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·Harbiyede B E L V O Bafiçe 
BU AKŞAM 

MONI R NURED Dl N 

Ar.ılaşm·a lriızcilandı 

Türk Borcü Faizleri 
.Tamamen Tiirk Malı 

Jle Ödenecek 
Türk borcu kuponlanna ait 

faiz bedellerinin malla ödenme· 
si l~ln bir aydanberi Parlste de
vam eden mUıakereler netice
lenmiştir. Düyunu umumiye 
htssedarlar heyeti Ue Türkiye 

namina müzakereye memur e
dilen Maliye Veklletl müsteşa
n Halit Nazmi arasında tam bir 
anıa,ma olmuş ve hazırlanan 

muklivele evvelki gUn imzalan
mıştır. 

Son anlatmıya gör'9 Türk 
1 borcu faizleri. bundan böy

le tamamen Türk mah ile 
ooelfe<"ekttr. Bu fal~ hesap-

lan her Rene devletçe tet
kik edile<".ek ve karşılığı ta
mamen Türk malı olarak 
Fransaya gönderilecektir. 

Halbuki, şimdiye kadar, hu 
tahvillerin senelik faiz tutarla
nndan yüzde ~tlisl nakld olarak 
ödeniyor, seri kalan kısmı Tilr· 
kiyeden satm alınan mallarla 
kapatılıyordu. 

Hilkftmetimlzfn teklifi ilzeri
ne Fransız hissedarl•r medisf
nin bu şekli kabul etmesi Tttrk 
mallannın Fransız piyasalanna 
yaydmasını temin edeceği l(in. 
her tarafta çok iyj karplanm1f
tır. 
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No. 1%1 ,Yazan: M. SIFIR 

Saray Parlak Ümitler
. . 

Tren Biletleri 
Yniden 
Ucuzlatılacak 

soo Hakim 
Bir Derece 
Terfi Etti 

Ege Vapuru 
Sahipsiz Bir 
Kayık Buldu 

Meriyete Giren 
Yeni Kanunlar 
Ankara, 15 (TAN Muhabirbt' 

elen) - Buııün, resmt gazete ile ıs 
kanun neşredilmiş ve h~psi de Jll&

riyete airmiştir. Bu kanunlatı 
şunlardır: 

den sonra yese düşüyor 
Adliye Vekaletinin hazırladı 

it 500 kişilik bir terfi \'e nakil 
listesi dün Ankaradan lstanbu 
la ıönclerilmiı Ye yüksek tasdi 
k• arzedllmiıtir. Bu listeye KÖ· 

re birçok hakim ve rnüddeiu -
mumiler terfi etmişlerdir. İs

tanbul adliyesindeki hl.kim ve 

1 937 (1921) K&nunu,anlsl
niiı altıncı günü idi. Molla 

hakikat lngilizleri Damat Ferit 
aleyhine ayaklandırDll§ ve elalbn 
dan müttefikleri birlbirine katı§
tırmıştı. Fakat hiç kimsenin kim
se ile uğraşacağı bir sıra değildL 
O gün Yunanlılar bütDn ceplıede 
taarruza geçmlş!erdL Bütün hain· 
lerin hırslan sönmüştü. Kinleri 
d'ı~.::nuştu. Artık boğuŞmuyorlar
dı. Bütün gözler cepheye dikil
mişti. 

Müttefiklerin askeri karargah
lan başlarını haritalara eğmi~ler
di. Cepheden merakla haber bek
liyorlardı. Siyasi mümessilleri tel 
graf başında oturuyorlardı. Sık sık 

vaziyet hakkında devletlerine ma 
lü;at veriyor, emirler alıyorlar
dı. Bütün dairelerinde manalı hir 
sükunet hüküm sürüyordu. 

İstihbarat dairelerinin faallyen 
durmuştu. Zabitler, casuslar, ajan 
lar küme küme ayrılmış, vaziyeti 
müzakere ve münakaşa ediyorlar 
dı. Herkes bir erkim harp kesil
mişti. Yunanlıların Ankaraya gi
recekleri günü hesap ediyorlardı. 
Haritalar üzerinde mesafeler öl~e 
rek kehanet savuruyorlardı. Evet 
hepsi seviniyor gibi görünüyorlar 
dı. Fakat dikkatli bir nazar bu se-
vincin bir gösteriş olduğunu, hep
sinin tereddüt içinde kıvrandıkla 
nru ve .şüphe ateşlerlle yandıktan 
nı pek güzel hissedebilirdi. Sevin
miyorlardı. Seviniyor ıibi görünü 
yor ve btribirlerlnl sevindirm~ye 
çalışıyorlardı. Zorla ortalığa se
vinç saçmağa uğraşıyorlardı. 

Beyoğlu zevk ve sürı.tr için-
de boğuluyordu. Tatavla 

anki !Manbulun defll Atinanın 
bir semti idi. Sokaklaraan klildı
nm kahramanlarının naraların

dan, litamaların cırlak seslerin
den geçilmiyordu. Evlere, kahve
lere Yunan bayrakları asılmı~tı. 
Kiliseler bile mavi beyaza büriin
müştü. Papaslar blle boyunhlrına 
ince mavi ve beyaz kordelAlı hi
rer salip takmışlar ve çılgınlara 
katılmışlardı. 

Sarayın vaziyetini anlatmak i
çin izninizle ufak bir benzetme ya 
pacatım. Saray da Patrikhane ka 
dar tevlnç içinde idi. Vahdettin de 
Patrik kadar m@mnun idi. Yalnız 
arada bir fart vardı: Saray Yu
nan bayraldan ile donatılmış de
lildi. İnik ılyah perdeleri ile ha
rice kal'fl matemli gibi görünme
ye çalışan bir şeytan yuvasına 
benziyordu. Sarayın salonunda Os 
Jnan oğullannın son ve duygusuz 
veledi, gözlerini bir harita üzeri
ne dikmişti. Altıncı Mehmet, Baş 
yaveri Avni ile Kiraz Hamdinln 
Yunanlıların taarruz istikametle
ri hakkında verdikleri mılQmatı 
can kulağile dinliyordu. Dedeleri
nin her sahasına binlerce Türk gö
merek ele ıeçirdiği, saltanat kur
duğu o mübarek toprakların düş
man ayağı altında nasıl çiğnendi
ğini parmaklan ile izliyordu. Ana 
dolu Türkilnün hezimetini özlüyor 
du. Havadis dilenmek için düşman 
kapılanna gönderdiği has adamla
nnın getireceği zafer haberlerini 
&abırsızlıkla gözlüyordu. 

Eniştesi Feritle. Yunan zaferin· 
den sonra kuracakları saltanatın 
müstakbel sınırlarını çiziyorlardı. 
Tevfik Paşa ile uğraşmaktan, ka
bineyi devirmek sevdasından va% 
geçmişlerdi. Yunan taarruzunun 
bu işi halledeceğini zanna düş
müşlerdi. Başbaşa verip harıl h:ı
nl kabine listesi yapıyorlardı. Fa
kat bu defa Baltalimanı toplantı
sında olduğu gibi intihapta pek 
eömert davranmıyorlardı. Kabine 
ye alacaklan &damlan seçmekte 1n 
h lı:ırk yaracak kadar ince düşünü 
yorlardı. Seçecekleri ada.mlann hl 
yaııet ve ihanette kendileri ka
dar damgalılannı ve kara yüz •e 
yilreklilerini arıyorlardı. 

Pırkaeı1arda da bir dil#Qn ~ 
bayram le'\'tnei nrdı. BQUln ka 

rayüzler gülüyordu. · Yunan taar
ruzu o kadar neşelerini arttırmıştı 
ki fırkanın hacıları, hocalan ve a
ğaları, paşalan hariçten utanmasa 
lar hora tcpccelderdi. B u çığlık ve çılgınlık tam üç 

gün sürdQ. Fakat Kununu 
santnin dokuzuncu günü akşamı 
gOneş batarken düşmanlarla bera 
ber saray ve fırka hainlerinin de 
bütün iimitleri kararmaya başla
dı. Surattan asılmıştı. Caddelerde 
bağıran çağıran kalmamıştı. Fes 
yırtmak, çarşaflı kadınlara sataş

mak cesareti kırılmıştı. Yer yer 
dostluk maskeleri takılmıştı. 

Balkanlararası Demlryollan Kon
feransına dün de devam edilmiştir. 
Konferansın mev:zuu olan yolcu ta
rileleri bazırlaıim}ftıt. Beı devletin 
demiryollan idaresi muayyen nisbet 
lerde ucuzluk yapmayı kaıbul etmiş· 
lerdir. 

Dün yapılan toplantıdan ltfbaren 
eşya tarifelerinin tesbitine başlan
mıştır. Bu tarüede de 8.zami ucuzluk 
teminine çalışılmaktadır. Kara yolu
nun, deniz yoluna rekabet edebilme 
sini temin için bu noktaya bilhassa 
ehemmiyet verilmektedir. Ayni za. 
man<la tarifelerin aüraU temin ede
cek tekilde hazırlanması da esas tu
tulmaktadır. 

Afganistan Muallim 
istiyor 

Afgan hfikômeti, Harbiye Okulu 

nıiiddeiumunıl muavinlerinden 

Dün, Karadenizden dönen Ege va
puru, Boğaz açıklarında, saat on su 
larında boş bir kayığa rastlimıştır. 

Vapurda, İktısat Vekili ile birlikte 
Zonguldak ve Karabük'e giden gaze 
teciler de vardı. Boş sandal, vapur
da büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
Boş kayık, bir deniz faciasının son 
hazin izi diye düşünülerek vapur der 

yarıdan fazlası terfi etmiştir. Bu hal durdurulmuş, gazeteciler kağı • 
arada müddeiumumi muavini ı 

da kaleme sarılmışlar, can kurtaran 
1 Sadu~, LUtfi, Hikmet Sonel, Hi~ 1 sandalları indirilmiş ve bot tekne va 
met Ozten, Ahmet ~mzi, Ferı- , 

1 pura alınmıştır. Suyun ilstü araştı
. dun Basana da terfi .etnıitler • 1 nlmış, başka hiç bir iz bulunmamış 
dir. Bu liste birçok hakimleri tır. Sandal tetkik edilmiş, bu tekne-
terii ettirdlti gibi, birçoklan • nin Köstence limanına 909 numara 
na da kanuni müddetlerini dol • ile kayıtlı olduğu görülmü§tür. 1 -
durunca otomatik bir surette ter çinde bir de küçük Rumen bayrağı 

il: ::r.etme imkanlarını haiırlumış· vardır. 
~ Ege, kayığı dün limanımıza getir· 

Yunanlılann İnönünde bozuldu
ğunun ve Bfıyük Mustafa Kema
lin canlandırdığı Türkün karşısın
dan kaçtıklarının, yani Birinci İn 
önii zaferinin haberi gelmişti. Bu 
haber yıldınm hıziyle İstanbula 
yayılıvermişti. Ayın onuncu günü 
atılan Türk yumruğunun §iddetll 
akisleri İstanbul afakında da ~ın
lamıştı. fstanbulun gururlu vd a
zametli başlarını sersemletmiş ve 
öne eğ<lirtmişti. Hayallere dalan 
gafilleri uyandırmıştı. KAnunusa
ninin yirmi altıncı giinü ak§amı 
Vahdettinin has hendesi Zeki Bur 
sa cephesinden saraya dönmüştü. 
Fakat getirdiği haber Etemin et
rafındaki adamlnrın kıtalarımız 
tarafından esir P.dildiqine dair idi. 

