
için muhakemeyei başka bir güne 
bıraktı. 

MiİDDEIUMUl\flLİKTE: 

Suçlunun Deli 

Olduğu Anlaşddı 

OÇONCO CEZADA : 

Keserle Komşusunu 

Dövmüş 
Tahtakalede Baltacı hanında otu

ran Emine ile İbrahim kapının önü
ne konan bir kanapenin kaldırılıp 

kaldırılmaması yüzünden komşula

nndan Şabanla kavga etmişler ve 
Şabanı keserle dövmiışlerdir. 

Meşhut suçlar müddeiumumisi Or 
han dün hadiseyi tetkik etti. Sonra 
da suçluları Sultanahmet Sulh Üçün 
cü Ceza Mahkemesine gönderdi. Ha
kim Ki'ımil davaya baktı. Suçlarını 

sabit gördüğü için ikisine de üçer 
gün hapis ve yirmi altışar lira para 
eczası verdi. 

MEŞHUT SUÇLAR : 

Zabıta Memurları 

Beraet Etti 
Dün Asliye Üçüncü Ceza Mahke

mesi, bir dövme ve işkence davasını 
neticelendirdi. İddiaya göre, hırsız
lıktan suçlu olarak İstanbul emniyet 

ikinci şube direktörlüğü nezaretha
nesine getirilen İbrahim burada, 
şimdi, Ankara emniyet müdür mua
vini olan eski ikinci şube mü::lürü Ne 
cati ile ayni şubenin komiserlerin
den Cevat ve Abdurrahman tarafın
dan dövülmüştür. 

Mahkeme suçu sabit görmediği 
için üçü hakkında da beraet kararı 
verdi. 

---o--

İZMİRDE: 

19 Sene Sonra 
Ana vatana 
Kavuşan Genç 

İzmir, (TAN) - 19 sene memleket 

hasreti çekmiş olan 23 yaşında Figa· 
ni isminde bir gen tekrar ıınavata

na kavuşmuştur. 

Şimdi Fransızcadan başka lisan 
bilmiyen, fakat Türk - Müslüman 
olmakla iftihar eden bu genç vatan
daşımızın küçük macerası şudur: 

pazar günü (bu
gün) öğle nama 
zını müteakip 
Anadolu hisan 

Öğle nesriyatı: 
0 Saat ı2.so Plfıkla türk musildsf. 12·5 
0 Havadis. lS.05 Plfıkla tOrk musiki.si. ıs.3 

Muhtelif pHik ncsriyatı. 14. SON. 
Akşam neşriyatı: 

15 Sant 18.30 Plfıkln danı; musikisi. 19· si 
Nihal ve Rrkadaşlan tarafından türle nıu 
kisi ve halk ~rkıları. 20 Snnt ayarı: c;ran· 
vlç rasathanesinden naklen Şehir Bando
su: Bay Cemil idnrcslnde. 20.45 Havn r3

• 

camiinde nama- poru. 20.48 Ömer Rıza Doılrul tarafınd~ 
zı kılınarak Kandilli mezarlığına def arapça söylev. 21 Klasik Türk musiki · 
nedilccektir. 

Kendisini seven ve arzu eden ar· 
kadaşların köprüden kalkacak (10) 

vapuru ile teşrifleri rica olunur. 

Nuri Halil ve arkudaşlan tarafından: 1 ..; 
Peşrev: 2 - Beste: Dlişmesln miskin gll· 
nUller zUlfü anber bulnrn - Znharyanıll· 
3 - Şarkı: Yar açtı tnze ynrc sineyi sctpıı· 
reme - Medeni Ar.iz.. 4 - Şarkı - Sil' 
güzel gördiim bu gün ben Mızıknlı Lutfı. 
15 - Şarkı: Firakınla z..ıllm harap oldu clll1 

V E F A T Şevkinin. 6 - Şarkı: GUlşenl hOsnilne tttrı' 
Klrklareli Cümhuriyet müddeiu- lcr varıyor - Rıfat. 7 - Şarkı: Ey rnc?ı· 

lika ey gül beden mahvoldu cismin nnlı: 
mum.ısı· Cemal Günay ve Ankaradtl t k E biltı.ı den - ıımail Hnkkı.8 - Şnr ·ı: Y 
Eti Bank Ekonomi servisi şeflerin- nev eda olma şan mObtcU - DcdcnlP. 
den Rıza Günayın babaları, eski ma-

1 
9 - Y. Semai: Kcşnnemlze doğmadı ol ınıı~ 

liye emlak memurlarından ve tahli- hil şelıara - La' Edri. ıo - Saz scrnıılsl0 
· m müdürlüğü muamelat 21.45 Orkestra: 22.15 Ajans haberleri. 22.3 

sıye umu .. k 't B d Plakla sololar, Opera ve operet parçalııtl-
"d"' l"ğ.. d te aı ur ur -ıı mu ur u un en mu 22.50 Son haberler ve ertesi gilnün pro•·-

<!şrafmdan Bay Ishak Günay, müp- mı. 23 Saat ayarı: SON. 
teln olduğu kalp hastalığından kur- ANKARA RADYOSU: 
tulnmıyarnk, Beşiktaş Bayat Paza - Öğle neşri~·atı: 

0 rındnki apartımanında vefat etmiş, Snat: 12.30 Kanşık plAk neşrlyot. 12.5
5 olduğundan cenazesi 26 haziran pa - Plak: Tiırk musikisi ve hnlk Garkıları. ıs.ı 

S . Dahil! ve harid. zar günü saat 12 de Beşiktaş ınan 
Akşam neşriyatı : 

Paşa camiinde namazı kılınarak, or- Saat: 18.30 Karışık plnk neşriyatı. ıs.5~ 
taköydeki aile kabristanına defnedi- Çocuklnra masal (Jl.fnsal dede). 19.15 Tiir 

Bu resimde gördiiğiinüz adam, son lecektir. Merhuma Allah ramet ey- musikisi ve halk şarkıları (SnlahatUrı; 
haftalar içinde Amcrikada işlenen lesin. • arkac\aşlnrı). 20.15 Türk musikisi ve h 

21 birçok ~ocuk cinayetinin failidir. Mak şarkıları (Semahot ve arkRdaşlnrı). )· 
Edebi konusma (Behçet Kcmfıl Çaj!lıır Kalın ismini taşıyan katil, bir mil- .. ~1111••••••••••••.. 1ıs· .. ' 21.15 Stüdyo salon orkestrnsı: 22 Ajans ..• ı.] 

yoncrin çocuğunu kaçırmış, öldü.r - BEYOGLUNUN ı berlerl. 22.15 Yarınki program ve 1stı1'1'> 
dükten sonra cesedini denize atmış-

1 
O I marşı. 

tır. Mahkeme, :\lak Kalını ölüm ce- EN G ZEL BAHÇES SENFONiLER: 
zasına nıahk(ım etmiş ve bu ceza in
faz edilmiştir. Burada, ı.uçluyu sor
gusu yapılırken görüyoruz. 

BURSADA: 

Kafasını Keserle Yarmıı 
Bursa, (TAN) - İskender oğlu Ali 

adında bir dülger, Ankara tahriri a

razi komisyonu reisi Necati Mutha

nın kafasını keserle yarmştır. İki ta

ı:a! ta meşhut suçl~r: mahkemesine 
verilm\şler, fakat yara hakkındaki 

rapor kati olmadığı için, umumi hü
kümler dairesinde takibat yapılma
sına karar verilmiştir. 

Yoksul Çocuklara Yardım 

N ov o T N i se!~.45 Bcrlin kısa dalgası: Scnfonllc kvıı· 
HAFiF KONSERLER: 

!
MÜKEMMEL MÜZİK 

Zengin Program 
iTINALI SERViS 

Her akşam 
Dişlerinizi 
fırç·alayaca~ınız 
m;:1r.un. 

7.10 Berlin kısa dalgası: Pazar kon!~ 
(8.15: Devamı). 13 Berlin kısa dıılg951' 
Hafif musiki (14.15: Devamı). 13.25 ,Fsfılı'• 
reş: Dlniku orkestrnsı (14.30: D;wıırrııl· 
16.30 Bcrlin kısa dnlgası: Brernen şe?ılr 
bandosu. 17 BratlsHlvn: Eğlencell kıırı•. 
§ık program. 17.45 Berlin kısa dntıA51' 
N~cli nkşam musikisi. 18 Peşte: Koro JlS 
val:ırı. l!l.50 Prag: Orkestra refakn~~ 
k~rnnn. 18.50 Bertin kısa dalgası: JJa! 
musiki. 19 Vnrşova: Lokantadan kort-d'~ 
nakli. 19 Belgrad; Halk musikisi. ıo.S 
Praı: Şarkı, dans, rnar,, ve serenadl~ 
20 Bertin kısa d:ılııll$ı' ,gsı7~~knn"l'~P· 
"''"·- ~ ..,. l'Jah. lcon:>crı ... o..:a 1 ı tıg: >;><> ftlC 
lı salon orkestrası 21,05 Vnrşovn: P1

1 . . 
musiklııl.• 2L30 stravn: Eğlen<.'.cll nıtı 

11 ki( Çek mi111 danslnn). 22 Bclgrnd· t3 • 
yük rndyo orkestrnsı. 22.45 Peşte: Rad': 
orkestrası. 23,45 Bükreş: Pliıkln s:ecc ı1I 
ıılkisl. 24 Peşte: Çigan orkestrnsı. 

OPERALAR. OPERETLER: 

için Kır Balosu 
Erenköy 38 inci ilkokul yoksul ço

cuklarına yardım olmak üzere gele -

cek hafta Cumartesi günü akşam Su
sma bırakmış, o da bunu Milas nü- adiye plaj gazinosunda bir kır balo
fusuna kaydettirmiştir. Fakat, Fi-

Kendisi, vilayetimiz istatistik mü
dürü Kazım Deminin kardeşi mer
hum doktor Azizin oğludur. Babası 

öldükten bir müddet sonra İstanbul
da doğmuştur. Anası, Figaniyi amca-

21 BOkreş: Lcharın "Der Rastelbtnd,.,r; 
Opereti. 21 Viyana: Yeni ve eski opete 
musikisi. 23 Varşovn: DanizetUnln., pot! 
Pasgunle .. Opernsı (Plakla). 
RESİTALLER: 

ıı 9.15 Berlln kıs:ı dalgn!:ı: Halk .-:ırJ(I 
0 

su verilecektir. Baloya, sanatkar Ba-
ganinin bir Fransız olan anası Faris- . . . • . 
t b. l 1 · F'g · 4 yan Safıye de ıştırak cdecektır. e ır ressam a ev enmış ve ı anı · 
yaşına geldiği zaman. onu İzmir ı .--·---~---------s. 
Fransız konsolosluğu vasıtasiyle ya- ı Ş E H 1 R D E 

konser. 16.15 Berlln kısa dalgası: f'l1l.1~. 
Novel ve Romansları (Schumann). J7 ti' 
rüno: Sltıv şarkıları. 20.30 Bilkres: fl ıt: 
kilmc Uırafındnn havaler. 21 ncıgt"11 

Halk şnrkıları. 

Neler Olacak? 

Konferanslar 
HAFTA iÇiNDE: 

_______ ,GöNDERl~~r-----~I 

Türkiye için Moskova Radyo Konseri 

öLOM: 

Genç Kızın Ölümü 

Şüpheli Görüldü 

nına aldırmanın yolunu bulmuştur. 
Bundan sonra Figaniden hiçbir ha- 'ı 
ber alınamamıştır. Nihayet bir sene 
evvel tesadüfen, Figaninin Fransız 
annesi ve üvey babasiyle Cezayirde 
bulunduğu öğrenilmiştir. Figani, a-

ttç sene evvel, Malatyanın DarR- navatana gelmek arzusunu göster-
yan köyünden Haticeyi öldüren Si.i- · 

Bııdapcşte üniversitesi profosörlc
rinden profesör Heinsı; 27-6-1138 pnznr 
tesi günü saat 6,30 da Türk tıp C<"nl
yetlnln Beyoğlundald merkP.zlnde süt 
çocuğu midesinin fizyoloji ve pnlnloji
si hnkkında bir konferans verecektir. 

28 Haziranda, Moskova saatile saat 21 den 21,45 e ka
dar, yani Ti.ırkiye saatile saat 20 den 20,45 e kadar, Türkiye 
için hususi bir radyo konser verilecektir. 

Müddeiumumilik dün bir şüpheli 
ölüm tahkikatiyle meşgul oldu. Ka
ragümrükte H~er Şükufe isminde 
genç bir k.z, evvelki gün gece ansı
zın ölmüştür. Cesedini muayene e
den belediye doktoru, yüzünde ve 
vücudünün muhtelü yerlerinde be
reler gördüğü için, ölümü şüpheli 
bulmuş ve müddeiumumiliği haber
dar etmiştir. Tabibi adil Enver Ka
ran cesedin morga kaldırılmasına lü 
zum göstermiştir. Verilecek rapora 

· göre tahkikata devam edilecektir. 

HIRSIZLIK: 

Birçok Evleri Soymuşlar 
Mı.iddeiumumilik diın Ahmet Şe

hap, Kirkor isminde iki suçlu hak
kındaki hırsızlık tahkikatını bitir
miş, dosyalarını Asliye İkinci Ceza 
Mnhkcmesinc vermiştir. Bunlar, 
muhtelif semtlerde birçok evleri 
soymuşlardır. Fatihte Ayşe, Samat
yada .Mazharın Yedikulede Armade
nin evlerine geceliyin girerek, yük
te hafif, pahada ağır birçok eşya çal
mışlardır. Yakında muhakemelerine 
başlanacaktır. 

miş ve hükumetimizin teşebbtisü ile 
leyman oğlu Abdullahın, Galatada 
A buraya amcasının yanına gelmiştir. Bu konser aşağıdaki istasyonlar tarafından neşroluna-

rnp camii Mahınudiye caddesinde 
bir evde oturduğu müddeiuı\1umiliğe Figani, bir muallim tutup kısa za
ihbar edilmişti. Müddeiumumilik bu manda Türkçeyi öğreneceğini ve as
ihbar üzerine Malatya müddeiumu- kcrJik vazifesini yapmaktan büyük 

Toplantllar 
BUGÜN: 

caktır 
Kısa dalga rki 19,89 metre 
Uzun dalga rv - 8 1500 metre 
Uzun dalga rv - 21 789,5 metre miliğlnden vaziyeti telgrafla sormuş bir zevk duyacağını, bütün sevgisi- Türk tiyatro sanatkfırları birliği ta-

tu. Gelen cevapta, Abdullahın deli nin öz yurdu olan Türk vatanına rafından, bug{in 5aat 15 te Beyoğlu 
·· h Hnlkevi temsil salonunda umumt bir oldugwu anlaşıldıgıw için, beraet etti;ı,·1 mun asır bulunduğunu ve burada 

~ toplantı yapılacaktır. 

rv - 73 349,2 metre 
K orıserin pr.ogramı ~udur: 

bildWlm~ti~Bu~~pü~rlMmM~ ==~=a=c=a;ğ=ın=ı=s=b;·y=l~~~e~k~~~d~i~r~·====~~~~~~~~~~~~~~~~ 
deiun;:.umilik Abdullahı yakalatmıya -- - -

Birinci kı:sım: Azerbaycan musikisi halk şarkısı "Yadıma düştü"• 
Sovyetler Birliği halk yüksek artisti Bayan Mamedova tarafından· 

Magomayev, "Şah İsmail .. operasının uvertürü ve danslan, Rusts" 
Avrupaya Talebe Gönderilecektir mov idaresinde şark musiki aletleri Azerbaycan orkestrası tarafındııfl· 

Karaev, "Kalp Şarkısı", koro ve Azerbaycan orkestrası tarafındal1· 

lüzum görmemiştir. 

Kantarcllar Cinayeti 
Muhakemesi Baıhyor 

Müddeiumumilik ayın on birinde 
Kantarcılarda Ahmet Nuralın fabri
kasında bekçi Şevkiyi boğarak öldü
ren Elazizli Mansurun dosyasını A
ğırceza Mahkemesine vermişti. Mu
hakemeye Temmuzun dördüncü gü
nü başlanacaktır. O gün j8 şahit din 
lenecektir. 

İHTİLAS: 

Hastaneden Para Almıılar 
Dün Ağırceza Mahkemesinde, ev

velce Cerrahpaşa hastanesinde teç
hiz ve tekfin masraflanndan ihtilas 
yaptıkları iddia edilen Sait .oğlu 
Dursunla, İbrahim oğlu Alinin mu
hakemelerine devam edildi. Müddei
umumi dosyayı tetkik için istedi. Mu 
hakeme başka bir güne bırakıldı. 

Türkiye Şeker Fabrikararı Anonim Şirketinden : İkinci kısım: Alekseyev idaresinde milli musiki aletleri orkestrııSl 
ve yüksek muganniye İrma Yaunzem. 

Fabrikalarımızda bir yıl staj yaparak i,, yabancı dil ve bilgi Zatayeviç, Kazah marşı orkestra tarafından. 
bakımlarından gereği gibi hazırlandıktan sonra sıhhat ve kud- Kazah halk şarkısı, "Güzel Kacına", orkestra ve Irma Yaunzcnı tD' 

retleri en iyi bir kaç lise mezunu sınai kimya elektrik ve maki- rafında?). 
ne yüksek mühendisi yetittirilmek üzere Almanya'ya gönde- Turenkov, "Voroşilof şarkısı'', orkestra ve İrma Ynunzem tarıı· 
rilecektir. fından. 

b Germanof, "Basit Sovyet adamı'', Yaunzem ve orkestra tarafındııfl 
Staja ka ulde bilhaaaa fen derslerinde not vaziyetleri, Al- Morozov, Kazan tatarları dansları, orkestra tarafından. 

manya'ya gönderilmede iıe ataj neticeleri esastır. Niman, "Ay dibinde bir elcik", Kırım tatarları dansları, orkestra UI' 
İsteklilerin Temmuz sonuna kadar &fağıda yazılı belgeleri, rafından. 

İstanbul' da T~handa Türk Endüstri ve Tedm Anonim Şirketi Türkçe Kırım tatarları halk şarkılan ve Rus halk şarkııoa, "GidiYO" 
Direktörlüiüne göndermeleri li.zımdır. rum, gidiyorum", orkestra refakatinde İrma Yaunzem tarafındall· 

1 H 1 Fomin "O genç kadın" ve Nirnan "Ay ışı.ııtı", orkestra tarafındsll· - a tercümeai, 2 - Sıhhat raporu, 3 - Mezuniyet ve 6 ıı 
l Yabancı memleketlerle Kültürel miina.!ebetler idame urrıtı' 

o gunluk notlarının taadikli ıuretleri, 4 - 9 X 12 üç tane boy s "VOKS'' -•rf 
ovyet Cemiyeti sayın dinleyicilerden gerek bu k01,., • 

fotoğrafı. 
1 

hakkındaki fikirlerini gerekse ôtide verilecek olan konserler Jıakk',ı 
Not: Staj talimatnamesi Bürodan alınabilir, istiyenlere da ~emennilerini lstanbul, Sovyet Başkonsolosluğuna (lstiküil cad· 

• posta ile de gönderilir. •••••••illi• lild•e•s•ı •N•o•. •4•4•3•) •b•il•d•ir•m• e• l•er• i•n•i •is•t•irllh•a•m..leılymlellriııı. _______ .... 



26 - 6 - 938 

'!"'AN 
Gündelik Gazete 

TAN'ın hedefi: H•berde, fikirde, her• 
feyde temiz, dDrUat, aamlmt olmak, 
karlln gazeteıl oımıy• çatıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

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

Milletlerarası posta ittihadına dahli ol
mıyan memleketler için 30, 16, 9. 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres değU
tlrmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul ilAvesf lAzımdır. 

r GONON MESELElERl 1 

Paris Harbi 
Düşünmüyor 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Geçen gün Kahire ajansı Hatay 
hakkında şöyle bir haber veriyordu: 

"Suriye gazetelerinden bazı

ları Fransanın Hatayı müdafaa 
için asker göndermesini, hiç ol
mazsa, İskenderun sahillerinde 
bir donanma bulundurmasını is
tiyorlar. Halbuki Fransız maha
filinin kanaatine göre Ren hav
zası için harbetmiyen Fransa Ha
tay için hiçbir zaman harbetmi
yecektir .,, 

Filhakika Fransız gazetelerinin de 
kanaati budur ve Fransızlar Hatay 
işinin her halde sulh yolu~·la halledile 
ceğinden emin görünüyorlar. Fransa 
Hariciye Nazırı Bonc'nin e\•velki 
günkü gazetelerde çıkan beyanatı 

da ayni kanaatin bir ifadesidir. 
Bir İngiliz gazetesinin Paris mu

habiri diyor ki: 
'~Paris harp korkusu duymu

yor ve üzülmüyor. Bilakis bu 
gün Parisin bütün ndişesi İngi
liz kral v kraliçesine parlak bir 
istikbal için iyi hazırlanmaktır. 
Bütün Parise bu ziyaretin heye
canı ile çalkanıyor.,, 

O halde bizi neye üzüyorlar? 

* Fclükcfr DYnm 

Bir Nimet Olabilir 

Çinde Sarı nehirle Yangse nehri
nin taşıp harp flahasını su altında bı. 
rakması sulh zamanında olsaydı bir 
felaket sayılacaktı. Çünkü 4000 Çin 
köyii su altında kalmış, 100 bin Çin
linin hayatı tehlikeye girmi§tir. 