ile askeri liselerde muallimlik yap- ...,_,.-===========-===== miş ve alakadar ~amlara teslim 

etmiştir. İstanbul limanı vaziyetten 

Köstence limanını ye zabıtasını ha
berdar edecektir. Kayığın suların 

tesirile bir vapurdan ipini kopara -

rak engine açılması ihtimali olduğu 
gibi, bir facianın hatmun da olabi 

lir. Bu ihtimalleri ancak Köstence 11 

İf Kanununa ek kanun, ceıl 
muhakemeleri usulü kanununoıl 
bazı maddelerini değiştiren kr 
nun, yazılı ve basılı kağıtların k~ 
se kiğıdı olarak kullanılmasııı• 
dair olan kanun, matbuat kanunu
nun bazı maddelerini dcğiştireıt 
kanun, terbiyevi mahiyeti hais 
filmlerin milletler arasında intişa• 
nm kolayla§tırmak için Cenevrr 
de akdolunan beynelmilel nıukr 
veleye iltihak edilmesine dair olall 
kanan, Balye - Kara Aydm ınr 
denleri kiralama ve i§letme ıirkr 
tinin setireceği mayi madeni JD.
rukatın lfi1mri1k ve muamele rd' 
minden istisnasına dair kanUO. 
devlet tarafından kurulacak denıif 
n fellk .fabrikalannın haiz olaca) 
lan muafiyet hakkındaki kanUO. 
aayri mübadiller htihkaklartJllll 
tufiyesl hakkındaki kanun, basl
nenin taksitle aattıiı blltün gayri
menkullerin aatıı bedellerinin tala 
sil ıureti hakkındaki kanun, Kat• 
teri ve Eakife)ıir tayyare fabrikr 
lanna mütedavil sermaye veril
meet bakkıııdald kanun, pasap0r* 

(Devamı var) 

Çöp Kamyonu 
Bir Çocuğu 

Öldürdü 

Kamyon altında ôien Yanl annesi 
l\Jari ile beraber 

mak üzere memleketimizden mual
lim istemektedir. İstekli olanlarla 
ayda 20 İngiliz lirasından dört yıl
lık kunturat yapılacaktır. 

Haıtahk Çıkh 
Mısınn, Elbehe, Elgarlbe, Eldeha

liye, Elmenufiye, Elkabuliye ye El
cize l9kelerinde Hummayl kulat epi
zottsi çıkını§ olduğu bildirilmekte
dir. Bu hastalığın 'önüne geçilinciye 
kadar, buralardan memleketimize, 
çift tırnaklı hayvanlarla bunlara 
ait maddelerin girmesi menolunmuş 
tur. 

Enis Behiç Geldi 
İktısat Vekaleti lş dairesi reisi E

nis Behiç, dün sabah Zonguldaktan 
şehrimize gelmiştir. Kendisi birkaç 
gün burada, iş dairesi üçüncü bölge 
amirliğinde meşgul olacak ve bura
dan Karadenize gidecektir. * İş dairesi üçüncü bölge Amlrli
v i=müf-e 'ilennden~nv.r ALiıfr.ıı • 

\
Balıkesirdc yeni ihdas olunan bölge 
amirliğine tayih olunmuştur. Orada 
i'i başmüfettişi olarak vazife görecek 
tir. * Deniz ve liman tarifelerini tet
k ik eden komisyon diin de deniz ti
caret müdürlüğünde toplanmıştır. 

Tahlisiye, fenerler ve liman tari!e
lerirtin tetkikleri bitirilmi~tir. Top
lantılara önümüzdeki hafta da de
vam edilecektir. 

* İstanbul Barosu avukatların
: dan Nail Taner Nafıa VC'kaleti tara-

1 

fından İstanbul Elektrik İşleri U
mum Müdürlüğü avukatlığına tayin 
edilmiştir. * Sinop Valisi Fehmi Dural, Ça· 
nakkale Valisi Atıf ve Yozgat Valisi 
Abdullah izinle şehrimize gelmişler
dir. * Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
dün sabahki ekspresle Ankaradan 
şehrimi7.c gelmiştir. * Hamidiye Mektep Gemisi dün 
öğle iizeri Akdeniz seyahatinden 
dönmiiş ve Haydarpaşa önüne demir 
lem iştir. 
* Gümrük Meri umumi müdiırü 

Mahmut Nedim Ankaradan şeh -
rlmize gelmiştir. Umumi miiclür, 
gümrük Başmüdürlüğünde çalı§mı§· 
tır. 

BELEDiYEDE : -------
Eminönünde 
iki Han Daha 
Yıktırılıyor 
Enkaz için müşteri çıkmadığından 

Eminönündeki Bektaş ve Eminönü 
hanlarının bu hafta içinde belediye
ce yıktırılmasına başlanacaktır. E
minönünde muhtelif adalarda 20 
dükkan daha istimlak olunmuştur. 
Bunların belediye adına tapulan çı~ 
kanlmak üzeredir. Yakında bu dük
kanların da yıktırılmalarına başla
nacaktır. 

* İmar plan ve programının ak
saklık vermeden hızla tatt:>ıki için 
belediyede yeni teşkilat yapılacak

tır. Bu arada ilk olarak bir is timlak 
müclü.rlügü"'Jcurulacaktır. Ş imdi is

tim lak işlerine bakan emlak müdür
lüğü bu müdürliik kurulduktan son 
ra istimlakten gayri emlak ve arsa 
işlerile uğraşacaktır. 

Fabrikayı istemiyorlar 
Beylerbeyi halkı belediyeye mü

racaat ederek mahalle içinde ça1ış

mıya başlıyan fişek ve havai mehtap 
fabrikasının olduğu yerden kaldırıl

masını istcmişt.ir. Halk , fabrikanın 

yangına sebebiyet vereceğini iddia 

eylemektedir. Bu fabrika daha ev

vel Beylerbeyi Çengelköy arasında 

bulunuyordu ve ayni sebeplerden 

dolayı oradan kaldırılmıştı. 

Bir Kısım Resimler indi 
Eğlenme, dinlenme ve yıkanma 

yerlerinden alınan belediye, dariila· 

ceze ve damga resimlerini yüzde ona 

indiren kanun tatbik cdilmiye baş

lanmııtır. Bu gibi resimlerin hepsi 
maliye tarafından ve bir elden tah
sil edilecek ve belediyenin hissesi 
de maliyece belediyeye verilecek
tir. Belediyenin bu gibi yerlerdeki 
kontrol teşkilAtının vazifesine dün 
nihayet verilmiştir. 

Cerrahpaşada, Çukurçeşme soka
ğında oturan şoför Hiiseyinln idare
sindeki 141 numaralı Beyoğlu bele
diyesine ait çöp kamyonu Kurtuluş 
caddesinden geçerken nyni cnddede 
Behzat Hanım ap&rtımanında oturan 
Marinin yedi yaşındaki oğlu Yaniye 
çarparak sol bacağını kırmış ve ba
şından ağır surette yaralamıştır. Ço 
cuk nakledildiği Şişli Çocuk Hasta
nesinde ölmüştür. Tahkikata Beyoğ
lu müddeiumumisi Ziya el koymuş, 
şoför yakalnnmış, hakkında takiba
ta başlanılmıştır. 

ALMANYAYA GiDEN HEYETiMiZ: 

Mısırh Adliyeci 
Mısır mahkeme! temyiz reisi l!:bu

llzz Ba~ bir kaç gündcnberi memle
ketimJzde bulunuyor. Dün kendisini 
Park otelde gören bir muharrirlmize 
Mısırlı adliyeci yaz tatilini geçir -
mek üzere memleketimize geldiğini 
söylemş ve şunları ilave etmiştir: 

11
- Buradan Yalovaya gideceğim. 

Oradan Ankaraya gitmek istiyorum.. 
MemlekMlnizin gilıel havasından 
~min edeceğim isti!adeyi her saha
da faaliyetinizi görerek manevt ta -
raftan da kuvvetlendittnek isterim. 

manı ve zabıtasının tahkikatı ortaya 
çıkarabilecektir. 

POLiSTE: 

kanunu, Loıulrada temin olunaJI 
kredi anlaımaıuwı tasdikine ali 
kanun. 

Miihlialtler Memleliet 
Dııında Naıll Maaı 

Alacaklar 7 Düğün Dönüşü 
Sevdiği Kızı 
Bıçakladı 

Ankar&t 16 (TAN) - Maliye veıca
letince teklif edilen mütekaitıeriıS 
memleket haricinde maaş alabilec~ 
leri halleri gösterir 1 Nisan 1934 tJ' 
rihli nizamnameye bir fıkra ilave.ı 

Evvelki gece Usküdarda Murat re halr.lrınnAki nizamnamenin meriyetl 
is hamallesinde Meaçit 110kAltıT1rlA konulması Vek1ller n-., .4:-..... t~ 
Mehmet isminde bir adam Dürriye edilmiştir. 

isminde bir kadını vurmu§tur. Nizamnamedeki değişiklik §11 18' 
Dürriye bu sokakta bir --ııumaralı -kildedirı :ı 

"Şu kadar ki bunlann melek" evde oturan Behçctin kızıdır. Vaka ı al ..ı...t 
haricindeki seyhlıat erliıin tı ay<P"' 

gecesi düğüne gitmiş, saat yirmi dör 
de kadar oturup eğlenmiş, saat 24 te 

evine dönmek üzere düğün evinden 

çıkmıştır. 

Usküdarda Arabacı sokağında 11 

numaralı evde oturan Mehmet lıroin 
de bir genç Dürriyeye Aşık olmut ve 

kızı takibe başlamıştır. Kız Mchme 
de yüz vermemiş, Mehmet te buna 

kızarak kızın üzerine saldırmış ve 

sustalı çakı ile hem kolundan, hem 

de bacağından yaralayıp kaçmı§tır. 

Dürriye hastaneye kaldırılarak teda 

vi altına alınmıı, Mehmet te bir 
miiddet sonra yakalanıp Adliyeye 
verilmiştir. 

iki Kiıi Yaralandı 
Sami isminde bir genç, dün akşam 

saat 21 sularında motosikletle Köp-
rüdcn geçerken, o sırada, tramvay • 

dnn nthyan Arif ismind' birine çarp 
mış hafif surette yaralamı§tır. Sami 

Arife çarpmamak için frenleri sıkar 
ken, motos'klet kapaklanmış yaya 
kaldırıma fırlamış ve Sami muhte • 
lif yerlerinden ağır surette yaralan· 

mıştır. 

Bacağından Yaraladı 
Kadıköyde Oımanağa mahalle 

sinde Bahçe sokağında 14 numaralı 

evde oturan Dlmitri oğlu Ispiro ile 

Pazaryolunda 86 numaralı dükkan • 

da helvacılık eden Ihsan bir şakalaş 
ma yüzünden kavgaya tutuşmuşlar
dır. Kavga neticesinde Ihsan bıçak
la Ispiroyu bncnğından yaralamış -
tır. 

Karpuzu Kurtarırken •• 

fazla devamı zarurl olcluğu takdirci' 
ilk ilmühaberi veren mahallin bele' 
diye dairesince tanzim edilecek es: 
babı rnucibenln mazbataya müsterıi 
den Dahiliye Vekaletinin teklifi ~ 
Maliye Vekaletinin muvafakati 6se' 
rine İcra Vekilleri Heyetince 6 af 
dan fazla müddetle tekaüt maaşlstt' 
nın tediyesine devam edilmesine ~ 
rar verilecektir.,, 

Bu nizamname dünden itib~ 
meriyete girmiştir. 