Fakat bu felaketi Çinliler, b'ir ni· 
met olarak karşıladılar. Çünkü feye
zanın i§gal ettiği yerler harp sahası 
idi \'e burada yilz binden fazla Ja
pon kun·eti bulunuyordu. Bütün Ja. 
pon kıtaları ve tayyareleri, motöri
ze kuvvetleri ile su altında kaldı. Ja
pon ordusu müthiş bir felakete uğ
ramış oldu, uzun müddet için harp 
kabiliyetini kaybetti. Belki de bir da
ha belini doğrultamıyacak derecede 
sarsılmış oldu. 

Askerler, Japonların Çin bataklı

ğına saplanıp kalacağını söylerlerdi. 
Onların mecazi manada söyledikleri 
bu söz, hakikat oldu. 

* Taksim Bahçesinde 

Teneke Mahallesi 

Bu sırada hiç Taksim bahçesine 
gittiniz mi? Gittinizse muhakkak yü
reliniz sızlamıştır. 

O semtin, biricik hava alacak, ak· 
§am üzeri oturup dinlenecek yeri o
lan bu rüze] ve şirin bahçe şimdi ha· 
rap bir haldedir ve razinocular ora. 
sını teneke bölmelerle teneke mahal
lesine çevirmişlerdir. 

Bu \'andalhğa \"e ze\'ksizliğe mü
saade etmemelidir. Biz şehri güzelleş 
tirmiye çaJışıyornz. Onu ze\'ksizlikle
ri yüzlinden çirkinleştirenlere karşı 
da uyanık bulunmalıyız. 

Bu da para meselesi değiJ ya! 

MUSTA: 

Mektep Sergisi 
Çok Beğenil.di 

Muş, (TAN) - Birinci ve ikinci o
kullarda imtihan sonunda açılan el 
işi sergilerindeki eserler, çocukların 
Yaşlarından umulmıyacak kadar gü
~el ve ekserisi orijinaldir. Çoğu Muş
lu olan yavruların zekasını ve el iş
lerinde gösterdikleri mahareti can
landıran bu sergiler zevk ve takdir
le gezilmiştir. 

TAN 

Yar atıcı Adam 
Ve • •••••••••••••••• , YAZAN: •••••••••••••••••• 
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B iri fÖyle, biri böyle ve 
bir diğeri daha b&fka 

türlü dütünebilir. Amma ben, 
bugünkü insanlar arasında 
fÖyle bir tasnif yapılmaaına 

taraftarım: 

1 - insan 

2 - Benzerleri ..• 

Bu ikinci kısımdakilere canımız 
isterse "ot adamlar,, da diyebiliriz. 
Diyemememizi icap ettirecek en u
fak bir "akli ve mantıki,, mahzur 
mevcut değildir. 

Size, evvela, kafamdaki insanı 
tanıtayım : 

Bu her şeyden evvel mağrurdur; 

en ufak hatası olmadığına kani o

luşundan ileri gelen bir gururu var

dı~. Kendini beğenir. Zira kendini 

beğenmediği gün hayat onun için 

bir cehennemdir. Bir gün evvelki 

"kendi .. ile bugiinkü "kendi., ara

sında yaptığı mukayesede müsbet 

bir fark. bir ilerleyiş. bir güzelleş

me, serpilme, bir büyüme sezemez
se yaşıyamaz. 

Geç:en her 24 saatin, hüviytine 
bir şeyler. beğenilecek şeyler kat
masını ister. Bütün endişesi , her 
sabah yatağından kalktığı zaman, 
baktığı aynada gözüne ilişen ada
mı, yani kendi aksini beğenmektir. 
l=t~<"l,.., 1,.,,..,,.,,~ ,.J.., 1 ...... __ .,._. '"' -~--- ..... _ 

sini ister şüphesiz. Fakat başkala
rına kendini beğendirmek için, ken
disi tarafından beğenilmiyccek bir 
hüyiy_dc biirünmez. ..bü.rünemez. 
unca matlup olan, şansında yarat-
tığı hüviyetin lieğenilmesidir. He
le bu hüviyetin taklit edildiğini gö
rünce çok sevinir, Şahsında bir 
"nümune adam,. meziyeti görmek 
en büyük idealidir. 

'' ADAM 
............ ._ .............. -

Bir cemiyette 

adam nekadar 

• 
klişe 

az 

-................................ . 
adam, 

miyette ilerleme 

olursa o ce

hızı o derece 

çoğalmış olur ~\et adam, gerili

ğin, bir noktada duruşun adamıdır: 
i 
i 

1 i 
: . . ·········---_..... ......... _ • • -················---···-····· 

1 kinci kısımdaki insanlar ise 
asla mağrur değillerdir. 

Bunlar "kendini beğenen insan,, 
tiplerini kibirle, gururla, azametle 
itham ederler, onlara kızarlar. 

hiddetlenirler. Fakat hiç farkına 

varmadan günün birinde "nümune 
insan.. !ardan birine benzedikleri 
göri.ilür. Bunlar taklit edilmiye de
gil, taklit etmiye alıştırılmış olan 
insanlardır. Bunlar "maymun - in
san,. lar, "ot - adam,, lardır. 

Otturlar, içleri yoktur. Koftl!!'
lar. nereden diploma almış olur
larsa olsunlar, cemiyete asla fay
dalı olamamıya mahkumdurlar. 
Zira insanı cemiyete faydalı bir ha
le sokan yaratıcı kudret. beğenil
mek arzusundan ve şahsiyet kur
mak. orijinal olmak hırsından do
ğar. Bir başkasına benzemekten 

çekinmiyen ot adam, işçi ise, tes
viye yaparken. eğeyi ebediyen ken
disine ilk gösterildiği şekilde ku!
lanacak, ressamsa fırçayı, ebediyen 
ustasından aldığı ilk derse uyg-.ın 
olarak tutacak, ustasının paletinde 
gördüğü renkleri kullanacak; mu-
harrirse mutlaka geçen şöhretler
den birini üstat tanıyıp tehayyülün 
de, tahkiyesinde ve üslubunda ona 
benzemeyi ideal edinecektir. 
İnsan cemiyetini, bu merak ve 

tecessüsten mahrum, kendini göster 
mek ve beğendirmek hırsından 

mahrum, zanaatçılarla mütevazı, 

taklitçi ve ihtirassız sanatkarların 

eline bir an terkediniz. İnsan ce

miyetinde bütün ilerleme istidat 

ve imkanlarını yok etmiş olursu

nuz. 
Tecessüs ve ihtiras.. İşte . bu

günkü cemiyeti yaratan ve durma

dan ilerleten dinamo. 

Babasının amelelik ettiği maden 

ocağınEa kendisine gösterilen işleri, 

ve beraberindekilerin çalışma tarz

larını beğenseydi. Corc Stefencıon, 

ebediyen. babası gibi maden ocağı 

işçisi kalır, mühendis olamaz lo

komotif denilen ve bir medeniy!t 

yaratan güzel iı.lete insanlık kim bi

lir daha ne uzun zaman hasret 

çekerdi! 
Türk kalem nesilleri hep edebi-

yatı cedide üstatlarına hayran ka

lanlardan ibaret olsalardı , b ugün 
üslubumuz, şiirimiz, hikayemiz, ro-

manımızın kimbilir ne karmakanş-.k 

bir cacık olurdu. Fikir ve iş bölü
münün hangi sahasına bakarsak bu 
"kim bilir?,, leri yüzlerce defa tek
rarlamak mümkündür. 

!P&~ {!\ ~ 
Başımın Belası ! 

B •ı ve beli blrlblrlnln ıyrılmaz doı 
tudurıar. Bundın muttaaıl ılklyet 

eden baıtır. Beltnın bir ıey dedlOI yok! 
Acaba memnundur d• mı ıuear. Yokaa 
ıustuOundan mı memnun aanır, bir mu· 
ammadır. 

OnUmde gidiyor. YUrUyUıUnde bir 

acayiplik var. Beı gidiyor, bir du• 

ruyor. Sağ ayağını yerden bir p•rmak 
kesip blleOlnde oynatıyor, yine yUrUyor. 
On on bef adım ıonra tekrar duruyor ve 
bir mUddet ayağının burnuna basıp te
v•kkuftan sonra tekrar yola revan olu
yor ... Bütün KöprUyU bu tertip geçtlk. 

EmlnönUnde aolı Nptı. Ben, rahatlık 
yerine gidecek sandım. o eski Reıadlye 
c•ddeslnl aldı. Bir mUddet ldeta .eke· 
rek gittikten ıonra eski gUmrUğUn duvar 
diplerinden biri dibine çlSktU. "Haata ga· 
llba,, dedim. Hemen aaO ayayınd•n kun 
durasını çıkardı . Hafifçe yanına aokul • 
dum. Kundurasını bir burnundan, bir 
topuğundan tuttu ve kıv·ırıp açmıy• baı 
ladı. Mübarek mal gıcır da gıcır! Kulak 
verdim kendi kendine ıöylenlyor: 

- Öt bakalım gözü körolası. Baıımın 
belhı !iti 

Ve beni görOnce: 

- Kundura değll, •rmonlkl Kabataı· 
tanberl ıuraya gellnclye kadır ne çekti
ğimi ben bilirim. Hani Y• bağırdıAına gö 
re, rahat bir ıey olaa yal Ne gezer. Şu 
ayağımın hallne bakını 

Ve ben bu samimiyet llzerlne derhal 
burnumu deniz tarafına çevirip uzaklat
tım. 

ş tımanlık tatlı weydlr. Sahibi için 

de~I, civarı ve etr•fı için. Göze 

hot gl:irUnilr, neıe ve .. taret verir. H•nl 
llf aramızda haddinden fazla ılıman 

edımlarla insan pek clddl de konuı•maz. 
Katmer!I bir gerdan üzerine baOd•ı kur 
mut hokka gibi bir çene, Onun Uzerlnde 

nalbant ocafjı gibi Ufllyen bir aöız ve 
• hele bu havalarda • ıak•klarından pı 
narlar gibi ter akan bir yUz. 

lıte vapurda y•nıma oturan ut. Tablt 
enıe1lnde gOya tere mini olsun diye bir 
mendil. Saçları hafiflik olıun diye 11fır
la keallmlt- Klh ıapka, klh yelpazellk e
den bir aerpuf. 

Oturur oturmaz !ite tarafındaki yolcu 
Suriye tlveılle: 

- Aman Efendi Hazretleri, bizim bıı
ket vardı (paket). Müeaade buyururıu
nuz alayımı 
Şlıman zat bUyUk bir hUınUnlyetle: 
- Hay hay buyuru11l Dedi ve kalktı. 
Llkln Suriyeli ııvealle görüten zat pa. 

keti bulamadı. Bulamadı değil, buldu 
amm• levh• hallne gelmlf. 

Suriyeli 9lvealle görüıen zat: 
- Canım Efendll Bir parça dlkk•t 11-

zım. Bir ıey var belkl. Şimdi ne olecık? 
Hep b•ktık. Keıkln bir aardalyı ko • 

kuıu etrafı sardı. Tazyikle teklini kay· 
betmlı olan pakette yarım dUzlne balık 
ezmesi varmış, tüp içinde. 
Şiıman içerledi ve oturağını ellle yok· 

layıp etini burnlle kokladıktan ıonra: 
- Vayı Pantalon berbat oldu. Ne ola

cak timdi. Böyle teY kanapenln üzerine 
konur mu? Diye Surlyell ılvealle görUıe 
ne çıkı91rken öteki de: 

- Dikkat llzımı Beket var, bir ıey 
v4r? Bakmak llzım. 

Diyerek içi çıkmıı balık tUplerl11I elin 
de tutar•k hayıfla11ıyordu. 

Şlım•n bir iki llıhavleden ıonr1 cebin 
den çıkardığı gazetealnln ilin eayfHı'nı 
yırttı yaydı ve oturdu •• 

Ve töyle b•na dllnUp: 
- fu bılıkların kısmetine bakını Dl· 

yerek gUldUkten sonra: 
- Neyle çıkar acaba? diye ellle orası· 

nı yoklayıp elini kokladı, durdu. 
Şl9manlık neıell bir ıeydlr. Civarına 

ptaret verir. 

- On kuruı tanesi 
- GUzel yal Nedir bu? 
- Patlıcan. 

- Yal Gerçek biçimi benziyor amma 
Patlıoanın bu k•dar arlıtokratına raetla
madım da tanıyamadım. 

- Pamuk gibi. 
- O Nna öyle gellrl Yemek için bir 

patlıcan• on kuruı ver de gl:irUrOm pa
muk gibi midir, kazık gibi mi. 

Zerze·ı•t •:ıı ve• ltl kuyumcu çarıı • 
aındakl alım ·satıma benzedi. Kilosunu 
yirmi kuru .. dom•tea •lanlar. bu demok 
r•t zerzevatı timdi tek tatlı yüzUk alır gl 
bl itina ile ıeçlyorlar. 
Sakız kabağı zerzevatçıların birinci 

mevki malları arasına girdi. Faıulyen l n 

kendini nimetten aayııı vaktlle bir hadnl 
tlnHlık addedilirdi Galiba mUbarek 9ey 
intikamını alıyor. Çalı fHulye1I yirmi 
kurut. ıyte kadın on yedi buçuk. Dol • 
malık biber otuz bet. 

Bu pahalılık acaba bu sene mahaulle· 
rln pek hoıuna gltmlyen mevsim icabı 

mı, yoksa hekimlerin: 
- Zerzevat yemelll Diye verdlklerl Ö· 

OUtUn tesiri mi? 
Fiyatlar böyle glderae patlıcanla mU • 

naaebetlerlmiz o kadar seyrekletecek ki, 
Naareddln Hocanın oğlu gibi onu berki 
de gl:izU açılmamıı sığırcık yavrusu H• 

n•c•ljız. 

P atlıcan Dzerlnde ısrar ettiğime ba

kıp bu mDbarek sebzede fazla (v l. 

t•mln) olduğunu lddl• edeceğim eanma. 
yınız. Bllha11a bun• ol•n teveccühüm vl
t•mln fukara11 oluıund•ndır. 

Kardeı erik yeriz: 
- Aman çok yiyiniz, içinde D vltam l. 

nl vardır, derler. 
Limonata içeriz: / 
- Amanı Çok içini Limonda K vltı· 

mini vardır, derler. 
Ceviz yeriz, gülllç yeriz, leblebl yerlL 

Hattl dayak yeriz. Mutlaka bir vitamin 
bulup çıkarırlar. 

Bu vitamin b•hıl o h•le geldl ki; ar
tık yemekler birer ille; tesiri yepmıya, 

mutb•h eczane gibi görünmlye atÇılar 

gözUmllzde doktorlaımıya bolad ı lar 

Patlıcanda lıe vlt•mln yokmuf. Amm• 
19 tOrlU yemeği olur. Biraz vitaminsiz yl· 
yellm diye patlıcana teveccOhUm arttı. 

Memnun olsun bllOmum patlıcanlar, 

B ir cemiyette klişe aaam, ot 
adam ne kadar az olursa o 

cemiyette ilerleme hızı o derece ço
ğalmış olur. Ot adam geriliğin, bir 
noktada duruşun adamıdır. Aza ka
naat eder gibi görünür. Fakat bu
na asla aldanmamalıdır. Zira ot a
dam fena bir hodgamdır. Dışa 
vuruşunda kendini tevazu şek

linde ifade eden hüviyeti as
lında pek korkunçtur. "Kü
çük, küçük maddi menfaat,, ler i
çin fedaya razı ve hazır olmıyacağı 
hiçbir şeyi yokt ur. "MukPdrles şey,, 

tanımaz; zira imansızdır o. 
Kendi temizliğine ve kendi ceh

dine inanmıyan adamın - kendhıe 

kendfrıi sembol ve idôle edin~miyen 
adamın - hakikatte hiçbir şeye i
nanmadığına, maddi emellerine u
laşmak için sadece inanır gibi gö
züktüğüne inanabiliriz. 

O, kendisile ayni cemiyette yan 
yana yaşadığı ustaya nasıl hayran 
olursa , cemiyeti dışındaki ustarın 

fevkaladelik lerine de öylece hay
ran olabilir. Ozaman ot adam çok 
daha berbat bir hüviyet halinde 
karşımıza dik ilir : 

Müstemleke Adam 
olur. 

T evazua yer vermiyelim. Te
vazu mahallelerden kaldır-

dığımız tekkelerin vatandaşlar i
çinde çöreklenmiş şeklidir. 
Yaratıcılığımızı artırmak istiyor

sak mektep ve cemiyet terbiyesin
de merak ve ihtirası görükliy ecek 
bir sisteme doğru gidelim. 

GONU~ 
İSLERİ 
NiÇİN BENi 
iSTEMiYOR? 

Ya.zan: Gönül Doktora 

Okuyucularımdan aldığım mek
tupların çoğu biribirine ben

zer. Kızların sorduğu sualler aşağı 
yukarı bir iki nokta üzerinde topla
nır: 

Sevifiyoruz, lakat erkek bir 
türlü evlenmek i•temiyor. 

Seviyorum, kendimi naııl 
ıevd ireyim? 

Sevdim, fakat aevgilimi e
limden kaçırdım, ncuıl onu 

tekrar elde edeyim? 
Kadınlar mütemadiyen kpcalan • 

nın hıyanetinden şikayet 'ederler. 
Onlara göre erkekler hep biribirine 
benzerler. Bir müddet sever görü
nür, sonra aldatıp giderler. 

* Türk kadını, A vrupada olduğu gi. 
bi, erkekle eğlenmek için tanışmaz. 
O tanıştığı erkekle e\.·lenmek ister. 
E\'lenmiyeceğine kani olduğu bi; er· 
kekle bir arada görünmekten, bera
ber sokağa çıkmaktan bile korkar. 

Halbuki erkek bu sahada daha zi
yade AHupalı olmuştur. O gençlik· 
te ev\'ela eğlenmek. sonra evlenmek 
ister, her tanıdığı kızla evlenmiye 
kalkmaz. Sonra iktısadi vaziyet te 
erkcj!i evlenmekte daha ihtiyatlı ol
mıya se\'kedcr. 

Onun için kızlara bu sütunda bir 
iki nasihat vermek isterim: 

Her giirdüğiinüz erkeğin arkasın

dan \"İtmeyin. Erkek çabuk ve çok 
yüz \·eren kadına ehemmiyet ver· 
mez. 

Tanıştığınız erkeğin iltifatına al
danmayın. Her iltifat samimi değil
dir, e~seri sukutu hayale uğrayan 
kızlar, hu iltifatların samimiyetine 
inananlardır. 

Biitiin erkekler hiribirlerine hen· 
zemeıler. Her erkek hotkim, dii -
şiincesiz, ve ~apkı.n değildir. Eğer er
kekler hakkında fena fikriniz \'arsa 
bunu tashih ediniz. Aksi takdirde hiç 
bir erkeği sevemezsiniz. 

Tlirk erkeği , kadını gibi . hassas
tır. Kadının fazla nazına tahamıniil 
cdcnicz. Fakat kendinizi çabuk elde 
edilir zayıf bir mahlUk olarak ta 
göster~eyiniz. Erkek avlamaktan 
hoşlanır, ve en büyük zevki kaçan 
bir an elde edebilmektir. 

İster evli. ister bekar olunuz, ko
canızı \'eya sevgilinizi biraz ihmal 
eder görüniiniiz. Onu dikkat ve iti
nanızla bıktırma~·ın. Kıravatını dü
-:.::ltıneyin . Üstiine konan tozu silk
ıncyin. Bin bir sualle onu izaç etme
yin. İşine dair sual sormayın. 

Hele ona muahazc edici gözlerle 
bakmayın. 

Devletin 
Milletin 

Mah, '1" '"'· 
Mah 3~ 

Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Adliye sarayı yangından çıktı. A
yasofya meydanına bir harabe halin
de yığılan sarayın enkazını müzaye· 
deye koydular. 3 bin lira depozit ak 
çesi alınarak bu enkazın nakli bir 

miiteahhide ihale edildi. Müteahhit, 
taahhüdüne rağmen, enkazın işine 

yarıyan kısmını kaldırdı. Molozları 

senelerdenheri olduğu yerde durur. 
Bu yüzden miiteahhit ile Milli Em· 
lak Müdürliiğü arasında ihtilllf çık
tı. Bu ihtilafın bir sebebi, mütesh
hidin mukavele ile kendisine nril
miyen şeyleri de kaldırıp götiirmesi 
ikinci sebebi de molozların hala kal
dırılıp götiirülmemesidir. 

Mahkemeye intikal eden bu me
sele şöylece neticeleniyor: Mahkeme, 
hazine vekillerinin gösterdiği şahit

leri birinci mesele için kafi görmü
yor. Müteahhide yemin teklif ediyor. 
İkinci mesheJede de molozların kal
dırılmasını mukavele mucibince mii· 
teahhide yiiklüyor. Yirmi bin lira 
masrafla kaldırılacak olan bu moloz
lara karşı de\'letin elinde yalnız mü
teahhidin yatırdığı 3 bin lira ·vardır. 

Müruru zamana uğradığı için sade· 
ce bu üç bin liranın alınması, moloz
lann kaldırılması için icap eden on 
yedi bin liranın Milli Emlak müdür
lüğü tarafından ödenmesi kararlaşı
yor. 