Hüsnü Yaman, Ormotl 

Umum Müdürü Oldll 
. '//' 

Ankara, 16 (TAN) - Yüka~ b~' 
raat Enstitüsü idarl müşav:1rl /.it 
din Ege, münhal bulunan zıraat 
lerl umum müdUrlüğüne, halen 11'~ 
sat Vekaleti tefti§ ve mürakabe !J 
yeti reisliği ve vekalet müste§a_r ;:: 
killiğini ifa etmekte olan HüsnU ti" 
man orman umum müdürlüğüne 
yin edilmi§tir. 

Ziraat Vekili " 
) Z. t ~e'I. Ankara, 16 (TAN - ırna ıe 

li Faik Kul'\foğlu bu akşamki treJl 
lstanbula hareket etmiştir. ~ 

1 TAKViM ve HAV~ 
17 Temmuz 1938 

P A Z·A R 

7 inci ay GUn: 31 m:ur;3~~ Arabi: 1354 Fhı 111 • 4 
Cemaziyülevvel: 18 Tcmınu~ ıı 

1 '?.l"' 
GUneş: 4.43 - Öğle: ııı '9 
İkindi: 16.1!1 - Ak<:ım: ıJ!! 
Yntsı : 21.38 - İmsf'lk: 

Bakırköyünde oturan Remzi dün 
Kumkapı tren istasyonunda tren bek 
lerken elindeki karpuz tren yoluna 
düşmüş, Remzi karpuzu alıp geri çe
kilirken istasyona giren Edirne pos· 
tasının lokomotifi omuzuna çarpmış, 
hafifçe yaralamıştır. 

f:'fl 
YURTTA HAVA VAZIY il' 

Yeşilköy meteo:olojl lstnsyon~ncl~ı!eıı ~ 
nan malümata göre, yurttn hıt' n. ııı.ı 
cenup kısımlarile doğu kısmında aı eıerô' 
lutlu, cenubi Anndolu ile dl~er bÖıgdı r.tC 
umumiyetle bulutlu ve y(!l" yer yniJ';bı ı•' 
mıı, rüzgArlıır cemıbt Anadolucln if' rcle 
tikametten kuvvetlice, diğer b~ıccıc jctır 

• eSf11 , mall lsilkametten orta kuvvette 1cc 
DUn İstanbulda hava nz. buJutlı~c 4 ,, 

mlş, rUzı:ıtır şlmnll &arkldcn ı; ım·Y0 bıır" 

Her itibarla ileri bulunan Tilrkl· 
yenin adliyecilik noktasından bütün 
dünyaya örnek olabilecek bir yer 
tuttuğu inkar edilemez. Bütün tatil 
müddctim olan bir buçuk ayı kAmi
len burada geçlreceğhn.. 

Almanyaya ısmarlaclıtımız dcnlıaltı gemllf\rfmlzin tezgahtan indirilmesi 
merasiminde bulunmak Oıere dün ikinci bir hcvct horeket etnıl~tır. 

* Beşiktaşta, Yenimahallede, Ta
tar :t{üseyin sokağında oturan Hayik 
ile kayınple4eri Dikran oilu Araşid 
arasında bir kavga çıkmış, k:ayınpe • 
der bıçakla damadını yüzilnden ha
f i!çe yaralamıştır. 

8 metre hızla esmiştir. Sn:ıt 14 tc cıı 
metre 758,7 milimetre ldl. H:ırnr t 

21 
güncste 61,5, gölgene 30 ve C'n ııı 
Uıırnt olnrnk kaydcdilmistir. 



ısırın 

İidafaası 
~: Orner Rıza DOaRU L 
1 e~ Mıaırıa en milhim iti yeni 

t r nıüdafaa kurmak olduğu 
llrilter :ı d • e • Mıaır muahedesinin 

,. aırea· d 
hfiket 111 e tasdildndenberi Mı 

llclaı illeti de Yeni modern bir 
or ~ 

1
Viicade getirmek için ,.alı-

•e n T , 
ediy gı 11 Yardımından istifa-
,11~~ General Manal Komvalin 

lı Jı altında bulunan bir İn-
eyeti Mısır hükClm · ·ı ha ' etı ı e bir-

ıayeyi gerçekleştirmek için 
iıı bt~dır. Fakat Londra gazete-

, ilhaasa T' •· bakı1ııaa ımes ın nqriyah-

1 • ' Mısır müdafaasını ku.r-
Çın atıl 

te be an. adımlar, çok atır • 

1~e bi Masırda bir aralık hil
bir rtb siyaat iıtikranızlıktır. 
~- la!nan Jçinde birkaç Harbi· 

ı.;:un defiımesi, her nazınn 
İ) zihniyet tapması, Mısır 

·ıe.: iefklütım deiiıtirmek n 
e~icap ettijinin takdir olan 

etı.ıi ağırlığa ve yava,bia yar 
le te!~· Silihlan, teçhizatı, ta· 
lllı:erı Yeal fOk köhne olan Mı
Jıl&ıa d er1ıtıa, ilstellk stratejik 
»IJad:-lııde teni olunmadık

ak 
1 
kıtaiann tanga kaqı imi 

1öılerı: lihlarla, atır hafif mit
hataıy teçhiz olunmadıklan 
haı •dan batka top kuvvet -
ı.1111bıııadıjı, tank, telsiz teçhi-

111:: bataryaıannua eksik ol
lelif •l~ Yetittlrmek l~n ve 

• 'tetlb tlzerincle teknik ter 
lhtt elı: lffn terhiyeTl müessese 

hYat h11l111ıdata anlqılmıt ve 
~~ları tekemmfil ettirmek i-

''tu. h • 
lsha•e 111llann ceçea ltlr buçuk 

»lıea1z kille dffece tekemmül ettiği 
\ l91ı 11ıaİ~ert bu sırdır. Fakat 
a,'tlııa kact -.ıata göre bu aenenin 

• eır_dlb it •abaylann sayısı yUzde 
· ~ .. ~ 1•Yısı .J'ftzd-Jt ... cınış

'1 keu.a" aaker alma kanuna 
ltll'erı hlbız en fakir sınıfla. 

~ "-lıttt~~--'!Ykettiği için kano -
~ le"'*eıat"QQeit beltlülyor. Ordu 

il latu_d b lbtltebassıs nıenıılann 
'dır e ederek banlan içine al
"1 ed~ llar'biye mektebine de
~tır, 'l'e~!ebe iki misline çıkanl
' ftlııılı ık seviyeyi yflbeltmek 
~ teıad~or '\'e teçhizat bakımın • 
... ~ "1lıyo olunan gilçltlkler birer 
<4111ları ~ r "'' Mısırlılar modern 
\1 ,, .... , 
~ •t11et &! Yavaı benimsiyorlar. 

roıu118 ısır ordusunun strate-

'

içt11 >'•bilemeyi ~erekleıtir -
Oba Ö 

olUııJ.ı 1 re hareket edildiji 8 G«ııı alttadır. 

' 

L bu lllahahn masrafı bir Q•1U 
htltçeaı bltllıiındir. Mısınn mü-

ltraslb 'birden.bire S milyon Mı 
ı~ <'l'abiben 35 milyon 

>11~1\ lbasr.ı!a fırlaınıı ve evvelki se 
~Iı.ıtıtlr. a biabetle iki mlaline 

'lılar ı. '1ıe .. ,,:.. tikllı hayatınm ken· 
rı lsbı •il llleauliyeti takdir et

e ~tlaıı Yeni fedaldrlıJdara seve 
ettttlb lttakta '\'e maksadı tabak 

...._~lld.ı.:! içln çalıpıaktadır. Ye 

~ lı: •n teıneli atılarak yeni 
ebdi .. 

Ofd bl Coatennesl Mısırlı • 
~ •1a 1r .. _ 
~le et.ha -qı sevsflerinl arttıra 
~~ ed iyi neticeler alınmasına 
lltt.._ f!Cektir 

._ -'ql • 

1 ~~llelerdenberl askerliği be

~ lııkterı &ciz kalan en fakir 
">"".'tM hisar ettuen Ye aıkerliie 
lt..'ll :~ddt Yo'bulluk nipnesi 
~ ~IJı:ın niyetin artık Mısırda or 
'f4~e'1l ası '\'e yeni kuvvetlerin 
ti\ ~1"'1.ı tarzda hazırlanması ve 
'' h,ıs It,:11

• Mısırın lstlklll ve is
~ lltlll a..ı4 •r Akdenizln ve dünya sul 
~ rnett namına da büyük bir 

boha nun Tahribatı 
ı-•• L.!t 

1 ~~ ..,. E•Dyor 
~I o1 l, 16 ( 
~ı. "lillJc · A.A.) - Ziraat Veka 

'ek_ u fırt 
\ıt_ • ..., ıtr ına ve dolunun mem-
~ aate )'t l'tne ~aptığı zararları tet • 

' de te~dır. Ankara civarında 
\\_ltt dota te bulunmak üzere me 

""""tiiıı ö rlrılmaktadır. 
"'-._ ~"-r ki· eden sonra bizzat müste 
~1:1" ~ıı::lerde bir tetkik dola§ _ 
~~ bit 'Itır. Ankara civannda 
~-. larar olmadığı teabit 0 • 

ra 1(fi.EK 
il 

• •• 
ispanya Harbinde Uçüncü Yıl 

ikiden 
Sonra ••• 

Cümhuriyetçiler Bir 
Kaç Cephede Birden 
Taarruza GeÇtiler 

Muharebe Sahası Şimale Doğru Yayılıyor 

ve Frankistlerin Taarruzu Devam Ediyor 
Londra, 16 (Huıusl) - Yarm (bugün), lapanya harbinin ikin

ci yılmı bitirdiği güne teıadüf ediyor. Yarından batlıyarak dahili 
harp üçüncü yılına girecektir. Harp sahnelerinde hareketler hayli 
canlıdır. Barıelonadan verilen malfunat fU merkezdedir: 

Şark cephesinde •iddetli muharebeler cereyan etmektedir. 
Dütman Sagonte - T eruel yolu uzunluğunda tazyikine devam et
mekteCiir. 

Çek Askeri 
Hududa 
Y.ığılmış 1 

Berlinde Çıkan Şayialar 
Tekzip Edlllyor 

Londra, 16 (Hususi) - Bugün Ber 
linde yayılan bir takım şayialara gö 
re, Çekoslovakya askerleri hudut bo 
yuna yığılıyor. Şayialar Çekoslovak 
yanın Londra sefareti tarafından ka 
tiyetle tekzip olunmaktadır. Sefaret 
bu sabah Pragla görüşmüş ve bütün 
bunların aslı olmadığını bildirmi.ı -
tir. 

JP azan: B. FELEK 
- İkiden sonra saatler ne ola • 

cak?! Sözü de bir ıuip sakız ola • 
rak aiızlarda dolaııyor. 

Biz esasen eğlence ve vakit geçb 
mesini iyibllir bir eemaat teşkil et
meyiz. yoksa sekizden ikiye kadaı 

çalııtıktan sonra serbest kalan içi• 
oyalanacak buçok py bulunabilir. 

Eskiden bete kadar çalıplırken: 
- Of, of! Bu sıcakta çalqıhr .mı? 

Diyenler, timdi: 
- İkiden sonra ne yapacafız? Di

yorlar. 
Ah aslanım! Sen beıten sonra da 

bir feY yapmazdın ki. 
Nasreddin Boca şöyle bir haml&o 

de etete binmek lstemif. Llklıı tat
turamamıt- Ve içini çekerek: 

- Gidi ihtiyarlık! Dem.iı. Sonra 
baknuı etrafta kimae yok, kendi 
kendisine: 

- Ben sen.in ıençliiinl de bW ~ 
rim. södlnü illve etmiı. 