• Milli Emlak Müdürliiğü milletin 
malını, menfaatini müdafaa me,·kiin 
dedir. Fakat bu hakkın müdafaası o 
kadar uzun sürüyor ki, nihayet mü
ruru zaman dolayısile hakkını kay
bediyor. Müteahhit millete borçlu 
olduğu parayı ödemek külfetinden 
kurtuluyor. 

Milletin malı, devletin malı, eşhas 

malının fevkindedir. Küçük bir ih
mal ile şahsınıza ait büyük bir men
faati çiğniyebilirsiniz. Bu menfaatin 
sahibi de siz, mesulü de sizsiniz. Fa
kat devlete, millete ait bir mal, en 
mukaddes mülkiyettir. Bu mülkiye
ti muhafaza, haikın, en kiiçüJ( memur 
dan, en büyük memura kadar her fer
din vazifesidir. 

Mulden kalma bir zihniyet var: 
"Devlet malını ~almak mübahtır.,, 

Devletle milletin ayrıldığı de\'irler
de, de,·Jet mekanizmasında şahsi , .e 
ke~·fi idareler hiiküm siirdiiğü za
manlarda, hu bir derehe~·Iik zihniyeti 
idi. Bugünkü de,·ir değişmiştir. Dev
letin malı, milletin malı hepsi miiş
terek bir Türk camiasının malıdır. 

Bu malı muhafazada gösterilen bir 
ihmal ile müruru zamana uğratarak 
milli bir menfaatin ziyaına meydan 
\'ermek bir cürümdür. 

Müteahhidin yapması mecburi o
lan bir masrafı, milletin sırtına niçin 
yükliyelim? Bu hak n menfaat mü
ruru zaman dolayısile 2iyaa uğradı 
ise, mesulü millet midir? Halkı, dev
let in mahna. milletin malına tcca\'ÜZ
den men, milli mülkiyete hiirmetc 
sevk için, halka, bu hukukun em· 
niyette bulunduğu \ ' e dokunulamaz 
olduğu kanaatini vermek liizun. 

" Mavi ve Siyah .. 

Yeni Harflerle Çıktı 
Halit Ziya Uşaklıgil, Mavi Siyahı 

yeni harflerle ba~tırdı. Yalnız bu k a
darla kalmadı. Dil. buJ?ünkü d ile a
deta tercüme edildi. Eski günlere ait 
edebi eserlerimizi yeni nesle tanıt

mak için zaruri bir h ale gelen b ir çı

ğır da bu suretle açı lmış oldu. 

Halit Zi:vn. eser ini sadeleştirmek 
k in ne yaptığını şöylece anlatıyor: 

"Terkipleri, menus olmıyan keli -

melcri, ağır cü mleler i bu günün zev
kine uydurmak istedim Üshipla iba-

relerin inşa tarzına , velhasıl eser in 
bünyesine asla dokunmadım Aksi
ne hareket. kitabı esas m ahiyetinden 
soymak olurdu ... 

Mavi ve Siyah Halit Ziya Uşaklıgi 

lin en güzel eseridir . D ünü n gcnçliğ'i 

üzerinde iz bıtakan bir kitapt1r, ken

dini okuyucuya derhal sevdir!"n ide
alist bir genç gazetecinin , h a •atın zor 

luklarile m ücadelesinin hikiıvesidir. 
Yeni neslin de Mavi Sivahı ruhuna 
yakın bulacağına, seveccj!ine ve haz 
la okuyacağına şüphe e tmiyoruz. 
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Tekirdağlı 
ile Mülayim 
Tutuşuyorlar 

Mülayim, Yeniıinciye Kadar 
Güre§ Kabul Etmekle 
ihtiyatsızlık Etmi§tir 

Bugün Taksim stadında Tekirdağ 
lı ile Mülayim yenişinceye kadar tu 
tuşncaklar. Kara Ali de Yeni Zeltın
dalı bir pehlivanla tutuşacaktır. 

Okuyuculanmızdan Ahmet 
Nusret Çakıroğlu anlatıy.r: 

"Acele bir i~im çıkmı~tı. Şi~
liden fstanbula gelecektim. Oto
mobile binmek için bütç~ mü
sait değil .. Tabii tramvaya de
ğil, daha çabuk gitme!'li icap eden 
bir otobüse bindim. Fakat ne ka
dar yanılmışım: Otobüs, bir tür
lü kalkmıyordu. İçerde dört kişi 
idik. Şoföre yalvardık. Etme, ey
leme, işimiz, gücümüz var, de
dik .. Söz anlayan kim? 
Tınmadı bile .. Sanki motörde 

----.. = --------... ... -----... ---ı: -------= ------------... ---

------------------------------------------------------
J\ncak iki bin ka'Jar aeyircinin öniinJe oynanan 

dünkü maçtan bir-: en•tantane 

Kara Alinin çarpışacağı Zelandalı 
yı iyi tanımıyoruz. Terbiyesi, ağır -
başlılığı ve tevazuu ile kendini her
kese sevdirmiş olan sabık başpevli
vanımız Kara Alinin kati bir galibi
yet temin etmesini candan isteriz. 

bozukluk varmış gibi, birkaç ke· 
re kapağını açtı. kapadı. Lamba
ları yaktı, söndürdü ve nihayet 
arkadaşı ııoförün ziru ve ısrarile 
lutfen kalktı. 

~ MOTORSUZ OTOMOBİL ~ 
= = : Yazan: Erskin Kolduel - Çeviren: B. Tok : 

Yunan Muhteliti Dün 
Galatasarayla 

Fakat dert bitmedi. Yollarda 
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3 • 3 Berab:ere Kaldı 

Tekirdağlı ile Mülayimin güreşi
ne gelince; Mülayim Tekirdağlı ile 
yenişinceye kadar tutuşmak şartını 
kabul etmekle hata etmiştir zannın 
dayız. Çünkü Tekirdağlı Mülayim
den daha genç ve daha kuvvetlidir. 
Kuru güreşte bir kaç kere yaptığı 
tecrübelerde Tekirdağlıyı bir kola
yına getirip yenememiştir. Bu vazi
yetteki bir güreşçinin uzun müsa -
baka kabul etmekle kazanacağ1 şey 
lere bir türlü aklımız ermiyor. E -
sasen müddetsiz. yani sonuna kadar 
güreşler bir mecburiyetle yapılır. Bi 

P'enerbahçenin 30 uncu yıl dönü- / Iecisi uzun sürmiyen bir baygınlık 
mü miınasebetile şehrimize davet e- geçirdi. Birinci devre bu vaziyet de
dilen Enosis - Panatinaikos muh - ğişmeden 2-0 Yunanlıların galebe
teliti üçüncü maçını dün Taksim sile nihayetlendi. 
stadında Galatasarayla yaptı. 

Birinci maçında Fenerbahçey~ ye
nilen, ikinci maçında Pera ile bera
bere kalan bu takımın kuvveti hak
kında kafi derecede fikir edinen halle 
bu sefer fazla rağbet göstermemiş -
ti. Sahada ancak, iki bin kadar se-

ikinci devrede ı ribirine yakın iki rakip müddetli 
!kinci devreye Yunanlıların akıni müsabakalarda kozlannı paylaşa -

le başlandı. Sağda~ ~apıl~.n .. hücu~: 1 mazlarsa yenişinceye kadar . güreş 
da merkez muhacımın şutu Sacıdı 1 tecrübesine kalkılır. Yoksa hır saat 
~Idattı ise de göğsüne çarparak geri , lik çarpışmalarda netice alabllenle
gelen topa Yunanlılar yetişemedi - rin yenişinceye kadar güreş tutmak 
ler. arzuları lüzumsuz ve manasızdır. 

yirci va:dı. Beşinci dakikada soldan yapılan Maamafih Tekirdağlı ile Mülayim 
Evvela Yunanlılar, biraz sonra da ani bir Galatasaray akınında Bulen- .. . . b' tt f 1 su"rcceg~i 

G l l 1 l Y gurcşının ır ~aa en az a -
a atasnray ı ar sahaya çıktı ar, u- din çok sıkı şüti.ınü Yunan kalecisi l 1 ,,.. 

k d 
1 

nl ummuyoruz. Bu şart o sa o sa ,.,u-
nan ta ımı Peraya oynadığı ka ro- harikulade bir plonı'onla kornere a- . B' 

· b rcsın şatafatını artırma~a yarar. ır 
yu ~ynen .muhafaza edıyor, un~ mu tarak kurtardı. Çekilen korner avu- de" Tekirdağlının mühim güreşlere 
kabıl lzmır Alsancaktan Cemıl ve ta gitti 1 d Möl. · 
B · · · hazırlandığı bu sıra ar a ayım 
asrıyı arasına alan Galatasaray ta- Dakika· 10 Yunanlı sağaçığın se· .. . · · · · · · "b 

k kild d . · · ~ gurcşi kendısı ıçın ıyı bır tecru e 
ımı şu şe e oynuyor u. ri bir şekilde sürerek ortaladığı to- ve nefes mihengi olur. Yalnız Tekir 
Sacit - Cemil, Adnan - Musta- pu ki k l a S 't ' ale ı . . yum~u . a ar.şı ıy n acı . K - dağlı takatini ve nefesini hakikaten 

fa, Salfm, Musa _.ı Sabn, Eşfak, sını yem bır tehlıkeye soktu. Fakat, denemek istiyorsa bugünkü karşı -
Gundi.ız, Basri, BUlent. kaleye girmek uz re olan topu Cemil laşmzıdtı elini 0 kndar nhnw +.na-

Oyuna Galatasarayın hücıımUc kurtardL malıdır. Bir elde toparlayıp bastırır 

o ne gidişti efendim bilseniz .. Şo
för sanki karınca çiğnemekten 

korkuyormuş gibi, kaplumbağa 

gibi gidiyor. on metrede bir du
rup müşteri çağırıyordu. Neyse 
güç hela Taksime geldik. Bir de 
ne görelim, bizden 15 - .20 daki. 
ka evvel kalkan otobüs hali ora
da değil mi? 

Biz geldikten ~onra da biraz 
bekledi. Ancak mü. terisini tama 
men aldıktan ~onra kalktı. Şim
di de beklemek sıraın bize gel
mi5ti. Ne yaparsın, basa gelen 
~ekilir. Bekledik.. Kalktık. Bin 
mföıkülatla İstanbula geldik. Ta
bii Şişliden bizden sonra kalkan 
tramvaylar, bizden evvel geldi
ler. 

Sonradan anladım ki. meğer i
şin içinde iş varmış. Mesele şu: 
Otobüs şoförleri yevmiye değil, 
hasılattan para alıyorlar. Tahii 
otobfü;Jerine mümkiin olduğu ka 
:Jar ~ok müşteri doldurmak men- ı 
faAtlcri icabı .. 

Ora~ı öyle amma, yolcuların 

kabahati ne? Bu işleri bir yoluna 
koyacak, bir nizam, ve i'lerle uğ 
raşacalı bir daire yok: mudur? 

Alikadarlann dikkat nH.ın·L.. 
rını çelmenizi dilerim.,, 

başlanlh. Müdafaada kesilen bu hü- Galatasaray açılmağa ve Yunan ve hemen yenmiye çalışırsa ya bir 
cuma solaçıkları vasıtasile cevap ve- kalesini sıkıştırmağa başladı. 15 in- münakaşa çıkar, yahut güreş yirmi, 
r~n .Yun~nlılar'. ?alata~aray .kalesi- ci .dakikada Bulentten çok güzel bir otuz dakikada nihayetlenir. Futbol: 
nı hır muddet ıçı~ tazyik ettı~er. iç pas alan Basri !>ıkı bir şiltle takımı Bizce Tekirdağlı müddetsiz yani ye 
oyuncularının gerıye gelmesıle bu nın birinci golünü yaptı. Henüz iki . . . .. k d' . 
tazyikten yurtulan Galatasaraylılar dakika geçmemişti ki Galatasaray ka nışın~ıye k~hdarklgurckş~ret~ en b':ı 

ı ıkl · · ı ' hakk•yle mı en eme ıs ıyorsa, -
so aç arı vasıtasıle mugabıl akın ar lesinin önü yine karıştı. Sacidin e- . b kli n kü ük Ame-
vapmago başladılar . . rada bır aydır e y ç 
• . . _ · lıne çarparak gerı gelen topu Yunan rikalı ile bu şartı kabul etmeli-

7 ıncı dakıkada Galatasaray kale- merkez muhacimi üçüncu defa ola • d' D ğ .. l k ı· g 
· ·ık 'dd. t hl'k i tl y j ır. o rusunu soy eme azım e-

sı ı ~ cı 1 .e .ı ey a attı. unan rak kaleye soktu. Bu gole Gala tasa- lirse küçük Amerikalıyı simdiye ka-
solaçıgının çızgıye kadar goturerek j · · · d h k 1 ' '" , . d'ğ. raylılar ıtıraz cttılerse e a cm yan dar herkesi tatmin edecek şekilde 
gerıye çevır ı ı topu Yunan merkez . d 1 

h . . 1• bi 'd hakemıne sorarak kararın a ısrar burada yenen olmadı Amerikan ser 
mu acımı p ase r şı detle kaleye etti. .. . ' · · 
gonderdi. Fakat, sol köşeden içeri gi best gureşmde h~k.em ~e~etının pu-
ren topu Sacit nefis bir plonjonla Dakika: 19. Basri, geriden aldığı van hesabile galıbıyet ılan etmesi 
kornere gönderdi. pası seri bir şekilde sürerek Eşfnğa usulden değildir. 

Çekilen korner avut oldu. Bu da- verdi. Eşfak ta sıkı bir şiltle takımı- Geçen seferki Amerikalı - Tekir-
kikalarda Yunanbların sağlı sollu mn ikinci golünü yaptı. dağlı güreşinde Amerikalının sırtı 

Fener bahçe 
Beşiktaş Şilt 
Maçı Bugün 
938 yılı Istanbul şilt pmpiyonlu -

ğu final maçı Beşiktaş ve Fenerbah
çe takımları arasında bugün Fener 
stadında oynanacaktır. 

Saat 15 te Beşiktaş ve nnerbah-
akınlarla Galatasaray kalesini teh- Dakika: 25. Sarı kırmızılıların mer yerde üç saniye kalmadığı halde Tc-

E~ çe genç takımları arasında bir maç 
dıt ettiklerini göruyoruz. Fakat ka kezden yaptıkları bir hücumda Gün- kirdağlıyı galip ilim ettiler. 6er o 
1 .. ~ d f la çalım yapmak he güreşte Amerikalının kaçak veya fa- yapılascktır. Saat 16 da atllt.izm Ie-
e onun e az - düzun Bi.ılende verdiği nefis bir pa-

vesine kapıldıkları için netice ala - .. . .. ullü güreşi hakem heyetince n:uva- derasyonunca tertip edilen Maraton 
mıyorlar. 61 Bulent sıkı bır şutle kaleye ha - fık görülmedise, müsa'5akadan ıhraç koşusu Fenerbahçe stadından başlı _ 

15 inci dakikaya kadar devam e- vale etti. Kaleci topu tuttu, tekrar kararı verilebilirdi. O zaman Ame- yacaktır. Pendiğe kadar gidip gele
den Yunan tazyiki yavaşlamağa ve ~açır:ı v~ .Y~nan müdafii topu uzak 

1 
rikalının ihraç edilmesile Tekirdaglı cek olan atletler, koşuyu stat dahi

sarı kırmızı muhacimler de Gündüz aştır ı. akın hakem topu içeriden kazanmış olurdu. Halbuki hakem 
cevri! i dd d k !indeki pist üzerinde sona erdire -

vasıtasilc merkezden hücum yapma- - . m ş a e ere gol kararı ver- heyeti böyle yapmadı. Amerikalıyı ih ceklerdir. 
ğa başladılar. Bu akınların birisin- ~1: Yuna~lılar bu sayıya uzun uzun raç etmedi. Güreş neticelenmediği 

k .. ıtıraz ettıler. . d T k' d .1 h "k Koc:11ya gır' ecek atletler c-ıınlar -de kalecinin tutamadığı topu ço mu bır sıra a e ır ag ının u men ga- r ,.-
Bu a d dır: sait vaziyette yakalıyan Gündüz a- s yı an sonra oyun sertleşti, libiyetini ilan etti. 

celesi yüzünden kaçırdı. sahanın muhtelif taraflarında tekme H<?r ne ise, olan oldu. O zaman Ankaradan: Selim, Hüseyin, Şev-
Dakı'ka·. 21. Merkezden ani bir a- ler ve biribirinin üstune çıkmalar ki, Mehmet. · 'T' sesimizi çıkarmamıştık. Fakat ma -

kın yapan Yunanlılara lzmirden ge- goru uyordu. Istanbuldan: Hüseyin, Hilmi, Nu-demki bugün Tekirdağlı lüzumu ol-
len oyuncu Cemil kale yakınında fa Son dakikalarda Salimle bir Yu - ri, lbrahim. 
vul yaptı ve Gasparis'in çektiği çok nanlı oyuncu yumruklaştılar ve o • matlığı halde yenişinceye kadar gü - Izmitten: Galip, lbrahim. 
sıkı şüt Sacidin plonjonuna rağmen yun daha çirkin bir şekil almadan reş kabul etmiştir, hiç olmazsa, müd Zonguldaktan: Necmettin, Cafer. 
kaleye girerek ilk Yunan golü oldu. 3-3 beraberlikle nihayet buldu. detsiz güreş lazım olanı ile tutuş-

Dakika: 29. Yunan sağaçığı ani o- sun .. Meraklılar da kati neticeyi öğ-

larak Galatasaray kalesine aktı. O- Tenis: renmiş olsunlar .. 
nüne çıkan Adnanı çok ustalıkla at- Tekirdağlı bir aya kadar Jak Şe-
latarak topu ortaya geçirdi ve mer· • ri ismindeki meşhur pehlivanla tu-
kez muhacim rahat bir vuruşla ta- Dün Y apdan Tenis tuşacakmış. Şeri ne kapışmadan ev
kımının ikinci golünü yaptı. 

Bu sayıcıan sonra biraz canlanır Maçlannın Neticeleri 
gibi olan Galatasaraylılar soldan Bü 
lent vasıtasile hücuma geçtiler. Sı

kışınca kale önüne toplanan Yunan
lı oyuncular Alelusul bu tabiyele -
rlne tekrar baş vurdular. Bu kala
balıktan topu geçirmek imkan ha -
ricinde. 

Güneş ve Challenge kupalarının 

dünkü neticeleri şöyledir: 
Nişan - Hillel 6/ 3 6/ 4 
Rotmann - Artin 6/2 6/4 
Vitali - E ... W. O. 
Ciray - A. Baldini 6/3 6/1 

vel uzunca sürecek bir musabakada 
küçük Amerikalı Şerman gibi birile 
güreşirse kendisi için hayırlı olur. 

Çünkü Jak Şeri ne kadar geçkin 
olursa olsun pek tehlikeli ve serbest 
güreşin her inceliğini hakkile kavra 
mış bir pehlivandır. 

Stepan - Fehmi 6/ 4 6/2 
Ahmet - C ... W. O. 
V. Binns - N. Balkan 6/1 7 /5 
Melih - Vedat Abut 4/6 3/6 6/2 6/2 

6/4 

Boludan: Hasan. 
Kütahyadan: Tevfik. 
Beşiktaş ve Fenerbahçe A takım

ları arasındaki şilt final maçına sa

at 17,30 da başlanacaktır. 

Barut9ücünün Bu9ünkü 
Maçları 

Bugün Barutgücü sahasında ya -
pılacak maçlar şunlardır: 

Barutgücü genç - Turan gençler 

birliği S. 10 da. (Barutgücü alanın
da). 

Banıtgücü B - Karagümrük B. 
S. 15 te. Bım.ıtgücü A - Karagüm

rük A S. 17 de. (A ve B takımları 

Bir dakikasında bütün Gilatasa -
ray muhacimlerinin üstüste Çektik· 
leri şiddetli şiltler kale önüne topla
nan Yunanlı oyunculann muhtelif 
yerlerine çarparak geri döndü. Bu 
sırada Galatasaraydan Epakla Yu
nan kalecisi çarpıştılar ve Yunan ka 

Ali Sermet - Şevket 6/ 2 6/3 
HaU - Nauret 7/5 8/6 
Somazzl - Hösnü 8/6 4/6 7 /5 
Fehmi - Parma 6/1 6/2 
Stepan - B ... W. O. 
Ahmet - Raphael 10/8 8/6 
Rotmann • Vitalis W. O. 

Kris - Antopulos maçı hava karardı- mavı Karagümrük ~abasında yapıla-
ğından yanda kaldı. caktır.) 

Grubun reisi Sanderson ise: 
- En iyisi onu Mele havale e

delim .. Mel, onu bir ağaçla t:ıhta 
kurusu gibi eziverir. Bu işe ne der
sin, Mel? 

Mel, ağaç köklerinden biri üze
rinde oturuyor ve susuyordu. 

Skott, ihtiyatlı ve akıllı bir a
damdı. Ortalık kararır kararmaz, 
ortalıktan kaybolur, gün doğuncı
ya kadar kimsenin gözüne görün
mezdi. Karanlıkta beş dakikada o-
nu öbür dünyaya gönderebilırler
di.. Skott, bunu gayet iyi biliyor
du. 

Aradan altı hafta geçti. Skott 
vaziyeti gittikçe tehlikeli 

buluyordu. İş esnasında daima sa
ğına, soluna bakıyor. gece olunca 
ortalıktan kayboluyordu. 

Bu grupta çalışan odunculardan 
iki kişi - başlarında on tane de 
Skott olsa - buradan kaçmıya ka
rar verdiler. Kararlarından kim
seye hiçbir şey bahsetmediler. On
lar kayığa binip ı•zaklaşmıya baş
ladıkları sırada, Skott. öğle yeme
ğine hazırlık olmak üzere yüzünü 
gözünü yıkamakla meşguldü. 

ğunu, hemen bifkaç dakika sonra, 
öğle yemeğine oturdukları zaman 
farketti. O Mel'i ve bir oduncuyu 
daha yanına çağırarak onlarla bir
likte nehre doğru koşmıya başla
dı .. Kaçaklar, hem nehrin akıntı
sından istifade ediyorlar, hem de 
deli gibi kürek çekiyorlardı. Ya
rım mil kadar uzaklaşmışlardı. On
lar, hem gürek çekiyor, hem de 
herhangi bir şeye çarpmamak için 
dikkatle sağa sola ve suyun içine 
bakıyorlardı. Bunların elleri ve 
kürekleri tıpkı çok rüzgarlı bir ha
vadaki yel değirmenlerinin kanat
ları gibi dönüyordu. 

Skott, nehir boyunca kfıh ileri, 
kah geri koşarak küfür ediyor ve: 

- Mel, çabuk bir kayığa atla, 
yanına da birisini al ve şu melun 
Kanadalıları mutlaka ensele! 

Diye bağırıyordu. 

M el, yanıbaşında durmakta o
lan odunculardan birine işa 

ret ederek, ikisi birlikte, orada du
ran kayıldardan birini suya sürdü
ler .. Mel, oduncuların en güçlü ve 
kuvvetlisi idi. Diğeri de buna yar
dım edecekti. 

Odun kestikleri sahadan itiba
ren takriben iki, üç mil uzunlu
ğunca nehir hiçbir zikzak yapmı
yordu. Yazın ve baharda bu nehir 
üzerinde bobinler için lazım gelen 
kütükleri sal halinde sevkederler
di. Kış gelince nehir adamakıllı 
buz tutar, oduncular bu buzlar ü
zerinde yurüyerek ormana gidip 
gelirlerdi. 

Skott, dürbününü getirmek üze
re, odunculardan birini kendi ba
rakasına gönderdi. 

Mel ve diğr oduncu, kaçanların 
peşinden bütün hızlarile akmıya 

başladılar .. Her iki kayığın da kü
rekleri durmadan suya batıp çıkı
yorı kalkıp iniyordu. Mel'in ka-
yığı yıldırım hızı ile suyun üze
rinde gidiyordu. Kısa bir zaman 
sonra diğer kayığa yetişeceği aşi
kardı. Mel ile arkadaşı," suya da
ha yakın olabilmek için diz çöke
rek kürek çekiyorlardı. Kayık ar
kasında beyaz köpükten bir iz bı
rakarak akıntı boyunca uçuyordu. 
Küreklerin harekete getirdikleri 
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sulardan, etrafa keskin bir yosun 
kokusu yayılıyordu .. 

Oduncu dürbünle beraber Skott'· 
un yanına geldi 

S kott, oduncunun elinden 
dürbünü alırken: 

- Bu melun Kanadalılara kaç
manın ne olduğunu göstereceğim, 
diye bağırdı! 

İki kayı~ın arasındaki mesafe 
yirmi beş metreye kadar inmişti. 
Mel'in kayığı her kürek vuruşun
da diğer kayığa bir miktar daha 
yaklaşıyordu. Skott, dürbünü gö
zünden ayırmaksızın dikkatle bu 
yarışı seyrediyordu. Oduncular, 
Mel'in kaçakları nasıl yakahya
cağını iyice görebilmek için balta
larını bırakmı_şlar, sahile üşüşmüş
lerdi. Bu, her halde seyretmiye de
ğer bir manzara idi .. Her halde Mel 
onları baş aşağı suya batıracak, iyi
ce nefessiz bıraktıktan sonr~, yan 
ölü ve sersemlemiş bir halde ken
di kayığına alacak ve getirip Skot
ta teslim edecekti. 

Skott ise, öfkesini almak için 
şimdiden onlara gayet ağır bir i§ 
tasarlamıştı. 

Mcl'in kayıjtı kaçanların ka~-
-ft t"1r 'JTn--y-IJI;:•-- ---'"S·-..;4 ..... --• ... &4 

güçlerile kürek çekiyorlardı. Fakat 
Mel, her geçen dakika onlara da
ha fazla yaklaşıyordu. 

Bir an içinde iki kayık yanyana 
geldi.. Aralarındaki mesafe ancak 
bir kürek boyu idi. Sahilden bu 
manzarayı seyredenler kendilerini 
toparlamıya vakit bulmadan, Mel'· 
in birinci kayığı geçtiğini, onu ge
ride bırakarak ayni hızla yoluna 
devam ettiğini gördüler. 

Skott, elindeki dürbünü öfke i
le taşlara çarparak: 

- Vay hergele vay, diye söylen
di.. 

O kadar öfkeli idi ki, bu küfür
den başka bir tek kelime bi· 

le söyliyemedi. Mel, onu enayi ye
rine koymuştu. 

Skott, ayağı ile dürbününe vu
ruyor: 

- itler, hergeleler diye bağınp, 
duruyordu .. 

İki kayık ta artık gözden kaybol
muşlardı .. Mel'in kayığı yarım mil 
kadar ilerde, gidiyordu. Skott, işçi
lere, işleri başına dönmelerini em
retti. Herkes yerli yerine gittikten 
sonra o da, ağır ve düşünceli a
dımlarla çalışma sahasına doğru 

yollandı. Şu Mel Anderson olacak 
hergele onu iyice atlatmıştı. 

Mel, ertesi günü evine geldi. Ku

lübesinin kapısını açarak içeri gir

di. Köpeği evin içinde uyuyordu· 

Mel'in geldiğini' hissedince uyandı. 

Mel, ateş yakarak kendisi ve köpeği 
için yemek hazırlamıya koyuldu. 

Karınlarını doyurduktan sonra. 

Mel, ahırdaki otomobili dışarı çı

kardı ve Sayne'nin oteli önüne ka
dar sürdü. Sayne otelin sahanlığın-

da. salıncakta oturuyordu. Mel'in 
otomobile geldiğini görünce bü-

tün hızı ile sallanmıya başladı. 

Mel, otomobili tam Sonye'nin ö
nünde durdurdu. Otomobilin ka· 
pısını açarak köpeği ile beraber I· 
çine girdi. Kapıyı kapıvarı:ık eliıı1e bancosunu aldı ve Sayne için ça • 

mıya başladı. 

Köpegi çöreklendi ve uyudu· 
Mel çalmasına devam etti. l 

(Arkası: Sayfa 8, sütun 5 te 
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Son I·Iatay I·Iidisel~rinin Resimleri 

Aktiye köyilnde reylerini vermek için sandık başına gelen halkın niifus kifıtlan memurlar tarafından tetkik ediliyor 

Usbeci ve Aleviler tarafından otomo- Usbecilerin topluca bulunduktan ve hemen her gün bir hadise çıkardık-
bili taşlanan şoför ları "Sarayönü,, 

-

Batayda Tiirk tezi lehine ~Alışanlar
dan Mustafa Kuseyri 

S'u.nye Jantrarmr.annın tazyiklnaen kaçara'k Antakyaya gelen Hamam 
köylülerinden bir grup Antakyanın Osmaniye köy halkı sandık başından döniiyor 

Anfftya çarşısıncta l>Dy~ Tmrtancınm resimleri De süslenen ve bayraklarla donahla.n .dükkanlardan birkaçı 

Usbeci ve Alevi çarşılannda güya in
zibatı temine çalışan Suriye jandar

malarından birka~ı 

AntakyaClan Röpoi-tai= 

Seçimi Karıştırmak 
için Köylüleri Nasd 

Kandırıyorlar ? 
Antakya, '(Hususi suret

te gönderdiğimiz arka-
daşımızdan) Bugünkü 

1 

Hatay davasını iyice anlamış 
bulunan eski Suriye Cüm
hurreisi B. Suphi Berekatı 
Antakyada epeyce aradım. 

O, artık Türk davasına tamamil• 
kendini vermiş bir· halde çahştı'ğı 
için Hatayda ve Sudyedeki mahdut 
Türk düşmanlarının tamamile nef
retini celbctmiş bir vaziyettedir. 
Oyle ki, bunlar Suphi Berckatı 

her gün takip ediyorlar. Eski re
isicümhur, bunun için, hükumet 
yakınında saray caddesinde, Us
bcci mahallesinde bulunan kendi 
evinde kalamıyor. Kardeşi Arif 
Berekatın, Arif Berekat mahalle
sindeki evinde oturuyor. 

Suphi Berekat, Türk hariciye

sinde istişare odası muavinliğin

dc bulunmuş ve 1910 da Suat Da

vazla beraber çalışmıştır. 

B. Suphi Berekatı önce evinde 
aradık, bizi kardeşinin oturduğu 

yere gönderdiler. Fakat B. Suphi 
Berckat ta evde yoktu: 

- Halk Partisindedir, cevabını 
aldık. 

Suphi Bcrekat her gün sabah
tan akşama kadar Antakya Halk 
Partisinde intihap bürosu işleriy
le meşgul bulunuyor. Onu niha
yet 'Halkevınde buldum. Antalfya 
halkevi başkanının ôdasında idi. 
Biraz geç ka1saydım görüşetrlije-• 
cekmişim. Ertesi gün başlıyacak 

intihap işlerini tetkik etmek üzere 
Yukarı Kuseyir nahiyesi ve köyle
rine gitmek üzere imişler. 

Parti başkanı Abdulgani Türk
men, Suphi Berekat, Mustafa Ku· 
seyri, Adalı Mehmet ve partinin 
bir kaç elemanı, otomolilere yer
leştik. Bizim otomobilin kadrosu 
şuydu: B. Suphi Berekat, B. Mus
tafa Kuseyri, emekli binbaşılar-

. dan B. Mustafa ve ben. 

A ntakyadan Cesri cedit mın
takasına kadar olan yol 

asfalttı. Ondan sonraki yolumuz 
gayet arızalı ve yokuştu. 

Suphi Berekiıt, sağlı sollu he
men bütün tepeler hakkında ba
na izahat veriyordu. Ywlarca ev
vel askeri hayatta geçen faaliye
tinin mevkilerini bana gösteriyor. 
hadiseleri anlatıyordu. 

Bir buçuk saatlik bir yolculuk
tan sonra nihayet yukarı Kuse
yir nahiyesinin Betatin köyüne 
geldik. Burası küçük bir Arap kö
yü idi. Köylü bizi karşıladı. Be
tatin camiinde toplandık. 

Buraya· bizden bir gün evvel de 
Usbeciler gelerek köyün sakinle
rini fena halde zehirlemişler. Sup 
hi Berekatın intihap hakkındaki 

suallerine onlar şu cevabı veri
yordu: 

- Zeki Arsuzi ile kardeşini 

tahliye ettiriniz, o zaman fikrimi
zi size söyleriz. 

Ne Sttphi Berekatın, ne Kusey
ri Mustafanın, ne Adalı Mehme
din sözleri onların kulaklarını d~l
durmuyordu. Nihayet Suphi Bere
kiıt, cami içinde bulunan küçük 
köy halkına - Bu köy halkı int~ 
haba iştirak etmek istemiyordu -: 

- Tahliyesini istediğiniz Zeki Ar 
suzi kim? Biliyor musunuz? O 
memleketi satmak istiyen bir a
dam .. Para için kendini satmış bir 
serseri. Yarın bu mıntakada tes
çil başlıya~ak. Iyi düşünün ve ma
kul hareket edin, hiç kimsenin sö
züne inanmayın. Size Hatay Türk
lüğü ilk ve son olmak üzere elini 
uzatıyor, refahı, sa.adeti hep o el
de göreceksiniz .. ilıih .. " 

Yukarı Kuseyir nahiye.inin Be. 
tatin köyünde, arkıatlafrmrz., köy 

halkından Ebu Srcldıkla 
görÜfÜyor 

O ğleden sonra saat on dörde 
kadar bu mıntakada da

ha bir kas köy dolaşmıştık. D&. 
nüşte, Suphi Berekat sık sık gö
ğüs geçirerek bana şunları söyle
di: f 

"- Gözlerinizle gördünüz, ki 
bunlar birer koyun sürüsüdür. 
Dün bizden evvel gelen bir müf
sit grupu zava1lıları öyle zehirle
miş .ki.. ibunlar, kime, neye,• ni
çin, neden çalıştıklarını, ne olmak 
istediklerini bilmiyen zavallılar •. ., 

Antakya halk --partisi önünac o
tomobilden indiğimiz zaman Sup
hi Berekat, beni akşam yemeğine 
davet ediyordu. Onun bu misafir
perverliğine teşekkür ederek ilave 
ettim: 

- Davetinize icabet bir şeref
tir, fakat çok meşgulüm .. Bu ziya
reti Iskenderundan dönüşe bırak
mama müsaade eder misiniz? 

- Evet, dedi, doğru. O işler de 
bizim işlerimiz . 

Ve sonra devam etti: 
- Türk matbuatının, dedi, bu 

davada büyük bir şeref payı var. 

Nihat T angüner 

l Antrenör, lımir Bölc1esi 
Emrine Verildi 

Izmir, 25 (TAN) - Izmir enter -
nasyonal fuarının bu yıl çok eğlen
celi olabilmesi için azami gayret sar 
!ediliyor. Bu cümleden olarak fuar 
günlerinde muhtelif maçlar yapıl -
ması temin edilmiştir. 

Futbol federasyonu, antrenör Ha
nes'i Izmir bölgesi emrine daimi ola 
rak vermeği kararlaştırmıştır. An
trenör, bir kaç güne kadar Ankara
dan gelecek ve fuar müsabakalarına 
girecek olan muhtelit takım kadro -
!arını da çalıştırmağa başlıyacaktır. 
Bu sene de Izmir muhteliti, fuar 
müsabakalarına iki takımla girece -
ğinden kadroya en müstait futbol -
cülerimizden otuz genç alınacaktır. 
Muhtelit takıma kimlerin gireceği 
bir haftaya kadar anlaşılmış olacak
tır. 

Antrenör Hanes'ten başka, Ankara 
da antrenör kursunda staj gören 

namzetlerden en iyi muvaffakıyet 

gösteren bir monotörü de futbol fe· 
derasyonu Izmir bölgesi emrine ''e
recektir. Bu monotör antrenöre vtır 
dımcı olarak çalışacaktır. " 

Yapılacak büyuk futbol temaslan 
hakkında federasyon ile Izmir fut
bol ajanlığı arasında muhabere baş· 
lamıştır. Fuar günlerinde müsaba -
kalar yapmak üzere maruf Yunan 
muhtelit takımları buraya gelecelc
lerdir. Yine fuar günlerinde Izmir -
de, Istanbul, Ankara, ve Trakya muh 
telit takım.lan arasında federasyonun 
koyac~ğı fuar kupası maçları yapı· 
laca~tır. 

• 
..:.~~ - -....-. . -- ' 
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HENDEKTE: AKSARAY ORTAOKULUNDAKi MÜSAMERE: BURSADA: 

14 Yaşında 
Bir Çocuğu 
öldürdüler 
Hendek, (TAN)- Başpınar mahal 1 

lesinde bir cinayet olmuştur. Hakkı I 
oğlu 18 yaşında Ahmedin tabancasın 1 
dan çıkan kurşun, İsmail oğlu 14 ya
şında Aliyi sol memesinden vurup ol
dürmüştür. 

Ahmet, hadiseden dört saat sonra 
tevkif edilmiştir. Aliyi kasden öldiir
mediğini ve Alinin tabancasını satın 
almak için muayene ederken çıkan 
kurşunun isabetile öldüğünü iddia 
etmektedir. 

Tütün Vaziyeti iyi Değll 
Hendek, (TAN) - İstanbul gaze-

Kızı Almak 
İçin G~ce 
Eve Girmiş 
Bursa, (TAN) - Cambazlar köyün

de Mustalanın evine girerek kızı E
min~nin cihazını aşıran ve hırsız ol
duğu kuvvetle tahmin edilen biri ya 

kalanmıştır. 
Geçen akşam Cambazlar köyünde, 

lsmailin evinde, askerden gelen ka
yın biraderi İzzetin şerefine geç vak
te kadar oturulmuştur. Bu esnada 
ayni köyden Oıman eve girmiş ve 
ev halkının uyumasını bekliyerek 
bir köşeye sinmiş, fakat esrarlı si
garasını içtikten sonra dalgaya dü-

telerinden biri, Hendekte eski tütün- Aksaray orta okulu talebeleri geçenlerde muvallakıyetli bir milsa
lerin satın alınmasına başlanıldığını, merç vermişlerdir. Yukardaki resimde, temsilde rol alan gençleri bir • · 
diğer tütünlerin fiyatı da yükseldiği rada güriiyonız. 
ni yazmışsa da bu haber maalesef =======,..-=:===================== 

şüp uyumuştur. 

izzet, uyumak ilzere bu odaya gi-

r ince, Osman uyanmıı, ve tab11ncuı

nı İzzetin gölıiine dayıyarak ba
ğırmasına mlnl olmuftur. Bu esnada 
Ismall, kaynının rahat edip edemiye 

doğru değildir. 

Tütün satışlannda hiçbir fark yok
tur. İnhisarlar idaresi, eski tütünle
ri almıya başlamamıştır. 

Bir Orta mektep -
Hendek, (TAN) - Küçücük kasa

bamızdaki ekserlsi penceresiz olan18 
kahvenin hemen hemen gençlerle do 
lu olduğu teessürle görülüyor. Bir or 
ta mektep açılması bunlardan bir kıs
mını olsun çatısında toplayıp ceha
letten kurtaracağı için, kurulması Ia
zım gelen müesseselerdendir. 

BALIK ESİRDE: 

At Koşuları 
Bu Sene Çok 
Ra~bet Gördü 

ESKIŞEHIRDE : 

Bir Facian1n 
Dört Suçlusu 
T evkıf Edildi 
Eskişehir, (TAN) - Buradaki çir

kin ve esrarengiz aile faciası tahki
katı devam ediyor Ortadan yok edi
len gayri meşru çocuk hakkında hiç 
bir ipucu elde edilememiştir. Sorgu 
hakimi Okhan, Porsuk çayında ve 
bentlerinden kestirerek akar sularda 
araştırmalar yaptırtmış, fakat çocu· 
ğun cesedi de bulunamamıştır. 

Tahkikatın şimdiye kadar verdiği 
neticeye göre, bu çirkin iş şöyle ce
reyan Ptmiştir: 

Arifiye mahallesinde köfteci Ha-
san baba, karısı Fıtnat, oğullnrı Hiis-

Bahkesir (Tan) Ilkbahar atyarışları nü ve karısı t~met, diğer oğlu Riiştii 
yapılmı§tır. Birinci koşuda Susığır- oturuyorlar. Dört sene evvel bunla
lıklı Hasan Şenin Ka}ırarrıanı Jl.irin- Ta, Jiiişnj.iniin kayın vn)desi .Emine 
elliği, İstanbuldan Erklnihat'p bin- de katılmıştır. 

başısı Şevketin Tarunt ikinciliği, Su Hasan baba, evli olmasına rağmen 
siğirllğın Aziziye köyünden Mecit Emlneye göz koymuş ve bu ihtiyar 
Atlının Pamlri üçüncülüğü kazan • kadınla fırsat buldukça göriismiiştiir. 
mışlardır. Nihayet Emine gebe kalmıştır. Fakat 

İkinci koşuda M. Kemalpaşalı Feh albiiminrlen yüz ve ayakları esasen 
mi Durunun Ümidi birinci, Tekirdağ şiş olduğu için, karnının biiyümesi 
h Naci Ağlacın Akını ikinci, Bigalı pek te nnzarı dikati celbetmcmiştir. 
İbrahim Demlralın Ceyliinı iiçiincü Nihayf't bir giin Emine ayak yo-
olmuşlardır. luna girince çıkmadığı göriilmiiş, i-

'Oçüncü koşunun birinciliğini Gö- çerden yeni doğan bir çocuğun fer
nenli Nazif Atabekin Mevzlka adın- yadı duyulmuş ve iş meydnna cık
daki kısrağı, ikinciliği M. Kemalpa- mıştır. Bu suretle karısı Fıtnat, Ha
şah Hüseyin Korunun Sevimi. ti- san Bnhanın kendiıdne ihanet ettiği
çüncülüği.i de Karacaheyden Halil ni iiğrenince kıynmetlcr kopmuştur. 
Çolağın Tunası kazanmıştır. Emine kız kardeşi Fntmaya verile-

Dördüncü koşuda Ankaralı Şefi • rek e\•den cıkarılmış, gayri mt'.'şru ço 
ğin Sarıkuşu birinci, Karacabeyli cuk ahkon;ılmuştur. 
Kemal Aksunun al Dervısı ikinci, E t i il Hasan babanın oğulla-
B . 1 İb h' K b r es g n, 
ıga ı ra ım a nrtayın Süzeni d R'" t" F tmanın evine git-- •. .. 1 t rın an uş u, a 

uçuncu o muş ur. . . ğ 1 masını 
mış, gayrı meşru çocu un a ın , 

Kazanan havvanlar sahiplerine lk- k . • t k ır. so"ylemic:tir . . •. yo sa cınaye çı aca6ını v • 
ramıye verılmış, koşular çok rağbet E . II ,,, b •'ne gitmiş-.. .. t" .mıne, asan na anın e" ı 

, gonnuş ur. se de çocuğu gôsterilmemiş ve haka-

MERSİNDE: 

Vapurların Az 
Durmasından 
Şikayet Ediliyor 
Mersin, (TAN) - Mersin tüccarı, 

bu sene deniz yolları vapurlarının 
Mersindeki tevakkuf müddetinin kı-
salığı yüzünden biiyük sıkıntı çek
mekte, mavnalara doldurulan malla
nn vapurlar tarafından deniz orta-
11nda bırakılması gibi gar4p \•aziyet
ler hiisıl olmaktadır. 