Evet! Biz ikiden sonra ne yapa : 
cağın diyenlerin alqam Uzeri ele bir 
teY yapmacWdarını bilirim. 

Mara de Rubielos - Valbona ara-ı taa~zlar yapmakta devam etmek · iki ıenetlenberi MatlriJi 
smdaki hükUmet cephesi Frankist - tedırler. .. . . müdafaa eden General Miaha 
lerin Sarrion'u zaptetmelerine rağ - Segorbe sırtlarında cumhurıyetçı-

Linz'den Alman istihbarat büro • 
suna bildirildiğine göre bir Çekoslo 
vak tayyaresi dün Lonnenwald civa 
rında Alman hududunu geçerek bir 
kaç dakika Alman topraklarının Ü!

tünde uçmuştur. 

Radyoda bbe çoeuk terbly~ 

kua dalgalar veya temap tarihl ıi
bi mevırular berine konferana Ye ~ 

receklerlne: 
men yanlmamıştır. Frankistlerin ile lerin ileri hareketi devam etmekte -ı-
ri hareketlerinde topçu kuvvetleriy - dir. · lngiltere Krah 

Parise Gidiyor 
le tayareler büyük bir rol oynamak- Muharebe sahası şimale doğru ya-ı 
tadır. yılmakta ve yine Rio Mijares civarın 

Albentosa cephesinde Sarrion'un da cereyan etmektedir. Cümhuriyet 
cenubunda cümhuriyet avcı tayyare çiler kaybettlikleri mevzileri istirda
leri 9 düşman tayayresi düşürmüş - da devam ediyorlar. 
lerdir. Diğer taraftan Frankistler mühim 

Sierra Espadan'ın şimalinde cüm- ilerlemeler yaptıklarını haber veri -
huriyetçiler muvaffakıyetli mukabil yor ve Romadan şu telgraf gönderi -

c=:==-=-=======-===-=== liyor: 

Filistinde 
GalQyan 

•• •• uyuyor 

"Frankistlerfn Teruel Jle Sagonte 
arasında yeniden ileri harekete geç -
tiklerini bildiren Italyan matbuatı -
nm ispanyadaki hımut muhabirleri 
Italyan lejyoner tayyarelerinin pi -
yadenin ileri hareketine müessir bir 
~..,.aratm 'ft Euemosa !le Bar-
racas arasında hükumetçilerin bir 

l zırhlı trenini tahrip ettilderlnl bildir 
mektedir. Bazı guet.eler ciltnhuri -
yetçiler tarafından müdaf aanm gev 
şemek istidadında bulunmadığını ih-
sas etmektedirler.,, 

Londra, 16 (Hususi) - İngiltere 
kral ve kraliçesi salıya Paris seyaha
tine çıkacaktır. Kral ve kraliçe A -
miral zırhlısile hareket edeceklerdir. 
Zırhlıya bir çok muhriplerle tayyare 
ler refakat edecek, Fransız deniz ve 
hava kuvvetleri tarafından karşıla
nacaktır. Daha şimdiden merasimi 
görmek istiyen halk yığın yığın Pa
rise gelmeğe ba1Iam1ştır. 

Ingiliz hükümdarlarının Parls zl
y~ti arifesinde Daladier ile Cham
berlain arasında samimi bir lisanla 
yazılmış mektuplar teati edilmiştir. 
Zılnnedilğine göre, bu mektuplar In
giltere ile Fransa arasındaki sıkı dost 
luk hislerini ve beynelmilel siyaset 
sahasında iki memleket arasındaki 

sıkı birliği teyit etmektedir. 

Paris, 16 (A.A.) - Excelsior ga
zetesi şöyle yazıyor: 

"Paris ile Londra sureti umumiye 
de Prag tarafından derpiş edilen ıs -
lahatın itidal ve liberalizmini itiraf 
etmekte müttefiktirler. Fakat bu :ıs
lahat Almanyada şiddetle tenkit e -
dilmektedir. Geçende Hiiler ile gö -
rüşen Henlein ise bu ıslahatı kifi 
görmemektedir. Bu hususta ifrata 
varıldığı muhakkaktır. Fakat Hen -
leinistlerin talepleriyle sulbü ve Av
rupanın istikbalini al8kadar eden bir 
müzakerenin muvaffakıyetsizliği a • 
rasında şüphesiz makul bir anlqm" 
şekli vardır-.. 

* 
Paris, 16 (A.A.) -Hariciye nazın 

Bonnet Fransanın Çekoslovakya or
ta elçisini kabul etmiftir. 

Orta elçi hükUmetle temas etmek 
üzere bugün Prağdan Parise gelmiı -
tir. 

ikiden ıonra nuıl vakit reçtrm.: 
li? 

Akpmlan nasıl ellenmell\ 
Tatil gtlnlerinden. nasıl latlfade 

etmeli! 
Diye konferanslar verseler çok fa7 

dalı olacak. 
Aldı bapnda arkada,larcln.ıı birine 

sordum: 
- Yas sftnlerl ne yapıyonmı? 
Hemen ce·Hp verdi: 
- Terliyorum.. 
- Gthel. dedim. Gecelvrl • 7fli. 

pıyonun! 

- Uya7ormn! 
Biner, iti bu hale n hayata k 

sadeliie reıtirebilmektedir. YeDlılk ; 
ten sonra yanm uyqmayı ".tekerle .:. 
me,, diye vasfettiren tellW uyku .:. 
da riiya görmeyi ılnema aeyretmiye 
tercih ettirir. Böyleleri için ikid• 
IOllft, flften evvel menaubahs de
lildir. İt nrken falıpr, yok iken 0-

KudQs, UI (Husust) - Bugün Fms 
tin düne nlsbetle daha sakindir. Bu 
gün hiçbir bQyilk hldlse vukubulma 
mıştır. Memleketin şimal ve merke
zindeki bQt<ln eehlrler ve nahiyeler 
tethil hldiselerlne kartı gelmek için 
asker! kuvvetler tarafından işgal o
lunmuştur. Dün Cuma namazını mft 
teakip ablan bombadan 11 kişi öl 
mO, 42 kişi alır surette yaralan -
mıı ve 72 kişi de tedavi olunduk -
tan sonra evlerine gönderilmişlerdir. 
Bunların hepsi de Araptır. SulkasUn 
ne gibi ıartlar içinde yapıhnıı ol -
dulu anlaşılmamıştır. Fakat bütan 
şehirlerde galeyan vardır ve bu •a 
leyan Filistinln fimal hududunu da 
aşmııtır. 

--------------------------------------- tarar. Zaten otarmak bldm lçha 

Nablustan bildlrlldlline göre dal
larda saklanmakta olan asiler aske
rt latalara karşı ateş açmışlardır. 

Ordu ve polis kuvvetleri harekete 
hazır bir halde bulundurulmaktadır. ı 

Devriô.lem 
Kahramanları 
Alkışlandı 

Nevyork, 16 (A.A.) - Hughes ve 
arkadaşları belediye dairesinde reis 
Laguardio tarafından parlak bir şe
kilde karşılanmışlardır. Metropoli -
tan Klüpte tayyareci ile arkadaşları
nın şerefine büyük bir öğle yemeği 
verilmiştir. Yol üzerinde halk devri
ilem kahramanlarını şiddtle alkışla
mıştır. 

* Nevyork, 16 (A.A.) Hava cemiye-
tinin resmi kronometrecisi Müller 
tayyareci Hughes'in dünya etrafında 
üç gün, 19 saat sekiz dakika ve 10 sa 
niyede dolaşmış olduğunu tebliğ ey
lemiştir. 

45,000 Tonluk Gemiler 
Vaşington, 15 (A.A.) - Bahriye 

nezareti, bütün deniz tezgahlanna 
yaptığı bir tamimde nihayet 12 ilk
teşrine kadar otuz beşer bin tonila
toluk üç zırhlı yapmak üzere teklif
te bulunmalarını bildirmiştir. 

N evyork Times gazetesinin yazdı • 
ğına göre 45 bin tonilatoluk gemi • 
terin planları bahriye nezaretinde 
hazırlanmaktadır. Bu planlar bir se
neye kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

Bir Bakışta Dünya Haberleri 
BULGARIST AN 

Şer'iye Mahkemeleri 
Sofya, 15 (A.A.) - Mebusan mec 

lisi bugün Bulgaristanda şeriye ınah 
kemelerinin sallhiyetini aile işleri· 
ne inhisar ettiren kanun layihasını 

ittifakla kabul etmiştir. 

Matbuat Kanununa 
KarJı Protesto 

Sofya,, 16 (A.A.) - Parlamentoya 
tevdi edilen yeni matbuat kanunu 
projesindeki şiddetli tedbirleri pro
testo eylemek üzere, Bulgar gazete
cileri birliği, kanunu esasi mucibin
ce sansürün ilgasını ve yeni kanu -
nun hukukubeşer beyannamesinin 
mukaddes prensiplerine uygun ola • 
rak tanzimini talep eden bir karar 
sureti kabul eylemiştir. 

ALMANYA 
Yahudi Muhacereti 
Berlin, 16 (A.A.) - Havas ajan -

sının muhabiri bildiriyor: 
Viyana Yahudilerinin hicreti ol -

dukça seri bir şekilde devam etmek 
tedir. 

Rheinfront gazetesi yahudilerin 
her gün takriben 700 pasaport iste
diklerini bildirmektedir. Bunlardan 
500 veya 600 ünün verilmesine mu -
vafakat edilmektedir. Diğerleri ise 
alikadann maliyeye olan borçları 
dolayısile verilmemektedir. 

Ayni gazeteye göre muhacirlerin 
büyük bir kısmı cenubt Amerika ile 
Kanadaya gitmektedirler. 

lıslzllğe Karıı Çare 
Viyana, 16 (A.A.) - Avusturya 

ile Almanyanın birk!şmesi üzerine 
Almanyadan avusturyaya dönen se
kiz bin siyasi mülteciden ancak 700 ü 
şimdiye kadar iş bulabilmiştir. 

Bunlann arasında sefalette bulu
nanlara yardım etmek ve ayni za
manda iş tedarik eylemek üzere bir 
sandık tesis olunmuştUT. 

RUMANYA 
imtihan Grevi 

Bükreı, 16 (A.A.) - Sibier bele
diye dairesinde çalışan Alman ekal
liyetine mensup 68 kişi bu sabah ru
menceden imtihan olunacaklardı. 

Bunlar aralarında bir toplantı yap
mışlar ve ekseriyetle girmemek ka
rarını vermişlerdir. Binaenaleyh an
cak 28 kişi bu sabah imtihana gir -
miş ve diğerlerine muvakkaten işten 
el çekitirilmiş ve keyfiyet nihai bir 
karar verilmek üzere Dahiliye Ne -
zaretine bildirilmiştir. 

Körlükten Sonra 

Gözleri 

Açllan Kadın 
Londra, (Hususi) - Gözü kör o

lan bir genç kızın gözleri açılması, 
cok tuhaf neticeler vermiştir. Kız 
gözlerinin açılması üzerine rüya A -
leminden ayrılmış ve hayal inkis~ -
rına uğramıştır. 

Meğer bu 27 yaşındaki Mis Madge 

Brewer muhitinde yaşıyan herkesi 
güzel ve bahtiyar sanırmış. Bir ame

liyat net;cesinde gözlerinin açılma

sı üzerine bir de ne görsün, herkes 

çirkin ve bedbaht! 

INGILTERE 
Garip Bir Hadise 

Londra, 16 (A.A.) - Italyan hava 
subayı yirmi sekiz ya§lllda Silangieri 
30 haziranda Larsbay vapuru Sou -
thamptona uğradığı vakit vapurda 
gizlenmiş olarak bulunmU§tur. 