Bu hal, Denizyollarına, deniz tica
ret müdiirlüğüne, İktısat Veklletine, 
Başvekalete tüccar tarafından ılkl
yet edilmişse de bir netice alınmadığı 
için Ticaret odasında bir toplantı ya
pılarak vaziyetin Atatürke arzedil
mesi ve yüksek müdahalelerinin is
tenmesi kararlaştırılmış ve keyfiyet 
telgrafla arzediltni§tir. 

Sa at ve Canavar Diidüğü 

retle kovulmuştur. Dönerken yolda 
bayıldığı için hastaneye götiirillmliş, 
çocuk doğurmuş olduğu da fennen 
tesbit edilmiştir. 

Ayni gece karakola çağırılan Ha
san Baba, çocuğun evde olduğunu ve 
getireceğini söylemiş, fakaı evine git
tikten sonra bu söylediklerinden dön 
müştür. 

Şimdi Hasan baba, karısı Fıtnat, 
oğlu Hlisnü ve karısı İsmet mevkuf 
bulunmaktadırlar. 

~ , , "" "" " """" "" "" ,., ,., "" ,., 
~ KÜÇÜK HABERLER~ 
,, , 111'1'6'1'1'1'1"1'\."--

* Turgutlu - Senelerdenberl ba. 
kımsız ve metnık bir halde bulunan 
Turgutlu - Kt'malpaşa şo~eslnln f'

ııaslı surette tnmlrfne başlanılmıştır. * f zmlr - Bucada "Bucayı gü-
7.ellestırme cemiyeti,, teııktl edilmiş

tir. Bucnnın suyu meselesi halledil
mek üzcrdlr. . * .Alaşehir - Meşhur mad.cn su
yumuzdan başka burada istifade edi
lebilecek su yok gibidir. Belediye, 
bu hayatı ihtiyacın teminine u#l'at-
maktadır. • * Berıama, (TAN) -.Tütün m~ 
sinıf hasebiyle zürra, bankadan pa. 
ra almaktadır. Hilkt1metimlzin faiz 
mlktımnı Jndirmesl, çiftçiyi ııevin· 

dlrmlııtlr. 

K. AKSARA YINDA : 

O rta Mektepte 
Bir Yıl içinde 
Yapılan işler 
Konya Aksarayı, (TANl - Bu yıl 

orta mektebimizin umumi seviyesi 
geçen yıllara giire iyidir ve daha fM· 
la mezun verileceği tahmin ediliyor. 

Mektepteki terbiyevi teşekküllerin 
faaliyeti de bu sene muntazam bir 
şekilde yürümiiştiir. Her biri bir mu 
allimin murakabesi altında çalışan 

terbiyevi teşekkiillerin bir yıllık ça
lışmalarını şu şekilde hulasa etmek 
miimkiindür. 

Kooperatif kolu, hissedarlarına 

yüzde kırk kar ve fakir talebenin def

ter, kalem ihtiyaçlarını temin etmiş-
tir. 

Spor kolu, haftada iki giin mek
tep bnh esinde futbol, basketbol ve 

voleybol ekzersizlcri yapmıştır. İki 

biiyiik gezi tretip etmiş. birisine halk 

evi bnndosu da iştirak eylemiştir. 

Böylece köylerde köylülerle müştere 

cejini anlamak üzere gelmif, kayını

nı tabanca tehdidi altında ellerini yu 
kanya kaldırmıf görünce pfınnamış, 
Osmamn kafasına vurup tabancayı 
elinden almıştır. 

Bunun üzerine hırsız Osman, E
minenin cihazını çalanın kendisi ola
bileceğini, fakat bu eve İsmailin ye
tişkin kızının cihazını çalmak için 
değil, bizzat kız için girdiğini söyle
miş ve üstelik kendisinin bırakılma
sını da rica etmiştir. 

Ismail, bu zoraki damat namzedi
nin yalvarmalarına kulak asmamış, 
kendisini karakola teslim etmiştir. 

Mahkum Olmak 

lstiyen Hırsız 
Bursa, (TAN) - Birkaç gün evvel, 

Tahtakalede atçı Mehmede ait dük-
kinın camını kırarak 2,5 kilo et ça
lan sabıkalılardan Karakaş İbrı:ıhimin 
muhakemesi görülmüştür. Müddeiu
mumi, maznunun cezalandırılmasını 
istemiş, hakim bir diyeceği olup ol
madığını maznundan sormuştur: 

İbrahim: 

ken iyi vnkit geçirilmiştir. - İddia makamının talebine iştl-
Kızılay ve gençlik derneği, otuz rak ederim, cezamı kesiniz, demiştir. 

liralık Kızılay pulu satmıştır. Bunun Hakim, bir sene 4 ay hapse mah-
15 lirası umumi merkeze yollanılmıf, kum edildiğini söyleyince de: 

Allah ömürler versin diyen lb-
1!) lirnsı da fakir talebenin ihtiyacı-

rahim, 2,5 kilo etin cezasını bir sene 
na sarfolunmuştur. dört ay hapis yatarak çekmek üzere 

Yozgat ve havalisi zelzele fellket- gülerek hapishanenin yolunu tutmuş 
zedeleri için tnlebeden 20 lira topla- tur. 

yıp göndermiştir. --------l!!l!!!lm!!l!!!!l!llB!!!B!!!!ll~ 
Miizik kolu, halkevinde cumartesi muallimlerin talebeyi çok iyi yetiş

giin lerl verilen konlcranslardan son- tlrdikleri görülmektedir. 

ra konserler vererek muhitin tak- Uluırmak Temizlenecek 
<lirlerinl ka1.anmıştır. 

Tayyare kolu, hava kuvvetlerine 
yardım edilmesi için 2 konferans ver 
dinniş. beş lira iane toplamıştır. 

Temsil kolu, üç miisamere vermi,, 
"Fermanlı Deli, Mete, Vergi hırsızı 
piyeslerini temsil etmiş, bunlan 800 
kişi seyreylemiştir. 

Aynca kız talebenin biçki - dikiş 

derslerinde yaptıkları işlerden 120 
parçası bir sergi halinde halka gös
terilmiş ve beğenilmiştir. 

Mektep miidürü Mahmut Özay ile 

Konya Aksa rayı, (TAN) - Kaza
mız idare heyeti, kasabamızın ortasın 
dan geçen Uluırmak mecrasının a
yıklanmasını ve bu işi yapmak üzere 
kasabamız halkından 15 yaşından yu 
kan olan erkeklerin dörder gün ça
lıştırılmasına karar vermiştir. 
Yakında temizleme işine başlanı

lacak ve bu suretle, mecrası dolmuş 
olduğu için sık sık taşan, hem mah-
sule, hem de evlere zarar veren Ulu
ırmak felaketli bir su olmaktan çı-

karılacaktır. 

BOZÖYÜKTE YARDIM ÇALIŞMALARI: 
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FATiH HAl.KEVINDE: 

Fatih Halkevl halk denhanelerl ve kunlar tubesi11in açtığı biçki dersle
ri çok rağbet görmektedir. Bir ay ıonra bir sergi açılacaktır. Resim 

kursa devam eden bayanları göstermektedir. 

(Hiki yeden Ma baat). 

Motörsiiz 
Otomobil 

(Btlf\ 6 ncıd4) 
Planketi plank .. Planketi plank. 

Planketi plankl 

S ayne hızlı hızlı sallanıyor ve 
şehre gelişinden ötürü fev

kalAde sevinçli olan Mel'e bakarak 
gülümsüyordu. 

Mel, ayaklarını otomobilin ön 
sandalyalarına doğru uzattı. Say
ne köpeğe kemik getirdi. Mel, o
tomobilin kapısını açtı. Köpek ke
miğe atıldı. Sonra kemikle bera • 
her tekrar otomobilin içine .döndü 
ve kemiğini kemirmiye koyuldu. 
Mel, otomobilin kapısını kapadı ve 
yeniden bancosunu çalmıya başla
dı. 

Planketi plank .. Planketi plank .. 
Planketi plank! 

Bancosunun nağmeleri Penbskot 
otelin sahanlığına kadar geliyor, 

oradan ta uzaklara yayılıyordu. 

Beyoğlu dördiincü sulh hukuk 
mahkemesinden: Terekesine mahke
mece elkonulan ölü 1'oti Saras uh -
desinde bulunan Kasımpaşada Eyyü 
hüm Ahmet Efendi mahallesinde es
ki Uzunyol dere boyu cedit Emin ca
mi ve mevlevi hane çıkmazı sokağın
da eski 36 yeni 46 numaralı ar::;a ile 
keza Emincami namı diğer Yaşhasan 
efendi mahallesi mcvlcvihane cadde
sinde eski 21 yeni 3 numaralı arsa
lar açı.lC arttırma suretile 27-·7-938 
tarihine müsadif çarşamba günü sa
at 10 da satılacaktır. yüzde yetmiş 
beşi bulmadığı takdirde ikinci ar -
tırması 12-8-938 tarihine müsadif 
cuma günü saat 10 da icra edilece~ 
tir. Keza % de yetmiş befi bulma
dığı takdirde satış düşecektir. 

46 numaralı arsanın mesahai sat
hiyesi 2935 metre murabbaı olup 
kıymeti muhammeneli. 1467 lira 50 
kuruştur. 

3 Numaralı arsanın mesahai sat -

MANlSADA: 

Salihlide 
Orta Okul 
Açılacak 
Manisa, (TAN) - Vilayete ait bazı 

işleri takip etmek üzere Ankaraya 
giden Manisa valisi Lutfü Kırdar av
det etmiştir. 

Valinin Ankaradaki temaslarından 
fU neticeler elde edilmi§tir. Adliye 
sarayı inşası için vekalet otuz bin 
lira vermiştir. Pek yakında, esasen 
arsası hazırlanmış olan Adliye sara· 
yı infUına başlanacaktır. Adliye sa
rayının arkasında da modem bir ce
za evi inp ettirilmesi kararlaşmıştır. 
Doğum evinin inşası bir sene ka· 

dar devam edecektir. Bu müddet için 
de doğum işleri eski memleket hasta· 
nesinde görülecektir. 

Açılan asfalt yol üzerine düşen 

fabrika hakkında evkafla anlaşms 

yapılmıştır. Fabrika, belediyenin ma

lı olacaktır. İnşaatı devam etmekte 
bulunan Alaşehir ve Kırkağaç hükU· 

met konaklannın bitirilmesi i~in la· 
zım gelen tahsisat ver.ilmiştir. Diğer 

kazalardaki hükumet konaklarının e· 
saslı bir ıekllde tamirine başlanacak
tır. 

Salihlililer tarafından yaptınlmış 

olan ortaokul binası tamamen bitmiş 

olursa bu yıl orada orta okulun açı· 
lacağıt da Maarif Vekaletince vado· 
lunmuştur. 

hiyesi 68 metre murabbaı olup kıy· 
ıneti muhammenesi 136 liradır. 

Dellaliye resmi ihale pulu yirmi 
senelik taviz bedeli müşterisine ait
tir. Arttırmaya girebilmek için kıy
meti muhammenenin yüzde yedi bu· 
çuk nisbetinde pey akçesi yatırmak 
lazımlır. ı 

isteklilerin yukarıda gösterilen 
gün ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesine gelmeleri ilin 
olunur. 

·ıJ~ç 
V! fi/\KIR 

ÇiNK O 

LEVHA 
· MuHüFf 

KLiSELfR 

Bq, dit , nezle, IJ'ip, romatizma, Neualji, kırıklık Ye bütilD 
ağrıların:zı derha l keıer. icabında günde üç kate alınabilir. 

Erzurum - Belediye, Şehrimizin 
en kalabalık dört yerine elektrikle 
işliyetı dört büyük saat koymıya ka
rar vermiştir. Öğle vaktini bildir • 
mek üzere bir canavar düdüğü de ge 
W1ileeektir. 

* Berg:ıma, (TAN) - Kırıehlr ve 
ci\·:ırı zelzele !cltıkctzcdclcrlne ve
rilen iane 2300 lirnyı bulmustur. Tc 
berrüat devam etmektedir. 

BozöyUk mt'rkc7. birinci okul Kızılay gençlik kolu çok iyi çatışmakta·!- - - - - - -
dır. Resimde gens:lik kolu azası görülüyor. 
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iÇ TiCARET: 

Bazı Kereste 
Fiyatları Birden 
Yükseldi 

Nihayet Sultan Azizin 
Hal'ine Karar Verilmişti 

Fiat Farkı 
Birçok Şikayeti 
Mucip Oluyor 
Yarın saat on beşte Ticaret oda

sında büyük bir toplantı yapılacak
tır. Toplantıya şehrimizin bütün ih- • 
racat tacirleri davet edilmişlerdir. 

Bugün İktısat Vekaleti dış ticaret u
mum müdürü şehrimize gelecek ve 
yarından itibaren başhyacak olan 
toplantılara riyaset edecektir. Top
lantıların gayesi tüccarlarımıza izah 
edilmekle beraber İktısat Vekaleti
nin, ihracat işlerimizin inkişafı için 
düşündüğü tedbirler etrafında tüccar 
larımızın da mütalealan alınacaktır. 
Vekaletçe yeni hazırlanmış olan kon
trol nizamnamelerinin maddeleri et
rafında görüşülürken, her maddeye 
ait mülahazalar tesbit edilerek ve
kalete bildirilecektir. Vekaletin tüc
carlanmıza gönderttiği tebliğ üzeri
ne her sınıf alakalı tüccarlar araların 

Diin Ziraat Bankasının yumuşak 

buğdaylarından yüz yirmi bin kilo 
buğday kilosu 5,28 kuruştan ve sert 
buğdaylarından kırk beş bin kilo 
buğday 5,20 kuruştan satılmıştır. Tüc 
car nOmına hiç mal gelmemiştir. 

* 

Muhtelif kerestelerin pahalılaştığı 
ve evvelce metre mikabı 35 - 36 lira-

• ya verilen ker esteler 54-ni 25smm 
ya verilen kerestelerin 45 - 52 liraya 
kadar fırladığı Ziraat Vekaletinin na 
zarı dikkatini celbetmiştir. Vekalet, 
kereste fiyatlarınm ucuzlatılması i-

Bandırmanın sarı mısırlanndan on 
beş bln kiloluk bir parti kilosu 4,07 
kuruştan, otuz bin kiloluk bir parti 
beyaz mısır kilosu 4,01 kuruştan sa- ,, 
tılmıştır. * çin tedbirler almak üzere tetkikler 

tiıya orduya karşı bir teveccüh v1.. 
~Uhabbet göstermek istemişti. Hal 
llki maksadı, onu ordunun haşı

lla geçirmekti. Nitekim, oğlunu sık 
tık terfi ettirerek, kısa bir ?.aman

da hassa ordusuna müşir tayin et
l'ılişıi. Fakat bu tedbir de, bu ida
resiz hükümdarın korktuğu akıbe
liıı önüne geçememişti. Bunun ye
gane mesul ve müsebbibi ise, biz
lat kendisi idi. 
h 5~ok fahiş bir hata işlemiş, en 
tıyük düşmanı olan Hüseyin Av

lıi Paşayı tekrar lstanbula getirte
rek seraskerlik makamına geçir
ltıişti ... Böylece orduyu eline alan 
~iiseyin Avni Paşa, İstanbuldaki 
llıunevver ve muhaliflerin en ba
lında bulunan Mithat Paşa ile bir
ıeşrniş, gizlice de veliaht Murat E
fendi ile muhabereye girişmişti. 
h·liüseyin Avni Paşanın fikri, müt 

1Şti. Bir gece, beş on zabitle sa
raya girip intikam için diş bile
~İ~i padişahı, birkaç kılıç darbe
lı!e yere serivermeyi düşünmekte 
idi. Fakat Mithat Pnşn, buna razı 
~~tnuyordu. Tarih karşısında, kanlı 
it hadisenin mesulü olmamak i
in Hüseyin Avni Paşanın şiddetli 
~birlerinin önüne gcçmiye gay
tl!t ediyor, makul ve meşru sebeple 
~ istinat edilerek usulü dairesin
~ Padişahı ıskat etmek istiyor
Ltı. Nihayet Mithat Paşanın fikri ga 
'llbe etmişti ve Sultan Azizin bu 
~ilde hal'ine karar verilmişti. S ultan Azizin ne suretle hal 

edildiğine dair bir çok ya
tılar yazılmış olduğu için biz bun
-ardan bahsedecek değiliz. Yalnız, 
~ trıühim ve tarihi hadisenin müp-
!!trı kalan bazı teferruatına temas 
tttrıekle iktifa edeceğiz. 
b· O günlerde, padişah aleyhinde 
it hareket vuku bulacağı, saray 
ttitanı tarafından hissedilmiş, hat
; bizzat Hüseyin Avni Paşa hak
li.lnda bile bazı şüpheler belirmiş
' :Fakat Sultan Aziz, Yusuf İzzet-
111 Efendinin hassa ordusu müşiri 
~1""a ·· k k d' · · .• , sına guvcnere en ısınc ıma 
~e söylenen sözlere ehemmiyet 
etmemişti. 

4 
!lir sabah, serasker Hüseyin Av

/ l>aşa ile Yusuf İzettin Efendi a
ı~'~da şöyle bir vaka geçmişti. Yu
U lzzettin Efendi, Beyazıt mcy-
~ındaki dairesine geldiği gün -
r, başta serasker olmak üzere pa
~ i.imera ve zabitan tarafından is

hal edilirdi. 

1 
~al'a takaddüm eden haftaların 

l'1 içinde, Yusuf İzzettin Efendi 
~l?ı.e daireye gelmiş, bermutat istik 
1'~1 edilmiş, diğer zevat dışarda ka
~rllk hassa müşirine mahsus olan 
~a, yalnız Efendi ile serasker 

işti. 

~~Usuf İzzettin Efendi, çok garip 
~ la~lere malikti. Bunlardan biri 
~ bır kimse hakkında işittiği sö
~ derhal ona yetiştirmekti. Nite
>a~' kapı Üzerlerine kapanarak 
~ l'lız kaldıklan zaman, Yusuf İz
> ltin Efendi hiç bir mukaddime
~ 1i.izum görmeden: 

;;- Canım .. bu hatun, senden ne 
~· t? Murat Efendi ile muhabere 
~ 1~0rmuşsun, diye, seni mezcm
llt eder. 
beıniştL 

~ liüseyin, Avni Paşa, Murat E
\~İnin sözlerini işitir işitmez, bo
iıt llınıştı. Hatta zihni o kadar alt 
~olmuştu ki, hatundan maksat 

olduğunu anlamıyara.k: 
' .... b b· ~-ı.angi hatun? 
\> 1Ye sormıya mecbur kalmıştı. 
ı. ~SU! Jzzettin Efendi cevap ver 
'ilı: 

,~ liangi hatun olacak? Bizim 
ete ll · ... 
~ ~Seyin Avni Pa§a, daha mü~ 

lr vaziyete girmişti. Çünkü o-

Hüs<'yin A\'ni Paşanın Cikri miithişti.Bir gece beş on zabitle saraya girip 
intikam için diş bilediği padişahı, birkaç kıhç darbesile yere seriver· 

meyi diişünüyordu. 

nun en büyük düşmanı, Valde Sul
tandı. Bir selamlık resminde ken
disine hürmetsizlik gösterdiği için 
Hüseyin Avni Paşaya kin bağla

mış olan ve sabık sodrazam Mah
mut Nedim Paşanın sözlerini her 
şeyden üstün tutan Valde Sulta
nın. kendi aleyhinde yine bir fı

nldak çevirmiye hazırlandığını his 
setmişti. Buna son derecede canı sı
kılmakla beraber bu sert yüzlü ve 
haşin ruhlu adam çarçabuk ken
dini toparlamış .. Uzun müdafaalar
la üzerine daha fazla şüphe celbet
memek için: 

casının cebren ıskatına katiyen 
taraftar görünmemektedir. Bunun 
sebebi ise, böyle bir teşcbbiis akim 
kalacak olursa, amcasının en ev
vel kendisini öldüreceğini mu
hakkak addetmesidir. 

(Hulasa vaziyet çok garip ve ger 
gindir. Böyle olmakla beraber a
sıl hayrete şayan olan şu nokta
dır ki, kariben zuhür edecek olan 
mühim bir vaka, pek ayan ve aşi
kar göründüğü halde sarayda en 
küçük bir teliiş mevcut değildir. 