Mezkur vapur Ingilterede Sou -
tahmptona geldiği zaman subay po 
lise verilmiş ve vapura müsaadesiz 
bindiği için mahkemece dört hafta 
hapse mahkum edilmiştir. 

* Londra, 16 (A.A.) - Mercuri de -
niz tayyaresi önümüzdeki çarşamba
ya, Ingiliz hükümdarlarının Parisi 
ziyaretine ait yarım ton film ve ga
zeteyi hamilen Kanadaya ve Birle -
şik Amerika hükumetlerine gidecek
tir. 

LEHiSTAN 
Bir Alman MahkOm 
Varşova, 16 (A.A.) - Baltık sahil 

lerinde kain Puk şehrinin mahkeme 
si nasyonal sosyalist tahrikatı yap -
mak ve yalan haberler işae etmek 

cürümlerinden dolayı Barz isminde 
bir Almanı 57 ay hapse mahkum et

miştir. 

Diğer cihetten Livolvov makam -

ları 1938 de Berlinde tabedilen ve 

evvelce Almanyaın işgalinde bulu -
nan mıntakalar hakklnda kasta müs 

tenit mülahazaları ihtiva eden 

Knauers Weltatlas ismindeki harita-
nın yayım ve satımını menetmişler

mıştır. dir. 

Zavallı kız bu yüzden sıkılmış ve 

ağlamış. Onun birdenbire karanlık -

tan ışığa kavuşması asabını sarsmış 
ve genç kadın ne yapacağını şaşır · 

Kendisi körken merdivenleri, ra-

hat rahat indiği halde gözleri açıl • 

dıktan sonra merdivenleri inerken 

dü'1!lüştür. 

Kendisı hayvanları, olduklarından 
daha ~ok büyük sanıyor, ayıları fil 
hacminde tahayyül ediyormu§. 

* Varşova. 16 (A.A.) - Varşova -

Kaunas muntazam hava hattının ilk 

tayyaresi bugün üç yolcu ve on bin 

mektupla Polonyadan Litvanyaya ha 

reket etmistir. 

"uıl ftll., dlr. Göriifti.rken: 
- Falanea,.a ırfttik. Diyene 
- Ne yapıyor? diye sorara. Ve 

ytlsde doban: 
- Oturuyor. Cevabım ahns. 
Ve oturacak olduktan sonra iki ; 

den evvel olmUft sonra olmuı mtl
savf delil mi? Baklan var. 

Atatürkle Amerika 

Cümhurreisl 

Arasında Telgraflar 
Ankara, 18 (A.A.) - Amerikanın 

milll bayramı dolayıslle Reisicüm • 
hur Atatürk ile Amerika Reialcüm
huru Ruzvelt arasında aşağıdaki tel 
graflar teatt olunmuştur: 

Ekaellns Franklln Ruzvelt 
va,ington 

Amerika Mtm Bayramı münasebetile 
eksalanmııza en harareW tebriklerimi ~ 
dost bib'(lk milletin refahı hakkındaki • 
mlml dileklerlml takdim ile bilhassa babtl 
yarım. 

K.ATATÜRK 
Ekselans Kemli Atatürk 

Türkiye Belsicümhuru 
Ankara 

Eksellnsınızın çok dostane tebrlklerln
den fevkalAde miltehassis olarak samimi 
teşekkürlerimin arzına mOsaraat e,-lertm. 

FANKLIN RÜZVELT 

Dojumlar Azallyor 
Paris, 16 (A.A.) - Fransada do • 

ğumlar azalmaktadır. 1930 da do -
ğum adedi 749.953 iken 1937 de 
613.863 e düşmüştür. Olümler, do -
ğumlardan 11 bin fazladır. 

Kredi Fonsiye 

Tahvilleri Çekildi 
Kahire. 16 (A.A. \ - Yüzde üç fa

izli ve ikramiyeli Mıoır kredi fonsi
ye tahvillerinin dünkü çekilis·nde: 

1903 senesi tasvillerinden 786.306 
numara 50.000. 191 l sen~sı tahville
rinden 58.421 numara 100.000 frank 
ikramiye kazanmışlardır. 
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Jandarma.Karakolunda 
Geçen Dayak Hadisesi 
Dut Bahçesinde Kavga Çıkaran
ların Muhak emesi Dün Görüldü 

Temmuzun üçüncü pazar ifinü Mevlanel<apı jandarma kara
kolunu basarak jandarma Fehmiyi dövdükleri, karakol kumanda
m Halidi tahkir ettikleri Te davacı ııfatile karakolda bulunan dut
çu Kemali ve kanımı dövdükleri, tabanca ile korkuttukları iddia 
edilen komi.er Kenanla arim.daşı lsmailin muhakemelerine dün 

HIRSIZLIK: 

Tarihi Mezar Taşları 
Ne Olmuş?. 

MAARiF VEKiLi ERZINCANDA : 

Cinayet~ 
Evvelki gece saat 22 suların 

nişehirde, Kasımpaşada Cs~ 
mahallesi bekçisi Hasan, B) S 
hallede Şair Mihri sokağınd• 

i.t1 marada oturan Fevziye .iSJl'I 
kadın yüzünden, Knsımpaşad;e 
Husrev mahallesinde ArapZ8 !J 
gfıh sokağında oturan 22 ynŞ 

1 İbrahim oğlu Süreyyayı bıçıl< 
. ve surette ynralamıştır. Bekçı 

kaçmışlardır. lı 

Asliye ikinci Ceza mahkemesinde devam edildi. 
Hadise, suçlulann yanlannda refi 

'kalanndan başka, komşularından 12 
kadının bulunduğu bir grup ile Ke -
malin dut tarlasına müsaadesiz gi
rerek dutlarını silkmeleri, yemeleri 
ve sepetlerine doldurduktan sonra 

disenln kadınlı erkekli tam on beş 
şahidini dinlemiştL Geçen celsesin
de, bu şahitlerin üadelerindeki ay
kmlıklan tetkik etmek için bunln
nn yüzleştirilınesine karar vermiş 

ve hepsini çağırmıştı. Celse açıhl.' a
çılmaz bütün şahitler mahkemeye 
çağınldılar. Şahitler büyük bir hal 
ka halinde salonu doldurmuşlardır. 
Reis Bay Kemal evvela hepsinin üa-

Darüşşafaka lisesi tarafından s~t.ı 

lan Çarşambada tabakzade medre
sesinin mezarlığında bulunan yül: -
sek kıymeti olan iki tarihi mezar ta 
şı nşınlmıştır. Müzeler idaresinin şi 
kayeti üzerine hukuku amme n:ıfnı -
na takip edilen bu davaya dün asll
ye birinci ceza mahkemesinde de -
vam edildi. Suçlu enkaz müteahhit
lerinden yıkıcı Hasandı. Dün ken -
disi ve avukatı müdafaalarını yap -
tılar. Suçlu diyordu 'ki: 

- Bay Reis ben bu medresenin 
enkazını satın 4ldım. Bana enkaz tes
lim edilirken hiç kimse buradaki 
mezartaşlarının ve lahitlerin tarihi 
kıymetleri olduğunu söylemedi. Ben 
cahil bir adamım. Elimde hangi taşın 
tarihi kıymeti olduğunu bildiren bir 
ölçüm yoktur. Ben medreseyi yık -
tun. Enkazını ve bu arada aranılan 
taşları da sattım. Kime ve nereye sat 
tığımı da bilmiyorum. Ben masu -
mum beraetimi isterim.,. 

Sal/et Arakanın Muş Halkevini %İyareline ait bir intıba 

Erzurum, 16 (A.A.) - KültUr Bnkanı Erzlncana hareket etti ve İstan
bul kapısında törenle uğurlandı. Umumi müfettiş, vali ve Korgeneral ken 
dilcrini vilayet sınırına kndnr teşyi edeceklerdir. 

Süreyya Karaağaç mczba 
çalışmakta iken iki ay evvel t 
Jle tanışmıştır. 

İki haftadan'beri de 
beraber yaşamıya başlamıştı~ 

Mahalle bekçisi Hasan da il 
ile tanışmakta ve münasebet 
lunmakta imiş. Fevziyenin : 
ile münasebet tesis ettiğini 0 ri 
ce, Hasan kıskanmış, Fe\•ziye) ili 
di şahsına inhisar ettirmek ~ 
reyyayı takip etmiye başlaJ111 

Erzincan, 16 (TAN) - :Maarif Vekili Arıkan, bugün ,ehrimize geldi. 

da domates tarlasını bozmalarından 
doğmuştur. Kemalle refikası Nuri -
ye davetsiz ve müsaadesiz bahçelc-
rine giren bu grubun yanına gitmiş
ler ve onlan dışarıya çıkarmak i.ite-

Erzurum kapısında parlak merasimle karşılandı. Gece vekil şerefine su
bay yurdunda belediye tarafından bir ziyafet verildi. 

mişlerdir. Tecavüze uğrayınca da 

'karakola milracaat etmişlerdir. Jan-

darma Beşir 14 kadın 4 erkek -

ten müteşekkil bu grubu karakola 

çağırmış ve getirmiştir. "Biraz son
ra, komiser Kenanla arkadaşı İsma· 
ll ve Silivri müddeiumumi muavini 

• 
delerini ayn ayn okudu. Sonra da 
yüzleştinneler yaptı. Muhakeme de
vam ederken davada ismi geçen Siliv 
ri müddeiumumi muavini Mustafa 
Nuri dinleyiciler arasında oturuyor-
du. Bir aralık davacı Kemal ayağa 
kalkarak: 

- Bay Reis, dedi. Siz şahitleri din 
lerken Bay Mustafa Nuri suçluların 
avukatına uzaktan Iaf atıyor ve akıl 
öğretiyor. İşte gazeteciler de şahit .. 

Reis bunun üzerine müddeiumu
mi muavini Mustafa Nuriye dışarı
ya çıkmasını ihtar ettL Ve çıkarıldı. 

Şahitlerden bir kısmı suçluları:ı 

lehinde ekseriyeti de aleyhinde şe

hadette bulunuyorlardı. Suçlulann 
avukatı yeni şahitleri bulunduğunu 
söyledi. Muhakeme bunların dinlen 

Muhakeme karar için başka bir 
güne bırakıldı. 

3 Sene Hapse 
Mahkum Oldu 

Unkapanında ve Küçükpazarda 
Hatiçe ile Cemilenin gece pencerele
rinden girmek suretile makine, halı, 
kilim, altın kemer, elmas küpe V? da 
ha birçok yükte hafü pahada ağır 
eşyalarını çaldığı için tevkil edilen 
sabıkalılardan parlak İbrahimln dün 
asliye ikinci ceza mahkemesinde du 
ruşması bitirildi. Mahkeme her iki 
suçun da sabit olduğu neticesine \1\r 
dı. Parlak İbrahime 3 sene 26 gün 
hapis cezası verdi. 

SAHTEKARLIK : 

Mustafa Nuri de karakola gelmişler
dir. İsmail, jandarma Fehmfyi ve 
Mustafayı tokatlamış, davacı Nuri
yeyi saçlarından tutarak sokağa at
mıştır. Kenan elini tabancasına ata
rak Kemali tahkir ve tehdit etmiş
tir. Mustafa Nuri de jandarma ka
rakol kumandanı Halsezer onbaşıya 
vazifesini yaptırmamış, her üçü bir 
leşerek karakolda bulunan bütün 
suçlulan alıp götürmüşlerdir. mesl ve müdafaalarının yapılması 

h! , için başka güne bırakıldı. Mahkeme, geçen celselerind.?, Su ile Karışık 
ispirto Satıyormuş MODDEIUMUMILIKTE : 

ip sala 
Cinayeti 
Tahkikatı 
Malatyada başlıyan ve İpsnlada 

altı kurbanla biten tesviyeci Ali Rı
zanın hazırladığı cinayetlerin adl.i 
tahkikatı bitmiş ve dosyası hıfzedil -
miştir. 

Müddeiumumi Hikmet Onat bu 
hususta dün bir muharrirlmize da
miştir ki: 

- Yanola diğer adile Saadetin ve 
iki çocuğunun ölüleri Malatyadaki 
ikametgahlarının altında bulundu. 
Kadın bıçikla çorukları da boğul -
mak suretile öldürülmüştür. Bunla
nn tahminen iki ay kadar evvel öl
dürüldükleri de tesbit edilmiştir. Ka 
til Ali Rıza hadiseden birkaç gün 
evvel Malatyadan Adanaya gidecek
lerini işaa ettiği ve dediği zamanda 
da ecceden oradan ayrıldığı için her 
kes Yanola ve çocukların da beraber 
gittiklerini sanmışlar ve hiçbir ~üp
heye düşmemişlerdir. Suçlu ayni za 
manda öldüğü için adli bakımdan 

yapılacak bir muamele kalmamıştır. 
Hadise Ali Rızanın eski kansı Ya
nolayı İpsaladaki MuhiddindeA kıs 
kanmasından doğmu~tur.,, 

Çocuğun Cesedi 

Bulundu 
'C'ç gün evvel kaybolan Küçük 

Mustafapaşada, Gülcami kuyu soka 
tında 14 numaralı evde oturan mo
törcü Ömerin 6 yaşındaki oğlu Faik 
Gencin cesedi dün sabah Cibali is
kelesi yanında denizde görülmüştür. 
Müddeiumumilik derhal tahkLltata 
başlamış ve tabibiadil Salih Haşimi 
göndererek yerinde çocuğun cese -
dini muayene ettirmiştir. Cesedin ü
zerinde zorla öldürüldüğünü göste -
ren hiçbir iz ve emare görülemediği 
için boğularak öldüğü kabul edilmiş 
ve gömülmesine izin verilmiştir. 

Faik Genç ayın on üçünde yava,_ 
ça evlerinden kaçmış ve Cibali iske 
lesinde sandalcılık yapan dedesinin 
yanına gelmiştir. Dedesi kendisine 
şeker parası vermiş ve o sırada müş· 
teri çıktığı için de sahilden ayrıl -
mıştır. Anlaşıldığına göre, çocuk s:ı 

lalldrı oynarken birdenbire denize düş 

YARALAMA: 

Kacasını Elinden 
Almış, Hem de 
Dövmü~ 

Balıkpazannda, on beş numaralı 
di.ikk"nd?l bnkka1hk -.c:l Andonun 
dükkanında derecesi su ile düşürül
müş ispirto yakalanmıştır. Dün ns
liyc birine\ ceza mnhkcmesi bu id
diayı tetkik etti. Suçlu: 

- Ben karışık ispirto satmam. 
Tanımadığım bir müşteri dükkanı -
ma geldi. Elindeki bir şişeyi biraz 
sonra almak üzere biraktı. O cıkar 

Polis, dün müddeiumumiliğe Be
yoğlunda Aynalıçeşmede oturan Ha
tiç;e ve Katina isminde iki yaralı kn 
dın verdL Bu kadınlar biribirlerini 
dövmekten ve yaralamaktan suçru çıkmaz da memurlar dükkanımı bas 
idiler. Hatlcenin gözünün altı ve tılar. Bu tasni edilmiş bir suçtur .• , 

parmağı yaralanmıştır. Katinanın dedi. 
başından akan kanlar omuzlannı bo Karar için muhakeme başka bir 
yamıştı. Çıplak kollarında çetele gi güne bırakıldı. 
bi tırnak yaraları vardı. Hati~e di- Yumurtah Makarna 
yordu ki: Değilmiş 

- Ben şoför Hüsameddinin nik5h Galntada, makarna fabrikatörle -
lı karısıyım. Son zamanlarda Hiisa- rinden }Iıristo Kolosun yumurtasız 
meddiri beni ve yuvasını ihmal et • adi makarnaların üstüne "yumur -
miye başladı. Kalbime bir şüphe talı,, etiketi yapıştırdığı hakkındaki 
kurdu girdi. Kendisini takip ettim. iddia dün asliye birinci ceım mahke
Nihayet dün sabah onu Katinanın mesinde tetkik edildi ve neticelen -
evinde yakalattım. Kocamla Katina dirildi. Suçlunun boyalı adi ma'tar· 
bana hücum ettiler. Yaraladılar.,, nanın üstüne "yumurtalı,, etikutini 

Katina da şikayetini şöyle nnldtı- koyduğu sabit olduğu için 3 gün ha-
yordu: pis, bir lira para cezası ve bir lira 

mahkeme harcı vermesine karar ve
rildi. 

- Hatice De ağabeyi, yengesi üze
rime hücum ettiler. Hatice tırnaklari 
le yüzümü, kollanmı kedi gibi tırmıı 
ladı. Yengesi ayağından çıkarttığı 
iskarpininin topuğile başımı yardı. 
Ağabeyisi kafama yumruklar in -

dirdi.,, 

Tabibiadil Enver Karan ikisini de 
muayene etti. On gün sonra tekrar 
muayenelerine lüzum gösterdi. 

müş ve kimsede görmemiştir. Çocuk 
o gece eve dönm~yince babası poli -
se haber vermiş ve aranmasına baş 
lanmıştır. 

Cesedin Gömülmesine 
izin Verildi 

Müddeiumumilik, Feriköyünde Er
genekon caddesinde 138 numaralı aş
çı dükkanının üstünde ölü olarak 
bulunan Osman Nuri oğlu Kazımın 
ölüm sebebi hakkındaki tahkikatını 
bitirmiştir. Cesedi evvela muayene 
eden belediye doktoru ölümü şüphe-
li bulduğu için müddeiumumilik tah 
kikata lüzum görmüştü. Tabibiadil 
Salih Haşim cesedi muayene etmiş, 
hiç bir yerinde şüpheyi davet ede -
cek bir yara ve bereye rastlamadığı 
için ölümün hastalık neticesinde vu
ku bulduğuna kanaat getirmiş ve gö
mülmesine izin vermiştir. 

Müzekkereye Gec; 
Cevap Vermiş 

Bir müzekkereye vaktinde cevnp 
vermediği için vazifede ihmal gös
terdiği iddia edilen ma)ıye tahsil 
memuru Süreyyanın muhakemesine 
dün asliye birinci ceza mahkemesin 
de devam edildi. Suçlu müdafa:ısını 
yaptı. Muhakeme, karar için b:ışka 
bir güne bırakıldı. 

KOMONISTLIK : 

Gizli Olarak 
Muhakemesi Y apddı 
Müddeiumumilik, iki gündenberi 

bir komünistlik tahkikatile meşgul 
bulunuyordu. Suçlular da Abbas, 
Çotka Mustafa, Ali Rıza, Mehmet 
Ali, Yunus, Çotka Ali ve iki arka
daşları idi. !ddiaya gö • 

re, Abbas bunlara ayni za -
manda yataklık yapmaktan suçlu 
idi. Sultanahmet sulh üçüncü ceza 
mahkemesi gizli olarak bunların 

muhakemelerini yaptı. Abbası tev -
kif etti. Diğerlerini de mevcuden 
müddeiumumiliğe verdi. Müddeiu -
mumilik tahkikatı derinleştirmekte -
dir. 

Resmini 
Çektiren 

Bir Ayı 

Muallim Selma, 
Aşk Hikô.gesi 
Yalan Diyor 
HAkiın Nuranın Büyük Çekmece 

yatı okulu öğretmeni Bayan Selma 
aleyhine açtığı hırsızlık davasına 4 
Teşrinievvelde, Üçüncü Asliye Ceza 
Mahkemesinde devam edilecektir. 
Muallim Bayan Selma, muhakeme
nin gizli olarak devamını istemiştir. 
Bayan Selma, h~kim Nuranın kendi
si hakkında söylediği sözlerden mü
him bir kısmını reddetmektedir. Ba
yan Selma diyor ki: 

Bekçi Hasan evvelki sabsb 
la giderek bekçilik yapatnı1~ 
söylemi§, ve tabancasını te5 

miştir. Bundan sonra da Sil 
tesadüf edeceği yerlerde do 
başlamlJ ve Süreyyaya Yetıl 
Fevziye ile konuştuğu sırad• 
mıştır. Hemen bıçağını çel<est' 
reyyaya saldırmış ye üç de!• 

Fotoğraf ~ıknrtmak bir çok 
insanlar için bir meseledir. Fa
kat aşağıda resmini gördüğü

nüz Kutup ayısı, resmini kolay 
kolay çcktirriıiştir. Resim, "Bir 
milyonunuz \'arsa,, adlı bir film 1 

için kullanılacaktır. 