Hatta, her sınıf halk arasında hu
dutsuz, hesapsız casuslara malik 
olan general İğnatiyef bile derin 
bir sükünet içindedir. Diğer hüku
metlerin sefirlerine gelince, bunlar
da zuhür edecek büyük ve tarihi 
hadiseye karşı alakasız görünmek-
tedirler.) (Devamı var) 

Piyasamıza getirilen on sekiz bin yaptırmaktadır. Bu tetkikler bitmek 
kilo beyaz peynirlerden bir parti kl- t üzeredir. Kerestecilerin söylediklerilosu 27-32,31 kuruş arasında ve olb 
bin kilo kaşcr peyniri kilosu 50 _ 55 ne göre pahalılık malın azlığından zi 
kuruş arasında saWmıştır. yade imalaıın pahalıya çıkanlmasın-* ' dan ileri gelmektedir. Mesela Zingal 

Zeytin mıntaknlarından getirilen •• şir.ıtetinin mavi damgalı keresteleri-
elli sekiz bin kiloluk bir parti zeytin nin metre mikabı 52 liraya verilmek 
yağlarından yemeklik olanlarının ki-
losu 38 _ 39,5 kuruştan ve Balıkesir ,, tcdir. Fabrika, Hazar mallan arasın-
mıntakasının baklalarından yilz bin , da tabiatile farklar mevcuttur. Or-
kiloluk bir parti kuru bakla kilosu man kanunundaki yeni tadilat dola-! 4,17,5 kuruştan satılmışbr. ';• yıslle, kereste işlerinin tanzim edil-

•••••••••••••••••••••••••••• 
da ihzari mahiyette görüşmeler yap- ZAHiRE BORSASINDA : 
mışlardır. 

mesine imkan bulunacağı ümit edil
mektedir. 

İmal edenlerin piyasalarda her ka
lite ve ucuzlukta, iyi mal bulundur
malanna itina eqilecektir. 

Ttiftik yapak tüccarlarından bir · Yeni Heyet Seçileceli 
grup ta piyasamızda bu iki madde Şehrimiz ticaret ve zahire borsası-
üzerinde inhisar ticareti yapıldığını nın idare heyeti azalarının bu ayın 
ve Anadolu piyasaları ile şehrimiz pi- sonunda müddetleri bitmiş olacaktır. 
yasası arasındaki fiyat farklarile, sa- Ticaret odası temmuz içinde ticaret 
tış vaziyetinin tahavvüllerindeki se

bepleri izah eden bir raporu doğru

dan doğruya İktısat Vekaletine gön-

dermişlerdir. 

Şekerciler ŞikCiyet 

Ediyor 
Şekerlemeciler, dün Sanayi birliği

ne giderek, inhisar maddelerinden o
lan şekerin işlenmesi suretile yaptık 
lan şekerlemelerden muamele ver
gisi alınmak istenilmesinin doğru o
lamıyacağını iddia ederek Vekalet 
nezdinde teşebbüste bulunulmasını i
leri sürmüşlerdir. 

Muamele vergisinin tadil veya ye
niden bazı sanayiye teşmili hakkın
~a Maliye Vekaletince hazırlanan ka
nun projesinin 3 ve 4 üncü Jnaddele
ri muhtelif sanayi şubelerini alaka
dar edenler arasında memnuniyet u
yandırmıştır. 

ve zahire borsasının idare heyeti için 

yeni seçim yapılmasını aliıkadarlara 
bildirmiştir. 

Halde Dünkü 

Satışlar 
Bamya kilosu: 20-30, dolmalık 

biber 19-22, sivri biber 25-35, sa

kız kabağı, 2-3, çalı fasulyesi 7-9, 

ayşekadın 9-12, kır domatesi 8-9 

bakla 3-4, araka 10-12, semizotu 

1-2, yaprak 9-11, sarmısak 2-3 
kuruş. 

Enginar adedi 1-4, patlıcan baş 

5-6, orta 3--4, ufak 2-3, hıyar 0,50 
-1,50 kuruş. 

Pancar demeti 1,50-2,50, soğan 
büyük demet 2-3, maydanoz 0,30-
0,50, dereotu 0,30-0,50, nane 0,40-
0,50 kuruş. 

Yeni Mahsul Arpa Geldi 
Piyasamıza yeni mahsul arpa gel

mektedir. Trakya ve Bandırmanın ye 
ni arpalannın getirilmesi her gün 
artacağından, arpa fiyatlarının da dil 
şeceği tahmin edilmektedir. 

Dün Trakyanın çuvallı olduğu hal 
de iskele teslimi on bin kiloluk bir 
parti 4,25 kuruştan satılmıştır. Fa
kat fazlaca gelmekte olan arpalar i
çin satıcı arttığı halde, alıcı olan yok 
gibidir. Konyanın eski arpalanndan 
on beş bin kilo 4,10 kuruştan veril
miştir. 

DIŞ TİCARET: 

Yunanlılar 
Bizden Koyun 
Alıyorlar 11 

- Ağyar kelamıdır. necabetpe
nah!. Malum ya. Valde Sultan haz
retlerinin mergup ve makbulu o
lanlar, bizim muhalif ve muhasım
larımızdır. Her halde onlar tara
fından hakkımızda böyle bir tez
vir vukua gelmiştir. 

~~!r~;=:!~:;:f ;~v~~~1.:~~~ 1L o k M A N li~1til1~~~:::;1~~t~l 
Efendinin bu boş boğazlığı Hüseyin ~ft1l~l~lfl~fümnll~~~~l~jlm. M I!!! L#· ı• M 1 N-
Avni Paşayı şiddetle ikaz etmiş .. ar :~:;:~:~::;:;:;:::::::~::::::::::::::f-f.:::.:·:·:-:·:·:·~=·:·:~ lliiİ ~ . f 

Kiraz kilosu 14--28, can eriği 8-
14, türbe eriği 12-20, yerli çilek 
35-50, ağaç çileği 40-50, Kayısı 

18-50, zerdali 7-13, şeftali 14--25 
vişne 15-22, armut'8-18, dut: 5-8 
kuruş. 

Yunanistanın Pire şehrindeki ka
saplar şirket4 Türkiyeden kasaplık 
hayvan satın almak için salahiyetli 
bir mümessil göndermiştir. Mümessil 
Bergamadan koyun almak ve diğer 
kasaplık hayvanlar tedarik etmek i
çin şehrimizdeki tüccarlarımızla te- • 
masa başlamıştır. Her sene Bergama 
dan Yunanistana koyun gönderildiği 
için bu sene de fazla miktarda ko
yun satın alınacaktır. 

!~~ ':n~~::~:r!~:~~r~:ıı:~~=~ ~;~~ ö G C!f T L ER i ~f~t~~~~~~~~~l~fü~fü~~fü~~;;;;;~~~~~~t~~~~I 
teşebbüslerine kuvvet ve sürat 
vermek lüzumunu hisseylemişti. 

İngiliz sefirinin, çok mühim 
bir raporu 

H er t~r~f, derin bir sükun için 
de ıdı. Fakat bu sükun, bü

yük fırtınalardan evvel bir müd
det hüküm süren fırtınalara müşa
bihti. 

Hadisat ile en çok ve en yakın
dan alakadar olan, İngiliz sefiri 
Sir Hanri Elyot idi. Bu müdakkik 
Ye kuvvetli görüşlü zat, o sırada 
Londrada Hariciye Nezaretine şu 
mühim raporu göndermişti. 

(Buradaki vaziyet, son derecede 
ehemmiyet kesbetmiştir. Kanunu 
esasi ve meclisi mebusan sözleri 

' artık herkesin dilindedir. İstanbul 
ahalisinin en dikkate şayan bir uz
vunu teşkil eden softalar, kıyam 
halindedir. Vükela heyeti ile ordu 
erkanı arasında da Sultan Aziz 
aleyhinde menfi bir hareket his
sedilmektedir. 

Padişaha karşı eski muhabbet ve 
itaata bedel, şimdi bariz bir bü
rudet ve adavet görülmektedir. Ta, 
pa~alardan hamal ve kayıkçılara 
kadar her sınıf ahali arasında sa
ray ve padişaha karşı aleyhtarlık 
beslenmektedir ve herkes fikrini 

· açıkça söylemektedir. Vakıa Sul
tan Aziz, son zamanlarda, bazı sa
ray mensuplannın ikaz ve teşvik
lerile, veliaht Murat Efendiyi ve 
onun biraderlerini Beşiktaş sara
yına hapsetmiş gibidir. Böyle ol
makla beraber, Padişahın muha
lifleri, Murat Efendi ile muhabe
reye devam etmektedir. Murat E
fendi tahta çıktığı takdirde hüku
meti meşruta usulünü takip ede
ceğini bunlara '•adetmi~ ise de, am 

DEDE iLE 
Kadıköyiinde sayın okuyuculan· 

rnızdan Bay Haşimin minimini to
rununu, bilmem, tanıyor musunuz. 
Ben çocuğu tanımıyorum ama, bii· 
yük babasının gönderdiği mektup· 
tan anladığıma göre onun her sözü 
yerine getiriliyor. !\futlu çocuk. 

Sayın okuyucumuzun torunu kö 
pekleri çok sevdiği için dedesi ona 
beyaz bir köpek yavrusu almiş. Yav 
nı köpek pek te maskaraymiş. 

Buraya kadar her şey pek tabii. 
E\'lat sermaye gibi kıymetli, torun 
da faiz gibi tatlı olur derler. Onun 
icin bii:\·iik bahanın evlattan daha 
tatlı gelen torununun her dediğini 
yerine getirmesine şasacak bir şey 
yoktur. 

Çocukların köpekleri cok sevdik
leri de malumdur. Bizde köpekler 
daha evlere ve apartımanlara gir -
meden önce sokaklarda yaşarlar • 
ken çocuklar köpekleri yine sever
ler, onlarla oynarlar, sevişirlerdi. 
Sokak köpeğinin yanusunu kendi 
yatağına getirip yatıran çocuklar 
bile görüliirdü. 

Sann okuyucumuz o maskara 
köpek yavrusunu aldıktan !'lonra 
dostlarından bazıları keyfini kaçır
mışlar: Köpek çocuklar İ('İn tehli
kelidir, çocuğa bir hastalık geçir
mek imkanı vardır. demişler. 

Hem torun sahibi olan, hem de 
kendisini candan severek çocukları 
nın sağlığını düsiinect>k dostları hu 
lunan bu iki defa mutlu okuyucu
muz, doğrusu, tebrike şayandır. O 
da, şüphesiz. dostlarını sevdiği ve 
onların sözlerine inandığı için kö • 
pek yavrusunu e'\·den çıkarmıva ka 
rar vermiş. Fakat, bir kere d~ be -
nim fikrimi sormak istemiş. 

Bu zat gibi torunlarının her dedi
ğini yapan başka okuyucularımız 
da bulunacağını düşünerek • hem 
de iş acele olduğundan • bugün eli
me geçen mektuba hemen bugün ce 
vap veriyonım: 

Bence köpek yavrusunu ~imdiye 

TORUNU 
kadar evinde tutmuş olması, çocu
ğun onunla oynaması bile fazla ol
muştur. Dostlarının yerden göğe 
kadar hakları var, köpek çocuklar 
için tehlikelidir, çocuklara hastalık 
vermesine çok imkan vardır. 
Köpeğin çocuğa zaran yalnı7. ısır 

masından, kudurmasından değil. 
Münis köpek çocukları ısırmaz, 
kuduz hastalığı da - hamdolsun • 
şimdi o kadar yayılmış hastalık de
ğildir. 

Fakat, köpek uyuz olur, kel olur, 
türlü türlU deri hastaltklarına tu • 
tulur. Bunları çocuğa geçirir. 

Köpekte bir türlü ,erit olur. Ço • 
cuğun ellerini, hattıi yiiziinü, du -
daklarının kenarını yalar. Köpekle 
rin bazıları çocuklarla öpü ~ürlcr 
bile. O '\·akit o şeritin yumurtala -
rı çocuğun ağzından girer. Kist ida
tik denilen hastalığı yapar. 

Köpek pirelenir, köpeğin pireleri 
baska türlü bir şerit hastalığının 
yumurtalarının büyiimcsine müsa· 
ittir, pirelerden o yumurtalar (,'O· 

cuğa geçer, çocuğun barsaklannda 
hastalık yapmasa da barsaklarını 
tahriş eder. Zaten köpeğe musa11at 
olan pirelerden birkaç türlüsii in
sanda da yaşar. 

En acıklısı köpeğin verem hasta 
lı.ğını alarak.sonra onu çocuğa ge
<:ırmesidir. Köpeğin tabiati pis ol
duğundan her yere burnunu sokar, 
burnunu soktuğu yerde yediği mad 
delerde verem mikrobu bulunursa 
hastalığa kendisi tutulur ve evin 
İ<:inde daima bir tehlike olur. 

. ~~peğinizde bu hastalıklann hiç 
bırısı bulunmasa bile, tüylerinin a
rasına her taraftan tozlar girer. O 
tozlann arasında bulunan türlü tür 
lü mikroplar köpeğe zarar ,·ermi
Y.ebilir de, çocuğa bir hastalık geti-
nr. 
Çocuğunuza istediği kadar oyun

eak alınız. Fakat onu diri hayvan. 
larla oynatmaymız. 

Ecnebi limon 100 ai:iedi 300- 350 

karpuz baş 50-60, orta 30--40, u

fak 10-20 kuruş. 

,, 

BORSA 

Lôndra 

25 - 6 - 938 

ÇEKLER 

6.23 6.23 
New-York 125.5975 125.5975 

Paris 3.5025 3.5025 

MilAno 6.6075 6.6075 
Cenevre 28.845 28.845 
Amsterdam 69.595 69.595 
Bcrlln 50.63 50.63 
Brüksel 21.33 21.33 
Ati na 1.14 1.14 
Sof ya 1.5375 1.5375 
Prag 4.3675 4.3675 
Madrid 6.9225 6.9225 
Varşova 23.625 23.625 
Budapeştc 24.92 24.92 
Bilkr~ 0.9375 0.9375 
Betvad 2.87 2.87 
Yokohama 36,37 36,37 
Stokholm 32.1225 32.1225 
Moskova 23.6875 23,6875 
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Bir Miktar Tiftil( Satıldı 
Dün piyasamızda elli bin beş yüz 

kilo kadar tiftik satılmıştır. Bu tif
tikler Anadolunun muhtelif tiftik 
mıntakalarının mallandır. Bu sene
nin mahsulü olan bu malların kilosu 
102 - 108,5 kuruş arasında satılmış
tır. Yalnız Sivrihisarın deri tütikle
rinden bir parti kilosu 85 kuruştan 
verilmiştir. 

IZMIRDE: 

Nafıa Vekili 
iz mire 
Gidiyor 
İzmir, (TAN) - Nafıa Vekili Ali 

Çetinkaya, yanında bir fen heyeti 
bulunduğu halde, temmuz ortaların
da şehrimize gelecektir. 

Ege vilayetlerinin ve kazalannın 

otomatik telefonla biribirlerine bağ
lanması ve İzmir telefon şebekesinin 
de genic:letilmes1 kararlaşmıştır. Ber
gama, Aydın ve Manisa havalisinde 
yapılacak sulama işleri inşaatına 939 

senesi baharına kadar başlanılması 

emri gelmiştir. Keşif projelerinin ha
zırlanmosı için fen heyetleri çalışmı 
ya başlamışlardır. 

Büyük Menderes nehri üzerinde 
bir baraj ve elektrik santralı. Gediz 
nehrinin Salihliden geçtiği civarda 
da bir baraj yapılacaktır. İlerde bu
rada da bir elektrik santralı vücude 
getirilecektir . 

Hayatı Ucuzlatmak l~in 
Izmir, (TAN) - Hayatı ucuzlat-

mak için tetkiklerde bulunmak üzere 
hükümet tarafından çağınlmış ve 
Ankaraya gelmiş olan İngiliz iktısat 
doktorlanndan Benhan, temmuzda 
şehrimize gelecek ve tetkiklerde bu
lunacaktır. 

• 
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Ucuzluk BiRiNCi SAYFADAN M-ABAAT 

Ve Emniyet Endişe Uyandıran Bir Karar: 
(Başı 1 incide) 

(Ba§ı l incide) sini arzedecek ve İspanyol cümhuri
bur etmekle bu emniyeti temine doğ yetinin maruz bulunduğu müşkülatı 
ru bir adım olacaktır. Hariçten mem arttıracaktır. Ayni zamanda bu mu
lekete gelen turist te emniyete da- kabelebilmisillerin beynelmilel vazi
yanmıya başlıyan bu yeni vaziyeti yetler üzerinde İspanyanın Londra se 
memnuniyetle karşılıyacaktır. firi Azkart, ayni teşebbüsü Lord Ha-

"Bu tedbirleri almakla hayat pa- lüaks nezdinde yapmıştır. Taymis ta 
halılığı davsı halledilecek.,, diye bir rafından verilen mal· t ·· İS 
·dd. k. ed .. b. h uma a gore, _ 
ı ıa ıms e yoktur. Boyle ır e- PA.~YA HÜKÜMETİNİN YAP 
defe varmak ve (dünyanın en pahalı Öl MUKABELE BURGOS VE ACA
memleketi) şöhretinden kurtulmak LAMANGAYA KAR x .YA SA 
• • tA r - l.. . ı 1 b şı DE\JıIL FAıçın uru turu çetın ş ere çare ul- KAT MÜTECTVİZLERİN GEı,'DİGİ 

1 mıya mecburuz. MINTAKALARI İSTİHDAF EDİ _ 
YOR. 

ı stihsal yerinde blr kısım ihti-
yaç eşyası için dünyanın bel

ki de en ucuz ve bol memleketlerin
den biri olan Türkiyede netice iti
bariyle hayat pahalılığı vardır. Çün
kü ticaret hayatı; teşkilat, kredi, naK
liye, emniyet bakımından modern 
manada teşkilatlanmamıştır. 

Müstahsil ile müstehlik arasına sa-

ı yısız k~~ük mü.:ev~~sı~~ar ve toptan
cılar gırıyor. Çunku kuçük kredi ih
tiyacı karşılanmamıştır. Mutavassıt-

lardan bir çoğunun rolü bu krediyi 
temin etmekten ibarettir. Neticede 
mutavassıtlardan her birine çok bir 
kar düşmüyor. Fak:ı-t mutavassıtlar 

to kadar çok ki fiyata binen yekun 
çok fazla oluyor. 

Sonra nak'ıiye ücretlerinin ağırlığı 
var. Trenle, vapurla, kamyonla, hay
vanla olsun bütün nakliye ücretleri 
yüksekt~~-. D~niz nakliyesiyle meş
gul motorlerın yalnız bir nevi mal 
nakl~debilmesi hakkındaki kayıtlar 
d~ luzumsuz bir pahalılık amili teş
k~~ etm~ktedir. Nakliye sigortaları 
Y_uksektır. Bu yüzden nakliye işleri 
sıgortasız oluyor ve bütün riskler fi
yata biniyor. Zaten tren harici yer
lerde tarife dahilinde, sigortalı, he
saplı nakliye imkanları hiç yoktur. 
Tren boyuna kadar nakliye sistemi 
t~amiyle Ortaçağ şartları içinde
dır. Yolsuzluğun, limansızlığın ve 
yükletip boşaltma zorluklarının fi
yatlara olan tesiri en büyük iktısadi 
dertlerimizden biridir. 

S onra pahalılık davasmı hallet-
mek için ticaret ve meslek 

dürüstlüğünüJQ lCurılJmasına ihtiyaç_ 
vardır. Bu olmadıktan sonra ne ka
dar sıkı mürakabeler yapılsa kalite 
bakımından halkın beklediği emni
y~t t~min edilemez. Hilenin öyle ne
vılerı var ki hazan usta bir kimya-

':aziyet son derece nazik görülmek 
tedır. Londra, Paris, Roma ve Berlin 
bu teşebbüs ile meşguldür. Fakat 
~?ndra ve Paris mahafili bu teşebbü 
su ne teyit, ne de tekzip etmiyor. 
Diğer taraftan, İspanya hükume _ 

ti bugün bir tebliğ neşrderek İspan 
ya halkını kasten katliam edenlere 
mukabele edeceğini bildirmiştir. 
• Londrada hüküm süren kanaate 
göre tehlikenin büyüklüğü, tahak -
kuk etmesine mani olacaktır. 

ltalya, mukabele edecekmis! 
Bugün İtalyanın Paris maslah~tgü 

zan Fransa Hariciye Nazırı ile gö
rüşmüş ve anlaşılan İtalyanın harp 
hareketlerile karşılaştığı takdirde 
harp hareketlerile mukabele edece
ğini söylemiştir. 

İtalyaneın salahiyttar muharriri 
Sinyor Gayda bugün yazdığı bir ma 
kalede diyor ki: 

''İtalya veya Almanyanın ma
li, toprağı veya gemisi taarruza 
uğrarsa ikisi de notalarla ' değil, 
fakat toplarla mukabelede bulu
nurlar.,, 

Berlin gazetelerinin hepsi "Sov -
yet İspanya taarruza geçiyor. Paris 
ve Londra razı değil,, tarzında bü -
yük serlevhalarla İspanya Cümhuri
yetinin teşebbüsünden bahsediyorlar. 

İspanyada Frankistler ise, Cümhu 
riyet Hükumetinin her şeyden faz -
la, Frankist limanlara uğrıyan gemi
leri bombardıman edeceğini söylü. 
yorlar. 

İtalyan gaztelerinden Tribuna 
·Frankoya hizmet eden İtalyan tayya 
relerininA haziran ile 23 haziran ara 
sında Cümhuriyet hükumeti liman
larında 17 gemiyi batırdığını yazmak 
tadtr. 