mıştır. 

~~~!!!!• • 

Avcıların Kayıt işleri 
İstanbul Avcılar Kurumundan: 
Resmi dairelerin snnt 14 de yaz tatiU 

yapma lan üzerine üyelerimiz.in Av tez
kerelerini ve kayıt l lcrlni daireler kapan 
madnn önce yetiştirebilmeleri için pazıır 

ve çarşambadan mada her gün saat !l dıın 
iUbarcn Kurum ynzıhancslndc bir memur 
bulun:ıcnğı saygı 11~ bildirilir. 

ŞEHiR D E 

Nefer Olacak ? 

- Ben Muğlann maruf Kocamus

tnfa Efendi ailesine mensup Hacı

kadı Ağa torunlarından bir babanın 
kızıyım. Anam da yine tanınmış aile 
den ekmekçi oğlu Ali Ağa torunla-

rmdandır. slen Türk ve halis bir 
Anadoluluyum. Davacı Nuranla sut-
kardeşi değilim. Esasen aramızdaki 
yaB farkı da bunu gösterir. Onların 

yetiştirmesi de değilim. Ailemin ih
timamla yetiştirdiği birick evladı
yım. İstanbulda kursa geldim. Mualli 
mim. 340 senesinde memleketime, 
Muğlaya mektep müdürlüğü ile ge
len Nuran aile efradımızın kendisine 
knrşı gösterdiği yakınlık dolnyısıyle 

, rkndaşımdı. Bu bayanın evinde on 
iki sene oturmuş değilim. Muhtelif 
evlerde oturdum. Muhtelif köylerde 
çalıştım. İstemiyerek kendi ısrarı ile 
evlerinde misafir bulundum ve niha 
yet kendisiyle alakamı kesmiye ka
rar verdim. Candan ve fedakar bir 
arkadaşı, bir ahbabı kaybetmek iste 
miyen hasmım bu dargınlığa taham
mül edemedi. Barışmak için müte
madiyen beni takip etti. Hakkımda 
açtığı dava sırf bir hırs ve intikam 
kasdiyle tertip edilmiştir. Bana ha
yatta acı olan her iki lekeyi de sür
miye çalıştı. Ben de onun aleyhine 
muhtelif noktalardan birkııç dava aç 
tım. 

Nuranın şahsi servetinden bahset
mesi, doksan bin lira mlrnsa girmesi 
beni alakadar etmemekle beraber 
bunu yalnız gazetenizden öğrendim. 
Ben kazancı kendine mÜnh<lsır ve 
daima aile yardımı gören bir insa
nım. Halime göre bir ev ve birkaç 
yüzük, bilezik alabilecek kadar ser
vete malik bir aile kızıyım. 

Hakkımdaki "aşk macerası,, hika
yesi de katiyen doğru değildir. İyi 
bir terbiye görmüş, tekemmül etmiş, 
vazifesinden başka birşey tanımıya
rak ier.agati nefisle çalışan ciddi bir 
kızım. Hayatta herkeste olduğu gibi. 
gönül mc. • ~lelerinde benim de bir 
hissem ve arzum olsaydı, ancak kcn 

1 
di yaşımla mütenasip birisine alaka 

•gösterirdim. 

1 Bu sürülmek istenen leke de, ha
l yatta miistakil yaşamamamı temin 
I ve mukadderatımı darbelemek için 
ı tertip edilmiştir. 

1 Daha toy ve genç zamanlarımda 
bile vazifem dahilinde ve haricinde 

_ ______ ______ _. böyle münasebetsiz birşey yapmıyan 

Bakırk6y Hnlkevi Sosyol Yardım 
Şubesi turafındnn haz.ırlonon clLs -
lcri sergisi, bugün saat 14 k mera
simle açılacaktır. Scrı;i, bir hafta a
çık bulundurulncı.'ıktır. 

===============- ve yapmıyacak nezih bir muallimim. 
Mevlud 

Merhum Reşit Mümtaz paşanın 

oğlu olup, kırk gün evvel pek genç 
yaşında vefat eden Yahya Miimta
zın ruhuna, 18 temmuz pazartesi gü 
nü Nişantaşında Teşvikiye camiinde 
mevlfıt okunacaktır. Kendisini seven 

Çok acı isnatlarla bana sürmek iste
diği bu lekelerin hesabını kendisin
den soracağım. Tiirkiye Cümhuriye
timizin değerli mahkemelerinden 
verilecek kararların bitaraf olacağı
na kuvvetle eminim. Ve bu emniyet
le muhakemenin sonunu bekliyorum. 

lerden arzu edenlerin, ayni gün saat Bu son, benim değil, onun aleyhine 
14 te camie teşrifleri rica olunur. olacaktır.,, 

Süreyya F evziY' 
Hasanın savurduğu bıçal< ~ 

::ıt:u c:r!r:ının koltuğu altında)Cl 
te sapla nara · 'Cekctı pa• .... ı' 

çüncü defa kaba etine saP 
derin bir ya'ra açmıştır. / 
Hm11SMl!n~bekçl Il 

Fevziye knFı~lardır ve he 
lunmamışlnrdır. 

Tedavi altına alınmış olııtl 
him oğlu Süreyya hfıdiseyi i°j 
}atmaktadır: ~ 

- Fcvziyeyi çok seviyord"d, 
hafta beraber ~aşadık, yakıll 
lenccektik. Dün akşam :Be 
çıkmıştun, dönerken yeni. 
Fevziye karşıma çıktı ve bnll" 

- Eve gelmiyecck misin:· 
Dedi. Ben de kız kardeşiJ1l~ 

olduğunu ve ona gitmek rrıeCf 
tinde olduğumu söylediın· 

~~ıw: ~ 
- Bana oyun mu oynuyor~ 

le gelme de bak ben sana ııel 
tıracağım . ., dedi. i 

Fevziye henüz bu sözleri b 
1 miştl ki arkamdan biri beni b 

dı ve: O 
- Fevz.iyeye artık öbür d 

kavuşursun, d-'Xli. J 
Bu sesler bekçi Hasanırı 5 

11 t 

Yüzünü görmedim. ÇünkO tj 
tükten sonra beni vuran da, 
de ortadan kaybolmuşlardı·•• 

TEŞEKKÜR 
Kıymetli miihcndisim şeb1~ıt 

Alan'ın aramızdan ebedi aY'~ 
bebile uğradığımız felftkCt ,,, 
da yazı ve tel ile taziyet ıutfıJ f 
lunan ve cenaze törenine }' ı,ı' 
suretile kederlerimize iştir;;~ 
ran zevata ve bilhassa " 
Tayyare Alayı, Hava ı<:urııfll st 
kuşu ve Havayollarının ~oe 
yüksek alaka ve necabc.:~11ıı 
duyduğumuz minnet ve şu 60c 
larını ayrı ayrı cevaplarla rıd' 
derin kederimiz mfıni old~ğı19d 
yın gazetenizi tavsite :rn.ııs:ı t1I 
rica ederim. Nurı pe . 0--

A Ç l K TEŞEKl<O! 
Çok genç yaşta ve buYu 111111 

tamamladığı bir günde, In° ,1,rt 
hit düşen sevgili zevci:rn ta) 1' el 
hendisi Salih Alanın ger; 
zesinde bulunmak, gerel< .

11
; lı 

tup ve telgrafla taziyetıerı ;tf'e 
mek suretiyle büyük keder ıı>'ı 
rak eden dostlarımıza ay~ı 11, 

kabele imkanı olmadığın .~1ıit1 
niz vasıtasile teşekkürJerı 
dirilmesini rica ederiıtı· ş f. 

Naşide · 
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undelik Gazete 
"t"~· ~ 111 hedefi• H 
hydı t • abırde. fikirde, iter• 
~rıııı ernız, dUrUat. .. mlmf olmak, 

lllleteeı olmıya çalıımaktır, 

'l'tır~,! o N "E o BE D E L t 
14o0 R:r :Ecnebi 
?so R:r: 1 

Sene 2aoo Kr. 
· •ao ıtr e A7 ıısoo ıtr 
s ıso K.r' 3 Ay soo Kr. 

ııill • 1 A7 • dt ttleraı-ası 300 Kr, 
llııhn ın Pôftta ittihadına dahil ol-

B dı:, .\bon':11eketıer için 30, 18, 9, 3,5 Ura 
e tı~ek 25 k bedeli Peılndir: Adres detfs-

1 ~ ıo ln~~ıtur. Cevap için mektup 
ı -... ll§lUk Pul ilAveai l!zundır. 

............... ------..::::::; 

roin Ticareti 
Gkkındaki 

t• ~ eşriyatımız 
~: M Z ı. • b • eRenya SERT EL 

il' la.._~ haatal 
~ bilitl ar Vardır, Hasta olduk-

rid' er, Fakat bir türlü dokto· 
ıp keııdiJ • 

:&let I> el'Uıi muayene ettir-
. oktoııuı + ... ı.:-· ~·- . 

e~Yetle . ~ı ııu.erıne 

ltatı'1' l'inin bozulacafından 
h te~ih .kendi kendile:riııi aldat-

ta.1s: ederler 
at h11 h • 
~ IU'eketlerile yalım: ken-

aldatnkı 
hastaı arını unuturlar. 

, lenini ık, .teıhis edilsin edil
ft. &ilıı. teda .takip eder, ve nihayet 

· () "akit "1 kabul etmez bir hal 
':r k hasta tedavi için doktor 
~~ :.far. Faka~ artık İJ f şten 
~dan °lnıuştur. Hasta ölilıne 

la. lrelrllek:~ 
:".._y~ bazı ldm.tıeler de milli !;' •ld~ehdit eden bazı hastalık
" edil!Q 11 b!JdiJdetf halde bunun 
~ la~ ea:nı, hundan bahsedilme-
11& haJıae~ e:r, Zannederler ki bun
~ P~ e~ b11 hastalıfm üzeri

' bQYiik koYlnak, o hastalıktan 
~Gt, le b bil- tehlikediJ'. Fakat bu 
"'tlt .. ö .... h-.ı.ı ~ g rmenıezliktea .... ı . 
tl!( jlll'ctıııı 1~1' -ı...........,, .kesbetmesl
t at, h-.t e e:r. O vakit it :ıne7daba 
~~at l~ İ§taltbıı tedavisine çalışılır, 
'!1 Safhase"ll Refmiştir. Hastalık te

L. ~eJ.ı..:_ -: lttı geçirmiştir. 
"'llld """QttiıdeJci 
tlttıı ' "'ki 1 eroin ticareti hak
t'• ledeıı oı° 811 neşriyatı.mızın bu 
~ot~l:ıııtdiğf::a.k ha~ kiımelerce hoş 
h asının işittik. Bunlar eroin 
~ ~1tutd?Jh l'ençle.ri tehdit etmekte 
tı ~sten 30~1.Ut ve memleketimizde 
~ ~'P•ldıfııı lllarak gizli eroin tlcare
h~ tt iatellıi ın bilbııneslnt ve şilyu
'ıtı hllltikat Yoriar. Fakat ortada 
tft d, i'ÖıJe?'i "8;1"~1r ki bunun karşı
~ etrıııi Yap lnİ%.i kapamak, milli va
hit deıı llo1 ~&.n:ıak olur. Erotıı yü. 

ıtı_~Çt)k_ &'eııçıe;.:talıklan hastanesine 
lllli ~? Daııa . d.Uıt_?filııfl bilıniyor 
~İeltaı lf iki run evvel eroin 

• içfrtd l'll§lnda bir çocuk mah
e •e -L 

t~ deıa lho.uıakeme edillrken 
~&_ ~l'lllelJ:tieroııı htlyecek kadar ıaf 
ı..""~ bililı' IJ:tidir! Eroin knllanıl-
:"'ll b• ce, b11 l 
~h lt lebek • ıenç ere eroin sa-
~~· e~ek 1~ nıevcudiyetini de 

filtt . lJı fençU ~ · gelir. 
~<l lae, eroini. ili tehdit eden bir teh-
~ tle ettııek ~·t~n şebeke ile mü-

• lllilli bir vazife halini 
§Q l. 

~._ ....... ı h(lk 
L llliicad 1 1lınet te bu kaçakçı
~ hü~ 8 

halindedir. Zabıta 
~ t"'dir "e&aiti ile takip et-

>l, · Gazetele . .,; -~ ı.ıiiJıhn re düşen vazife, X' lce11di " 8 ınilU meselelerde 
4' S llltltfhne~esaiti ile tetkikat yap,1. lıılli k 

1 
tenvir etmek, zabı· 

ti.. 'CI ti 0 aylaştırnıakt çünkü· •• .~ Clll'et' b ır. 
I~~ }e bn:y~ 6Yiik karlar temin e-
--~hı., i§th-. serv.etıerle idare edi-
ftdh~'~ Para ıle hükfunetin ve 

•tt l'azifesi · · ~htı tt alab'r nı güçleştirecek 
~Uıı eıı eroı 1 ırler. Bütün takibata 

ll~ teçiJe~ satı~ının tanıamen ö-
11~ ~'e"•Iey~nıesı bunu gösterir. 