Alikant bombarclrmon edildi 
Bugün de Alikanti şiddetli bir ha

va taarruzuna uğramış, 6 kişi mak
tul düşmüş, 40 kişi yaralanmıstır. 

Hükumet tarafından neşra'lunan• 
en son tebliğde şu vakalar anlatılı
yor: 

• ger bile kolayca bunların hakkından 
gelemez. Halk, namu~suzluk karşı
sında müdafoasızdır. Aldığı malın 
veya satın aldığı hizmetin pazarlık 
v?sıflarına uygun olduğuna dair hiç 
bı.r garantisi yoktur. Aksine olarak b k "Dün akşam geç vakit Villa Her 
ırço ec;naf hileli mal satmayı g .. 

boyar tarzda iş çıkarmayı m~rif~~ mosa mıntakasmda 3 tepeyi geri 
sayıyorlar. Tanınmış bir k .

1 
aldık. Diişman bu tepeleri istirdat 

kalite garantisi vermek çı;~r a ~ e için beyhude çahşmışhr. 
nüz yeni başlamıştır. arı e- Puella dö Vah·crde mıntakasın-

E k'd T da Frankistlerin Valhona ve On-
s ı en ürkiyeye gelen bu·· tu·· n d 

h 
aya karşı yaptıkları bütün hü-

s~.YY .. a lar, Türk esnafının dürüstıu··. ~; k cunıları tardettik..., 
n"nu ve alite ve fiyata bag~hlıg~ ını S 

th t ki h. 
alaman.ka, Teruel cephesı'nde mu·· 

me eme e bitiremiyor, buna kar-
Şl levanten unsurunun hilelerinden ım mevkıler zaptettiği haber verili-
·k • yor. 

şı ayet ediyorlardı. Bugün ticaretin 
u~~:1:i~e:l.e levantenleşmiye doğru ltalya, Akdenizde lngiliz 
g::ıı~ını ıtıraf etmek lazımdır. Çün- menlaatleri.ni koruyacakmış 
ku hıleye, vergi kaçakçılığına, türlü ~o~dra, 25 (A.A.) - Ispanyadaki 
türlü açık gözlülüklere dayanan bir İn~iliz ge.milerinin bombardımanı 
rekabet karsısında namussuzluk ve munasebetıle Daily Mail ga t . . R d ze esının 
,dürüstlük silahsızdır. Namuslu gitgi- .~ma an alıp neşrettigi malumata 
de ezilir, ortadan kalkar. Yahut na- gor.e, ~~ssolini, Frankist tayyareci _ 
mus denilen mefhumun ölçüleri de- lerın h~~umlarile tehdit edilmiş 0 _ 

rece derece düşer. lan lngılız menfaatlerini müdafaaya 
ka:ar vermiştir. Duçe, muhsamatta 

G 
.... 

1
.. dogrudan doğruya menf ı· 1 oru uyor ki pahalılık mücade- 1 . . aa ı o mı -

lesinde muvaffak olmak için. yan dngılız ve sair tebaayı mutazar
' rır e ecek olan h t .. ı .. 

namusun ve dürüstlüğün netice ba-ı 1 'k er ur u yeni hadi-se er ı aından çekinm . . F 
kımından en karlı yol olduğu fikrini t . esını ranko-
d 

. ya avsıye etmiştir. 

e yemden kurmak ve yaymak la- Söylendig-in ·· F 
zımGı H ·· · e gore ranko ceva -

r. er tuccar, bır esnaf, bir işci ben Ispanvol lim l d ' . 
bunu öar rd· , - an arın a emnıyet 

"' enme ı ır. Bunlardan te- mıntakaları tesisini teklı'f t . t• 
kk .. l d .. e mış ır. 

~e u. e en h~r zumre bunu müşte- Diğer taraftan Daily Mail gazete _ 
rek hır garantı altına almalıdır. Fi- sinin diplomatik muh . . . 
yata emniyet k n d'' .. .. ~ arrırının yaz-

. . . • a ı eye ve urustluge dığına göre, resmi lngiliz daireler· 
emnpret ıle bcrab k 1 b·ı· 

1 

• .. er uru a ı ırse pa- lspanyaya gidecek İngiliz gemileri -
halıhk .m.uc~delesinde en tesirli siliıh nin hava müdafaa toplarile teslihi 
ele geçırılmış olur ve iktısadi hayat- keyfiyetini tetkik edeceklerdir. Cham 
ta ha~atın herkesin yüzünü güldüre- berlain gelecek hafta avam kama -
c~k bır hareket ve bereket baş göste- rasında bu tarzda beyanatta buluna -
rır · caktır. 

Ortada hükumetle müstahsil, müs 
tehlik ve mutavassıt arasında iş bir
liğine ihtiyaç gösteren çetin davalar 
vardır ki arada bir neşir ve temas 
vasıtası sıfntiyle gazeteye faal roller 
düşm.~ktedir. Bu davaların halli güç 
değildir. Çünkü müstahsil, müsteh-

Bütün gazeteler, Burgostaki İngi
liz ajanı Robert Hudgson'un Londra 

lik ve mutavassıtın hakiki menfaat
leri aykırı değil, müşterektir. Bütün 
bu iştiraki görüp tanımalarındadır. 

Ahmet Emin YALMAN 

ya avdetine ve Burgos'tan hareke -
tinden evvel Franko hükumeti nez
dinde yapacağı yeni protestolara e
hemmiyet atfetmektedirler. 

lngiliz projeai kar1•srnda 
Ciimhuriyetçi lspanya 

Londra, 25 (A.A) - Times gaze

tesi, B. Del Vayo'nun Barselonadaki 
muhabirine gönüllülerin geri çekil
mesine müteallik olan Ingiliz proje
si hakkında vaki olan beyanatını 

neşretmektedir. 

B. Del Vayo, planın muvaffak ol
ması hususunda nikbindir. 

Mumaileyh diyor ki: . 
''Büyük devletler, Almanya ile 

İtalyayı İspanyaya karşı takip et
mekte oldukları siyaseti tadile 
sevk ve imale etmeğe azmetmiş

lerse hiç bir planın muvaffakıye
te iktiran etmesi rnümkiin değil

dir. 
Maamafih, Cümhuriyet hüku

meti, planı büyük bir dikkatle tet
kik edecektir, çünkü İspanyayı 
ecnbi müdahalesinden kurtarmağa 
matuf olan her türlü siyaset, İs
panyol hükiimtinin muhakkak su
rette teşriki mesaisine mazhar ola
caktır.,, 

* Londra, 25 (AA) - Lordlar ka -
marasındaki hükumet taraftarları -
nın lideri kont Lükan'a Milletler 
Cemiyetine müzaheret teşkilatı reisi 
Vikont Sesil of Şelvud tarafından 

gönderilen bir mektupta şöyle denil 
mektedir: 

"İspanyadaki İngiliz gemilerinin 
bombardımanı muvacehesinde B. 
Chamberlain'in ittihaz etmiş olduğu 
müdafaası gayrikabil hattı hareket 
sebebile kendimi hükumetin taraf -
tarları arasında addedemiyeceğimi 
bildiririm.,, 

Paristeki l6panya elçiliğinin 
bir tebliği 

Paris, 25 (A.A.) - Ispanya büyük 
elçisi tarafından neşredilen bir teb -
liğ ezcümle diyor ki: 

"Ispanyadan gelen haberlere gö -
re, sivil halkın sistematik bir suret
te bombardımanı karşısında, Ispan -
yol milletinin heyecan ve nefreti o de 
recede yükselmiştir ki, İspanyol ct.:.m 
huriyeti hükumeti, muhakkak ola -
rak, asiler emrindeki yabancı tayya
re kuvvetlerinin devamlı bir suret -
te yaptıkları katliamlara karşı muka 
bele etmeden bigane kalamıyacak -
tır.,, 

* Londra, 25 (A.A,) - Politik tnah-
fillerin düşüncesine göre Burgos, 
son Ingiliz protestosu üzer!ne, ln -
giliz tüccar gemilerini bombardıman 
etmekten vazgeçecek, Lonclranın is
teklerini yerine getirmek üzere Is -
panyol limanlarında bitaraf kontro
le tabi emniyet mıntakaları tesisi 
hakkındaki proje itmam olunacak -
tır. 

Bu vaziyette yakında Londraya ge 
lecek olan Hudgson bu projt! hakkın
da elzem bazı malumat getirecektir. 

HCikim Namzedi 
Olanların 

Stai Müddeti 
(Başı 1 incide) 

ca, fransıua ve italyancn lisanla
rında~1 hirile ders okutulan b'İr 
memleket hukuk fakHltesinde lisans 

veya doktora tahsilini ikmal etmiş 
olanlar bir sene namzetlikten son
ra muavinlik sınıflarına yalnız şi
fahi imtihanları yapılarak kabul o
lunurlar. 

16 ıncı maddenin 3 üncü fıkra
sında yazılı şartları haiz olanlar 
muavinlik sınıflarında umumi vu: 
kuf ve kabiliyet bakımından eh
liyet gösterdikleri takdirde o sınıf 
larda bir sene hizmetten sonra ü
çiincü sınıfların sekizinci derece
sine ayrılabilirler. 

Hakimlik ve müd.deiumumilik 
mesleğinden veya bu meslekten 
sayılan vazifelerden vekalet hiz
metlerine, ceza ve tevkif evleri mil 
dürlüklerine alınanların bu memu 
riyetlerde geçirdikleri müddetler 
de hakimliklerde geçmiş sayılır. 

Neşriyat, evrak ve levazım mü
dür ve memurJarUe katip sınıfın· 
dan olanlar birinci fıkra hükmün
den istifade edemezler. 

Birinci fıkrada yazılı olanlardan 

Yeni Avukatlık Kanununa Göre 

Hıfzı Veldet Ebülula lstamat Özdamar 

(Ba§ı 1 incide) 

Sıddık Sami Onar; Tahir Tan, do
çentlerden, Hıfzı Veldet, Yavuz A
badan, Kemalettin Birsen; üniversi
te yabancı diller muallimlerinden İs 
mail Kemal Elbir; y'üksek ticaret 
mektebinden Mekki Hikmet, Suphi 
Nuri İleri, mülkiye mektebinden Ab 
dülhak Kemal vardır. 

MEBUSLARDAN: Hakkı Tarık 

Us, İbrahim Necmi Dilmen, İstemat 
Zihni Özdamar, Sadettin Ferit, Adli 
ye encümeni mazbata muharriri Sa
lah Yargı, Vasfi Raşit, Yusuf Kemal 
Tengirşenk, Mahmut Esat Bozkurt, 
Velet lzbudak, Refik Ince, lrfan Al-
paya, İrfan Ferit, Nazım Toroy. 

ŞEHİR MECLİSİ AZALARIN
DAN: Cemalettin Fazıl, Avni Yağız, 
Hilmi Naili, Mustafa Şevket, Hasan 
Fehmi, Faruki Develi, Aziz, Halil 
Hilmi, Ahmet Arif, Abdülkadir Zi
ya, Esat, İsmail Şevket, İsmail Sıtkı, 

Abdülkadir Karamürsel. 

Bunlardan başka, hususi müesse
selerin müşavir ve avukatları da a
vukatlık yapamıyacaklarına göre De 
nizbank hukuk işleri müdürü İsmail 
İsa Caniş ile müşavir avukatları E
sat ve Emin Ali, belediye avukatı, 
Rami, Milli Reassurans T. A. Ş. hu
kuk müşaviri Sait Rıza Sevsay ve yi 
ne bir şirket müşaviri olan Şekip A
dut ta kanunun neşrinden sonra avu
katlık yapamıyacaklar demektir. 

Bu liste haricinde daha birçok a
vukatların da vaziyetlerini yeni ka
nuna uydurmak mecburiyetinde ka
lacakları şüphesizdir. 

Bu takdirde barodan ayrılmaları 

icap eden avukatların yekunu, vasa
ti bir hesapla, mevcudun dörtte biri 

ni dolduracaktır. Kanunun neşrinden 
sonra bu avukatların hangi mesleği 
tercih edecc;kleri, meraklı bir mev
zu olacaktır. 

Hat;yı~ı~;···K~·;i;y~~u 
Protesto Ettiler 

(Başı 1 incide) 

yan eder ve komisyona kar~ı 
protstolarımızı ilan ederiz.,, 

Cenevre, H alaydaki komisyonun 
vazilesine nihayet verdi 

Cenevre, 25 (A.A) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

suretle Antakyaya sevkedilebilmiş

tir. 
Antakya, 24 (A.A) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dörtayak mahallesinde bir Alevi 

bir polis memurunu yaralamıştır. 

Mütecaviz kaçmıya muvaffak olmuş 
tur. 

Akçakoca Halkevinde Hatayda ilk seçimler için oraya 
Milletler Cemiyeti komisyonu ile 
Türkiye 'hüktifitett arasında bundan heyecanlı bir toplanh 

k
bir müdhdlclt de:V~l . çıkan ihtilaf bil- Akçakoca, 25 \A.A) - Halkevinde 

uvve a e ılmıştır. Bu husustaki bu .., ı,şa Ak k k lik b · 
·· k··1· d ... d - ~ m ça oca as er şu esı 

muş u atın ogru an dogruya mü- · · T .. k H K 
zakerelerde bulunarak dostane. bir rcıstı vef dur H atva urumu Başka

nı ara ın an a ay ve anayurt mev-
şckilde halli hususunda Türk ve z ·· · d t..1 k f .. • . uu uzerın e vır on erans verilmiş-
Fransız hukumetlerı arasında anl.aş- t• K f d' ı · ı • ır. on eransı ın emıye ge en Ak-
ma hasıl olması üzerine komisyonun cakocalıl ··k ı ·11· d 1 
h

. . .. ar, yu se en mı ı uygu arı 
ıkmetı vucudu kalmamıştır. Bunun nın heyecan ·ı H t •d k. T .. k k · 

· · d' k' M'll 1 . . 1 ı ı e a ay a ı ur ar 
ıçın ır ı ı et er Cemıyetınin doğ d 1 · ·11 k d 1. _ .. . . eş erme ı <: ar eş se am ve mu-
rudan dogruya mıımcssılı olan mez- h bb tle · · .. f. k C" h · 
kur komisyonun genel sekreterine t a e ~ı~ı Agok urkece d um urıyet 

, . ayyaresının · ça oca a ına uçma-
vazüesıne nihayet vermesi tebliğ e- s d'l · l ·ık k 
dilmiştir. Bizzat komisyonun da der ı.nı ı emıfş er kve ı 1 ukçacla tayyare 

. nın masra ına arşı nı o mak üzere 
hal aynı suretle hareket ederek me- M·1ı· l\.ır··a f · ı ı ınu a aa emrıne o anda 300 li-
saisini tatil edeceği zannediliyor. 

Antakya, 24 (A.A) - Anadolu A- ra teberrü etmişlerdir. Ayrıca Atala 
rına ve Cümhuriyete olan candan 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: bağlılıklarının büyüklerine arzı he-
Komisyon genel sekreteri Arık.er, 

C 
yecanl.ı alkışlarla istenmiş, Atatür-

enevreye hareket etmiştir. ke, Başbakanlığa, Milli Müdafaa ve 
Tahrikçiler jandarma karako- Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sek 

lıına hücum ettiler reterliğine tazim ve saygı telgrafları 

Antakya, 25 (A.A) - Anadolu A- çekilmiştir. 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bir kaç suçlu Usbecinin tevkifi ü
zerine, usbeci tahrikatçılar yine 200 
kadar kadın ve çocuğu önlerine kata 
rak mevkufları jandarmaların elle
rinden almıya teşebbüs etmişlerdir. 

İki jandarma taşla başlarından yvra
lanınca zabıta sil.ah istimaline mec-

Dr_ HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan maada saat (14.30 

18) e kadar. Salt, Cumartesi 

dan 

(9,30 

bur kalmış ve nümayişçilerden bir dan 12) ye kadar fıkaraya meccanen 
kişi ölmüştür. Jandarmalar bu su- Divaoyolu No. 104 
retle yollarına devam ederek mev-
kufları karakola sokmıya muvaffak 
olmuşlarsa da mütecavizler bu sefer 
de karakola hücum ettiklerinden jan 
darına tekrar ateş etmiye mecbur 
kalmış ve Antakyadan asker istemiş 
tir. Bu defaki ateşte mütecavizlerden 
bir kişi daha ölmüş ve bir kadın ya
ra lanmıştır. Yetişen asker mütecaviz 
leri dağıtmıya ve asayişı tekrar tesi
se muvaffak olmuş ve mevkuflar bu 

müsteşar, iiçüncü dereceden maaş 
alan umum müdiirler ve teftiş he
yeti reisinden maadası derece ve 
sınıf terfilerinde ikinci babın ikin
ci ve üçüncü fasıllarında yazılı hU 
kümlere tevfikan ayırma meclisi 
tetkikine tabidirler. 
Şu kadar ki, ayırma meclisinin 

tetkikine tabi olanların üçüncü sı
nlfa ayrılabilmeleri için beş sene 
müddetle bilfiil hakimlik veya müd 
deiumumilik etmiş olmal~rı lazım
dır. 

Telefon: 21044 - 22398 

Zührevf ve cilt hastalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 l'elefoo :435&-

26-6-938 == 
Bir Facia mı ? 

• 

Alabora 
Olmus İki , 

Sandal 
Bulundu 

(Başı 1 incide) 
Yalnız, birkaç gün evvel bir satı· 

dalcının polise yaptığı müracaat gôı 
önüne alınmış ve tahkikat bu nol<· 
ta üzerinden derinleştirilmiştir. lW 
müracaatın mahiyeti şudur 

Azapkapı iskelesine yazılı 4915 rııl 
maralı sandalın sahibi Temel oğlu ı:Je 
kir.Kadıköy polis merkezine gidere1' 
sandalının kaybolduğunu haber ver· 
miştir. Sandalcının ifadesine gôrC· 
geçen pazar günü Azapkapıdan J{ı.tŞ' 
diline biri erkek, ötekisi kız iki rrıM· 
teri getirmiştir. Bunlar, paralıırırıt 
vererek sahile çıkmışlar, biraz sofl!

8 

tekrar dönmüşlerdir. Kendisi o sı· 
rada ekmek almak üzere çarşıya git· 
tiği için dönüşte ne sandalını, ne d~ 
gençleri bulamamıştır. Kendisifl1, 
beklemeden sandalına bindikleriJll 
zannederek bir müddet beklemiş, arı 
yan soran olmadığı için bu sefer bil· 
tün iskeleleri bir bir dolaşmıya }(O' 

yulmuş, nihayet karakolu vaziyet· 
ten haberdar etmiştir. 

Bu havadis, gazetelerde çıktığı 
gün, Beyoğlunda Hamalbaşında otıl 
ran Niko isminde biri polise şu şe' 
kilde bir müracaatta bulunmuştur:. 

"- Sandalcı Bekirin bahsettigı 
··ıı 

gençleri ben tanıyorum. Er.kc#l'1 

adı Petraki, kızın ismi de J.\l(ari"9
' 

dır. Bunlar, geçen pazar Fener stıı· 
dındaki maçı seyrettikten soıır9 

"il 
denize açılmışlardı. Fakat, o gıı 
bugün bir daha kendilerini götıllc 
dim.,, 

Fakat Niko, bu iki gencin sarih ııd 
reslerini hatırlıyamadığı için bu b.~~ 
kımdan yapılan araştırmalar da fil~ 
pet netice vermemiş ve ailelerif11~ 
müracaatını beklemek zarureti bıi5\ 
olmuştur. Üç, beş gündenberi bU 'f

0 

da hiçbir müracaat olmamıştır. }3ıl ,·ıı 
ziyet karşısında zabıta, yalnız ae ~ 
kirin sandalını araştırmıya devaftl e 
miş, fakat hiçbir ize rastlanaınartl1ş· 
tır. 

Şimdi Tınaztepe torpitosunun de
·Jıl 

nizden çıkardığı sandal Ternel og 
Bekirin 4915 numarayı taşıyan sarı· • rıı 

dalı mıdır? O ise, sandalı MarrP8 

açıklarına kadar götürenler, yaııut.'' 
kıntıya kapılarak sürüklenenler }(t~ 
!erdir? Hakikaten Petraki ve rvıarı· 
ka ismindeki iki sevgili bu sandald

9 

bir faciaya mı kurban gittiler? ve-,.e 
nizden çıkarılan teknedeki esarP ~ 
kadın çantası kime aittir? KayboldıJ, 
!arı iddia edilen gençlerin aileleri ~ 
radan müddetler geçtiği halde rıWrı 
polise mü~acaat etmiyorlar? . . dC 

Zabıta, ışte bu noktalar uzerıtl • 
tahkikatını genişletmiye koyuımı.t~. 
tur. Denizden çıkarılan sandal btlgtııl 
Temel. ?ğlu. Bekire gösterilec:_e~ e~ 
ona aıdiyetı anlaşılabilirse, badıS ~
örten esrar perdesi biraz çözülece 
tir. 

Alabora olmuf bir .anJal 
daha bulundu 

. ~ rrrııırı 
Dıger tarafta'\ dün sabah da 1 ~~9 

da kapaklaomış vaziyette bir b11~1111 
sandal bulunmuştur. Galata rıhtı~· 
na bağlı duran İzmir vapurunun t::ı.f\ • sıı 
faları, denizde alabora olmuş bı: tef' 
dal görerek polise haber verrnıŞ ııırı 
dir. Bu sandalın da numaraları s 
miş, plakaları sökülmüştür. rı· 

İ . . d • ~ fırı 
çerısın en kagıda sarılı ve_ c1ıırı 

lanmış bir tek palamut baııgıfl 
başka bir şey çıkmamıştır. tı~~ı 

Zabıta, dün sabahtanbcri btı ,,c 
• ıŞ 

se ile de meşgul olmıya başlafl1 1 • 
sandalın sahibini aramıya k0Y.11.etı 
muştur. Tahkikatın bualin \'aıı) 

:-> 

aydınlatacağı zannediliyor.___.,,-/ 

• 
Havacıhk Kongresi 

Berlinde Toplandı , 
. dC 1ı:ıf 

Berlin, 25 (A.A.) - Berhr. .. , .• ı 
lanan enternasyonal hava ~vrı~~~c· 
bugünkü seçimde RumanY8 d:- til' ' 
si Prens Bibeskoyu birinci reıs ... ;ıılt' 
te bırakmış ve Türk delegesı. ~jr 
rü Koçakl ikinci reisliğe seçrııı$ b;f. 

Diğer namzetlerden !sve<.; 0~ ı.iie 
Arjantin bir rey almış ve 'fiır 
kırk dört rey kazanmıştır. 
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8 o L D A N 8 A G A: 
1 - Bir nota - Askeri bir rütbe 
2 - Bir rakam - Askeri bir tfıbir - Dışın 

aksi 
3 - Tabüyetini kabul etmek, emrine gir 

mek mAnasına - Hayvan papucu 
4 - AUabemlzden üç aadasız harf - Şura 

cıkta mAnasına gelen bir ~arcı edatı 
Edep, haya 

5 - Yunanistanda bir yer - İhtiyar 
8 - Vefasız 
7 - Cisimleri, düzeltmeye yazar bir 

alet, Uirpil - Meyva tatlısı 
8 - Edep - Parça, dikiş yeri 
9 - Hırdavatçı - Çevik 

10 - Nohuttan yapılır. 
y u K A R D A N A ' A G ı: 

1 - İhtişam, saltanat - Bir renk: 
2 - Beynelmilel m{isabaka 
3 - Bir renk 
4 - Mülkiyet ifade • eder - Nota - Bir 

renk 

• 
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CO·TY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

' 1 

' 

t 

' 
• 

·- - - - - - ~ - --- - - ~' - ~ ~ - ~ 
' •• -. ~ .. . -

DiKKAT 1 Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzar 
edilmiş bir f ransız mustahzarıdır. 

SAC BOYALARI JUVANTIN 

TAN 

' 

5 - Cümbilş onsuz olmat - Bir nota 
s - Meşhur bir Napolyon kumandanı Kumral ve siyah olarak saçlara tabft surette istenilen renıi verir 
7 - Çok renkli - Bir renk Sabittir, 11hht ve :uranızdır. 
8 - Doktorlar yaz.ar 
g - Takım İNGİLIZ KANZUK ECZANESİ 

10 - Dışarıda bırakma kaouı et! manıııuna Beyoğlu _ İstanbul 

gcc=le=n=m==ür=e=kk=·e=p~b=i=r=k=el=im=e========== ...................................................... . 
Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk mah

kemesinden: Aziz, Ahmet ve milli 
emlak müdürlüğünün müştereken 

mutasarrıf oldu'Kları 6075 lira mu -
hammen kıymeti Beyoğlu Hüseyin
ağa Kuloğlu mahallesinde Ağaçeşme 
sokağında kain 8 mükerrer 10 ve ye
ni 6 mükerrer 8 No. lu ahır ve oda
lar tamamını izalei şüyu için açık ar 
tırmaya konulduğundan 27-7-
938 çarşamba günü saat 11 den 12 
ye kadar Beyoğlu sulh mahkemesi 
ba§katipliğince müzayede ile satıla
caktır. 

1 - Artırma bedeli tahmin edi -
len kıymetin % 75 ni o gün ihale e
dilecektir. Bulmadığı takdirde 15 
ci güne gelen 11-8-938 perşembe 
günü saat 11 den 12 ye kadar icra 
olunacak ve en çok artırana ihale e
dilecektir. 

2 - lhaleye kadar birikmiş mali
ye, belediye vergileri ve evkaf ica
resile 20 senelik evkaf taviz bedeli 
ve dellaliye müşteriye aittir. Mik -
tarları dosyasında yazılıdır. 

3 - Artırmaya girmek istiyenler 
muhammen bedelinin % 7,5 ğu nis
betinde teminat akçesi veya ulusal 
bir bankanın teminat mektubunu 

. getirmeleri şarttır. 
4 - Artırma bedeli ihaleden itibaren 
5 gün içinde mahkeme kasasına ya
tırılacaktır. Aksi takdirde ihale bo
zularak farkı fiyat ve zararı ziyan 
ve faiz bila hüküm alınacaktır. 

5 - 2004 sayılı icra iflas kanunu
nun 126 ncı maddesine tevfikan gay 
rimenkul üzerindeki ipotek sahibi 
alacaklılar ile diğer alakadarlar gay 
rimenkul üzerindeki haklarını hu -
susile faiz ve masarüe dair olan id -
dialarını isbat için ilan gününden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müs
bitelerl ile birlikte satı§ memuruna 
ınüracaat etmelidir. Aksi takdirde 
hakları tapu kütüğü ile sabit olmı~ 
Yanlar satış parasının paylaşmasın -
dan hariç klırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanha
nesinin herkesin görebileceği yere 
asılmıştır. Fazla malumat almak is
teyenlerin 938/ 18 sayısile başyazan 
lığına müracaatları ilan ohmur. 

.. ~<.~S ·E R V O i N 

DEMi iKTiDA 
ve BELGEVŞEKLIGINE en 
t:esirli bir lraçt:ır kut:usu 

185 kuruş Sirkeci Morkaz 

Eczanesi, All Rıza 

Devlet Demiryolları ve Lımanları işletme U. idaresi ılfrnlm ı 
9 uncu İşlet~e Müdürlüğünden: 
27 Haziran 1938 Pazartesi gününden itibaren 16 ve 21 numaralı ka

tarların itinererleri aşağıda tasrih edildiği veçhile tadil edilecektir. 
16 No. lı katar 21 No. lı katar 

İstanbul kalkış: 7,20 K. Çekmece 
Kumkapı ,, 7,28 Florya 
Yenikapı ,, 7,31 Ye§ilköy 
Samatya ,, 7,35 
Yedikule ,, 7,39 
Balıklı ,, 7,42 
Zeytinburnu ,, 7,46 
Yenimahalle ,, 7,50 
Bakırköy ,, 7,53 
Yeşilköy varış: 8,00 

kalkış: 8,01 
Florya ,, 8,08 
K. ÇEKMECE varış: 8,10 

Bakırköy 

Yenimahalle 
Zeytinburnu 
Yedikule 
Samatya 
Yenikapı 

Kumkapı 
İSTANBUL 

kalkış: 8,15 
,, 8,18 

Varl§: 8,24 
kalkıı: 8,25 

,, 8,33 
" 8,36 
" 8,40 
" 8,45 
" 8,48 
" 8,52 
., 8,55 

Ayni tarihten itibaren 24 ve 31 numaralı katarlar da her gün aşağı.ki 
itinereri takiben Km. 24 e kadar uzatılacaklardır: 

24 No. lı katar 31 No. lı katar 
K. Çekmece kalkış: 11,33 Km. 24 kalkış: 11,39 
Km. 24 varış: 11,36 K. Çekmece varış: 11,42 
Yeni cep tarifesi bastırılmıyacağından bu tashihlerin el ile yapılması 

rica olunur. (3859) · 

T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden : 

lstanbul Semtindeki 
Müşterilerimize Kolayhk 

İş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galata'ya ka

dar yorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün şube 

ve ajanlarımız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihin-
' den itibaren, Mısır Çarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtia depomuz 

bürosunda adi günlerde saat dokuz buçuktan on be§ buçuğa, Cumartesi 

günleri dokuz buçuktan on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini sür

atle yapacağımızı arzederiz. "3498,, 

Sıvas Vilayetinden : 
Şarkışla kazasının Gemerek istasyonunda inşa edileceği evvelce ilan 

ediıen göçmen evlerinin kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılan müd
det 25-6-938 de başlayıp 10-7-938 de ihalesi yapılacağı ilan o'l.unur. (3881) 

Jstanbul Asllye üçüncü hukuk No. lu dosyası ile açılan davadan do 
mahkemesinden: Aralarında husule layı M. aleyhe berayı tebliğ gönde
gelen şiddetli geçimsizlik dolayısile rilen arzuhal sureti mumaileyhin 
dokuz senedir evli oldukları koca- mezkW- ikametg&hı terkederek bir 
sı Zahidin, yedi senedenberi aile bir semti meçhule gittiği §erhile iade e
liğini terkettiği ve o vakittenberi ay- dilmesi üzerine ilAnen tebliğat icra.. 
rı yaşadıkları cihetle boşanmalarına sına karar verilmiş ve arzuhal sure
karar verilmesi hakkında Meliha ta- ti mahkeme divanhanesine talilt e -
rafından, Nişantaşında elektrikli ek- dilmiş olduğundan mumaileyh Zahi 
mek fırını yanında 4 N o. da inekçi din bir ay zarfında müracaatla ol -
ve sütçü Cemalin evinde mukim Za baptaki istida suretini tebellüğ et -
hit aleyhine mahkemem.izin 938/'Z38 mesi lüzumu llln olunur. 
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Her Eve Lazım Olan 
YEN/ 

Çocuk A nsikloped.isi 
I .. 

Müessesemiz tarafından Defe 
redilen Yeni Çocuk Amik· 

lopedisi her çocuğun mutlaka aa
hip olması 18.zım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaç],arını ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

T .AN Neşriyat E-vi 
lstanbul 

mektep talebesine ayrıca ıenzııat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geni§ malfunat ile zen
ginleştirilmiJtlr. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağİdakt kuponu dol
durup bize gönderiniz. Size be
dava bir broüp- göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANISULDA TAN MATBAASINA 

Yem Çocuk Ansıklopedls! broS{lr(ln
den bir tane göndermenizi ve mu
allimlere alt son fiyatınızı bildirme
nizi rica ederim. 

lsfm: • : : : : : : : 
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Eskltehir asliye hukuk hakimU- ı 
ğinden: Maliye hazinesine izafetle 

vekili avukat Şevket tarafından va
zi!ei memuriyetlerini ihmal dolayısi

le hazine hukukunu ziyaa uğrattık -
!arından bahisle vergi miktarı olan 
9933 liranın tahsili talebi ile sabık 
v::ridat müdürü Ahmet, miımeyyiı 
Nebi, Sıtkı, Hüsnü, Ali Rıza ve Ah
met Nuri aleyhlerine ikame olunan 1 

davanın reddine dair verilen 10-10-
936 tarih VP. 619 sayılı hükmün du
ruşma yapılmak suretile- temyizen 
tetkiki lıazine vekili tarafından is -
tenilmiş ve duruşma günii olarak ta 
27-9-9:~8 gününe müsadif s:.:lı gı:;.

1 nü saat 16 tayin edilmiş ve mumey· 
ytlzünalcyhlerden Ahmedb ikamct
gihı meçhul olduğu cihetle bunun 
hakkında HAnen tebU~a~ i!ası ka -
rargir olmu~ olduğundan 27-9--938 
5'alı günü ~aat 16 da nıiimeyyizüna - 1 

leyhlerden Ahmedin temyiz mahke- 1 
mesi 4 üncü hukuk dairesinde bulun 
ması davetiye tebliği makamına kaim 
oJmak üzere ilAn olunm· . 

Türk Hava .Kurumu 

BUYUK PIYANGOSI ' 
3. cü Keşide: 11 Temmuz 938 dedjr. 

9üyük ikramiye: 50.000 Liradur 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralıl· 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır .•• 
Şimdiye kadar binlerce klıiyi zenqin eden bu 

piyangoya lıtirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz. 



BEKLEDIGINIZ OTOMOBiL •• , . 
Spor otomobillerine meraklı iseniz. 

· l 1938 ~:;Pe~~ .. ~~-AR D 'I 
~ ' yeni otomobili her noktadan hayalinizdeki Spor 
/ ıodeline uygun bulacaksınız. Tente altında beş ki-

· ışilik rahatça oturacak minderler - Mükemmel sus
pansyon - 122 pusluk dingil arası - 4 tekerlekte Servo 
Hidrolik fren1er - tekmil çelik karoseri - beyaz kenarlı 

lastikler - Radyo - Kalörüer- Projektör ve bütün sair Lüks 
tertibat. 100 beygirlik kuvvetli motör size kat'i olarak 20 
litre ile 120 kilometre temin edecek derecede iktisatlıdır. 
Bizzat tecrübe ediniz. Spor modelinden mada 6 ve 8 silin-

~ ~uhtelif ree1'1erde kapah modeller mevcut~?-:,..\, i\\ 
~m~~~nı~~~~;:::;:::;·: :f';;:~;;· :)i'I;::' . ·1~·:;17::~.==~;;:~;· ~-iı,:;.J' • ,--.,. t'~ 

Türkiye Umum A~entahğı : 

TEVfTI( YILMAZ • Anadolu Hanı No. 4 • 5 
Telefon : 22489 

İstanbul satı~ aja~ 
lığı ve nıe heri : .. OTOT.ÜRK , " .. .. .. .. 

Taksim Cilmhuriyet meydanı 
Şark apartunanı altında No. li 

Ankar~ ET.' 1::'11'1_ 'KÖSL o ve E C' A T 'ATTL Cümhuriyet Merkez 
acentalıgı : L·lY~ · ' 4' ..f'1 I Y ~ .ı Bankası karşısındn 

İzmir Acentalığı NAZİF MUSTAFA Odun Pazarı No. 1 

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

BL 
Bôbreklerin ~alışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es

ki ve yeni Relsoğukl~ğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idru boz

mak, ve bozarken yanmak hallerlni giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat 
Vckaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczaned.e 

bulunur. DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

1 • . . . . . . . • . 
Il~f AINll'Ul AIMim:~IlkAINI k@l~Jll 1 
._. 1 Z ._.IS MI Amerikan Kız Koleji • 
ft ft : AranutlıOy, Ttl. 36.160 

Robert Kolej 
Bebek, Tel. 36 ... 3 : E R k E k 1( 1 S M 1 

Mektep, 1ngilizceyi en iyi öğreten bir miiessesedir. Almanca veya 1''nnsızca ihtiyari olarak mütehassıs 
muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve .kiiltiire son derece ehemmiyet \'erilir. Aile hayatı yaşatı
lır. Kütiiphaneleri mükemmeldir. Kız ve e,-kek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekeınmülü-

nü temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

MOH NDIS iSMi Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine v Nafıa mühendisi yetiştirir 

KAYIT GÜNLERİ: Kız kısmı Çarşamba, Erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
1 Ağustostan sonra: Kız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

Erkek kısmı Salı ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
'1 Eylülden sonra her gün. 

Fa•lıt mıııh·unat it:in mekhınl11 '''"Va hinı:at mi1rıu·~11t ,.,111,.ı.1111•. 

lstanb ul Jandama Sahnalma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Tahmin . İlk Eksiltme günü ve saati 

Bedeli Teminatı 

L. K. L. K. 

16 ka lem Dağ malzemesi 2384 15 178 81 2/ 7/ 938 Cumartesi saat 10 da 
22 ıı » 11 2498 85 187 41 2/ 7 / 938 Cumartesi saat 11 de 

1 - Cinsi, miktarı ve beherinin fiatı şartnamesinde yazılı 16 kalem dağ malzemesi 2 temmuz 938 cumartesi 
günü saat 10 da ve 22 kalem dağ malzemesi de saat 11 de İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonunda açık ek 
sil tmelerle satın alınacaktır.' · 

2 - Her iki "eksiltmeye ait malzemenin tahmin bedelleri ve ilk teminatları ~yrı ayrı yukarıda yazılıdır, 
3 - Şartname ve nümuneler her gün adı geçen komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre ibrazı l!zımgelen vesikaları ve ilk teminat mektup veya makbuzla

rile eksiltme saatinde komisyona gelmeleri. (3629) 

Büyükdere: Beyaz Parkta 
2 Temmuz Cumartesi akşamı 

MONIR NURETIIN 'in 

ilk Yaz Konseri . 
Konserden evvel ve konser arala

rında mükemmel orkestra ve caz. 
Gece saat 24 ten sonra vapur ve o
tobüsler temin edilmiştir. 

Masalarınızı evvelden tedarik edi
niz, telefon 32--43. 

•• SATILIK ·ARSA ·4 
Laleli Ordu cad. 297 No.' ıiı 

arsa acele satılıktır. lstiyenler: 
Sirkeci· Şabinpaşa oteli karşısı 
No. 34 de A. Demirelli'ye Sa. 

2 - 7 ye kadar başvursunlar. • 

Beyoğlunda 

BAKER MAÖAZALARINDA 

Yeni bir 

KADIN ŞAPKALARI 

dairesi açılmıştır. 

PARİSİN 

En güzel modelleri. 

Bakteriyoloji Liboratuarı 

Umumi kan tahlllltı frengi nok· 
tal nazarından (Wı-.rman · ve 
kı~n teamOllerl) ken kUrayvıtı aa· 
yılm111 Tifo ve 11ıtma haat&tıkları 

teıhlıl idrar balgam cerahat kanı• 
rat ve ıu tahlllltı Oıtra mlkroıkopl 
huıuaf ııılar latlhzarı kanda Ore, 
feker KlorUr Kolleate rln miktarla· 
~'"'" tııvlnl Dlvanyolu No. 311 

Tel 20981 

Kadınlar için 

~------, Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vlllyetl tarafından 

köy sandıklan için makbuz bas
tınhnııtır. Elli sift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Tav.aya postaparası ile (30) ku
ruştur. 

TAN Matbaasında sahlmalrtadır. 

Satıhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmış 6 santim kalınh • 
!{lnda makine transmisyon, şaft, 
kasnak ve yataklan ucuz fiyatla 
~atıhktır. TAN matbaasma mtı
. .,rı-At ... ctiniı. . 

Terkibindeki hususi mad
deyi hayatiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttırır. 

Yeni bir ten :yaratır. Venüs 
Kremi asri kadın güzelliği· 

nin bir tılsımıdır • 

o VE 
Ruiu 

• 

Son moda ve gayet cazip 
renlderile kullananlan hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şıl: ve 
kibar familyaların kullan
dıkları yegane rujdur. 

VE s 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale e
der. Saçları parlak tutar. Dö-o 
külmesine mani olur ve kı
vırcık yapar. Saç meraklıları 
ve gençlerin hayat arkadaşı
dır. 

En Müessir Diş Macunudur 

Dis 
1 

Doktoru 

Y epıek kırıntıları dit aralarında çiğneme 

satıhlarındaki çukurlarda kalırsa ekşir ve 

hasıl olan asit mineleri bozar, ditlerin çü

rümesine yol açar. Hele bu asitler bütün 

gece ağızda bırakıldığı takdirde muzır 

mikroblar milyarlarca artar. Ve ditler sür

atle bozulur, beyazlığını, sağlamlığını ta· 

mamen kaybeder. Ağzınızın sıhhat ve gü-Diyor ki: 
zelliğini muhafaza etmek için: 

Dişlerinizi SABAH • ÖGLE • AKŞAM, 
her yeme4cten sonra 

R A D Y O L 1 N ile f ırçalayınız ! 
-Her Akşam : Taksim 

BELEDİYE Bahçesinde 
H AMİY ET 

ve 

BAGD AD · REVU SU 
Büyük muvaffakiyetrerle devam ediyor. 

• Tel. 43776 • 

İSMET SANTONİN BİSKÜVİYi 
Bağrrlaklarda yafayan solucanları dütürür, bu suretle ço

cuklarm büyümesine, iştihasma, yüzlerine renk ve kan gelme
sine yardım eder. Eczanelerde kutusu 20 kuruttur. 

Okullar Güneıi Direktörlüğünden: 

Riyaziye, Fizik, Kimya, ve Ecnebi lisan ikmal dersaneleri Temmuzun 

birinden itibaren açılacak, okulumuzun değerli öğretmenleri tarafından 

idare olunacaktır. 

Şeraiti öğrenmek üzere ve kaydı kabul için her gün okul idaresine mü-
racaat edilmesi. Telefon: 42282 

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için ~ 

EK ZAM IN 
_. kullaııınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Sahibi ve umum! neşriyatı idare eden: Ahmet Emin YALMAN 
Gazett.cilik ve Ne§riyat Türk Limitet Şirketi. Ba.srldığı yer TAN Matba&SJ 

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

Terkibi altın kremli 
24 saat havalandırılmış 

fevkalade ince ve hafif Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cild dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

VENOS 
Limon Çiçeiji 

KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 dere

cedir. O kadar ki en büyük 

zevk ehlini ve müşkülpesend 

olmakla tanınmış kimseleri 

bile hayran bırakmaktadır. 

VEN s 
Allığ ı 

Her cildin rengine göre 
çeşidleri mevcutbur. Yüze 

sürüldüğünde cilde fevkala

qe tabii bir renk verir; teni 

bozmaz; güzelleştirir. 

VENOS 
KiR P i K 

Siirmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve güzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

VEN 
•Ç A M 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri 

bozuk olanların kalbine fe
rahlık verir. Ve gönlünü a
çar. Ada çamlarının latif . ve 
sıhhi kokuları VENUS çam 
kolonyasında mevcuttur. 