t,,~il~""etı11ı k~rşınıızdaki düşma
ll\~L "ltttı1... bilerek biz de zabıta 
t .., h 4'~ ona ·· 
~ı, lttıu.n. i . gore kuvvetlendir-
~lfü t~sia çın ona icap ederse 
...... , at '\'e }"L 

t~tıtt ~hıtaYl t sa wıiyet vermek, 
~~ tteıt "il am nıuvaff akıyete 

t teJiı. ıtala:rla teçh.is etınek 
) 'tle b • 
'ııt i.~ lı etoı 
~lt •._~ tet. meselesi etrafında 
~ \.n~'l'oıo.._ kikah bu nıabatla 
Ilı v llliı_ , OQ;. Gay . b 
~li -'<.ll(l nı enıız u meselenin 

~llL te11,~ eydana çıkarmak hilk.i'!. 
d ~3'1 • •l' etnı k , U• 

' ~ı '4tıl'ınak e l"e zabıtanın işini 
~I> llt "•ıır tır: • Bunu yapmakla 

llh.- enuıı :yantıih ..... --.. ., ' .. ~zan-

~AN 
., 

S enelerdenberi gençlerin gö
nül dertlerile meşgulüm. 

----~~-

Her gün beş on gençten hayatı
nın en mahrem safhalarına ait 
mektuplar alırım. Bu sıkı temas 
bana anlan daha ya.kından tanı
mak fırsatını verdL Onların dü
şünüşlerini, duyuşlannı, telakki -
lerini, daha yakından biliyorum. 

Benim bilgime güvenen bir dos· 
tum bir gün bana sordu: 

- Bir kızınız veya oğlunuz ol
saydı ne yapardınız? 

Ona verdiğim cevabı biraz dnha 
genişleterek bütün okuyucuları· 

ma tekrar etmeyi faydalı buldum. 
Bugün yalnız bir kızımolsaydı ne 
yapardım sualine cevap verece
ğim. İkinci sualimi ayn bir ma • 
kale mevzuu yapmak niyetinde. 
yiın. 

B ir !kızım olsaylı ne yapar
dıın? 

Bir kızın olsaydı, altı yaşına ka
dar onu bahçeli bir evde tabia
tin içinde büyütürdüm. Küçük ço
cukların sakin, temiz, sinirlendir
miyen bir muhitte yetişmeleri lü
zumuna kanüm. Bugünkü dar o
dalı, dar koridorlu, havasız apar
tımanlann, tozlu, pis sokaklarır: 
çocuğu zehirlediğine inanıyorum. 
Çocuğumun sıhhatini, hayatını, si 

• 1 

nirlerini ka-
zanmak, ona 
tabia ti sevdir
miş olmak için 
onu apartma-
na sokmaz -
dım. 

Bir Kızım Olsaydı 
Beş yaşında. 

çocuğuma bir 
yabancı lisan 
öğretmiye baş

lardım. Ha -
yatta ikinci bir 
lisanın bir za-

Ne yapardım? 
ruret olduğuna kanilm. Mekteır 
lerlmizde yabancı lisanı tamamen 
öğrenmesini mümkün görmüyo -
rum. Onu küçük yaşında bir ec
nebi mektepte okutmayı zararlı 
bnln3rorum. onun ıçin lisan öğ
retmiye küçük yaşta evde başlar
dım. Faka+ nntt varmadan, ka • 
Wını bozmadan, mektebe gittik -

(Yazan: Gonul Doktoru 

ten sonra da tatillerde bu yabancı 
lisanı öğrenmesine devam etm~ 
sini temin ederdiın. 

r ocuğumun ilk tahsilini ilk 

~ mekte'Q}.erden birinde yap
tırır, orta tahsilde leyli verirdim. 

Leyli mektebin çocuk hesabına bir 

çok faydalan vardır. Çocuk ora
da müşterek hayata. istiklilo:? ve 

arkadaşlığa alışır. Bunlan evde, 
benim eteğimin dibinde öğrenme
sine imkan yoktur. Yalnız yatı 

mektebini seçerken dikkat eder. 
mektepleri yakından tanıyan dost
larımın fikirlerini alır ve onu en 

• 
~ Ll~&IRıLA j 

Ya Dayak Yemedin, 
Ya Sayı Bilmiyorsun 
D oktotıın tavılyNT: 

- Bol yemlı ylylntzl VDcudD· 

nDze vitamin ıazım. 
- Ne gibi yemtı doktor? 
- Olgun, gDzel ıeftall, kayıeı, armut, 

Erlk-
Doktorlat hemen hemen bOtOn keyif· 

ılzlere ve haıtalarıı bu tavılyede bulu· 
nuyorlar. Bunların bu ıözlerlnl Jtltln· 
ce herifin Yeniçeri ııilaaına ılSyledlOI: 

- A§aml Ya aen hiç dayak yememit· 
aln, yahut aayı bllmlyoraun7 

S6z0n0 hatırlıyorum 
Muhakkak doktorlarımız ya yemlı ye 

mlyorlar yahut yemltlerln kaça utıl· 
dıOının farkında deDlller. 

Biraz yenecek armut &O, 70 tıattl 80 
kuru ... feftall 50, kayıaı eo, olgunca 

bir erik • hani eaklden qek arabalaM 

veya aedyelerle klloau bq kuru,. utı· 
lan erik • 30 kurupdır. Yemltl bu hail 

le yemek ile mlrH yemek arıaında blr 

fark glSrDr m UaUnOz? Manavlar: 

- Bu "n• yemlı olmadı! diyorlar. Al 

lahın itine karııılmaz amma bu aene bll 

tDn TUrklyede yem it olmadıOına inan. 

mak ta hayli gUçtOr. Bu yıl lıtanbulda 

yemlt olmadı. LAkln Bursa, Sapanca, Ar 

mutlu ve b!JtUn o civarda yemlı çok, Öy 
le l1e bu pahalılık neye? 

Ge9ende, turfanda diye yumruk ka· 
dar iki karpuzu elll kurup aldım. 

Manav: 

- Kan kırmızı! diye de teminat ver 
dl. K11tlk ve attık. Karpuz kadar ma • 
navların ahllkını mUfterllerln babını 

bozan yemlt görmedim. Hela bunları• 

kan kırmızı renkte, flkat kuyu auyu gl• 
bl tataız olanları var ki, ona hl~ can da 
)'anmıyor. 

Ytmlıltrln ve manavların e.ltl oı -. 
duk. Yesen keaene darı ekiliyor, yeme• 
aen canın çekiyor. lklılnln ortaaını bul 
mak ta her ııyde olduOu gibi bunda dı 
tnUtkDll 

K adınlar, yalınayak batı kabak, bal 

dırı çıplak, göOaD baDrı açık, hU· 
lba açık ııaçık geziyorlardı. Ses etml· 
yorduk. ÇUnkU • kulaiiınıza ıöyllyeylm • 
bazılarını da yakışıyor haapaların. 

Ltkln batı kabak gezip dururken bir 
kısım erkeklerde yalınayak gezmlye kalk 
mıılar. Gerçi bu moda henUz orta ya• 
ve dah yukrıeına hıimdolııun alrayet et• 
mit halde dellll. Amma genç neslin fut· 
bot kunduraelle biçimini kaybetmiş, na· 
11rlanmıı ayaklarını, bir kafesll 11ndal 
arasından aeyretmek pek te zevkli ol • 
muyor. 

Son zamanlarda başı açıklar neka· 
dar çoijaldı, d ikkat ediyor muıunuz? Bu 
gldl,ıe 9apka ticareti pek parlak lıtlk· 

bal vAdetmlyecek. 

Bence bir k111m ıapkaoılar, araların· 

da ı;ıörli1Up doktorlara müracaat etııe· 
terde batı açık gezmenin mahzurlarını 

matbuata aksettirerek halkı biraz kor• 
kutular belkl ıapka alıı veritlnde biraz 
hareket olur. 

Bir kıeım ıapkalar var ki, açık bıtla· 
rın artmasına rajlmen hayli mUtt:erl bul 
maktadır. Hafif klijıt ıapkalar. 

Evett KtDıt fapka. Ben blle bunların 
biçimine, ketimine, rengine ve afla!ne 
kap~ıp bir tane aldım. Beklrlık kadar 
hafif ve bir pazar gezmesi kadar IM:UZ:. 

lnunın baıını terin de tutuyor. Yalnız 
buı ufak zaafları var: YaOmurda bo· 

•uluyor; bir yere varpartanız kırılıyor. 
Kire dayanamıyor ve bir mevalm gidi· 
yor. Bu kadar kuaur Kadı kızında da bu 
lıınur. 

Size bir ufak fapka hlklyeal anlata• 
yım: 

'•kovyıhl•rın h11lıllölnden bahıeder-

ler. Bir lekoçyalı çlftgl kar111nı 25 inci 
evlenme aenelerl yllzU ıuyu hllrmetlne 
bir ıapka ırmak lıtemlf! 

- Ne 9e9lt tıterıln? Hasır mı? ipek 
mi? Kuma, mı? diye intihabı da ona 
bırakmıı. Kadın bir mUddet dllşündlik· 
ten ıonra: 

- Hasır 9apka alayım. Eıkldiftl za • 
man bari ineklere verlrlr. 

Demlf. 
lmkln olaa da fu bizim kAilıt ,apka· 

farı, klOıt helvasından yapealar, t>Sl<I· 
ylnce belkl yiyen bulunur. 

Fikrime ne dersiniz, ey eli sıkılar? 

D oıtum M. Ho9gören 

Mektubunu aldım. latanbul racs 

yo programı hakkında dediklerin ıi->Oru• 

dur. Havadis kıamı son derece •ukara. 
Alaturka kısmı 11laha muhtaç, '<onfe • 
rans bahsi derı şeklinden çıkarılma'< I~ 

zım. Garp muılklıl de bu sıralarda mev 
cut dellll. latedlklerlnln yakınd!i tııhak 
kuk edece!ilnl umuyorum. işittiğim" gö 
re bizim radyo programlarını Avrupa ve 
Amerlkanınkller gibi yapacaklar voS ay· 
rıca ona bir mllli karakter verecekler· 
mlı. inanırım. Milyon sarfederek yeni lı 
t.uyonlır yapıp tı ona bugUnkU fukara 
programı tatbik etmezler. 

Mektubunda en ziyade gözüme ııı,en 

eıki ıarkıları çocuklarına tercüme e•· 

miye mecbur oluşundur. Bu kabahat "" 
senin, ne o eski ,arkıları nazmed!tnıerın. 
Sadece bestekArların vaktilıı ıııl:ldalı ifa· 
deleri bestelemek heveılerlnden do{Jrııuı 
tur. LAkln anla9ılır tUrkçe yazılmıı sar 
kıya kıran mı girdi? Onları okuular ne 
olur? 

HalA en ağır ve makbul parçalsrdan 
111yılan,- fU rast ıarkının dört mı$raını 

aıal:lıya naklediyorum. Del:lll yeni ne!· 
lln dlnleylcllerl, kırk yaşından genç han 
gl rnUnevver anlarsa alnını karışlarım: 

"Meyhfıne mi bQ bezmitaraphAnei Cem 
mi? 

''Peymaneml bQ efserl - daratt - haşem 

mi?. 
"SAk! mi bu nevbavel - bustaru cemali,, 
"Reşkl - çemen.lstaru huyfıbAnı lrem 

mi~ .. 
Biz bile bunları artık gOzel bir :ıeste• 

nln anlatılmaz iskeleti olarak dlnllyo· 
ruz. 
Tıpkı mlna11nı anlamadıOımız :ırapça 

dualara (imini) dedlölmlz gibi. Oma • 
lım ki; hanende ve beatekArlarımu: da 
eaerlerlnde temiz tOrkçeyl tercihe bati• 
aınlar. Ho11gör gllzUml 

ziyade istifade edebileceği mekte
be verirdim. 

Orta mektebi bitirdiği zaman ar 
tık türkçesini öğrenmiş, milli ka
rakterini yapmış sayılabilir. O va
kit ~ahsilini tamamlamak üzere, 
küçüklüktenberi öğrendiği ecnebi 
lisanla tedrisat yapan yabancı bir 
mektebe naklederdim. Mektepte i
ken çalışması için onu sıkıştırmaz
dun. Yalnız ona tembelliğin zara
rım anlatmakla iktüa ederek ken 
disini serbest bırakacaktım. Yal -
nız arada sırada mektep -
te yaptığı vazüelerini okuyarak 
çocuğumun zekası ve kabiliyeti 
hakkında bir fikir edinmiye çalı

sacaktım. 

* 
Kızım on dört yaşına geldiği 

zaman iş ehemmiyet kesbeder. Kı
zım zeki olabilir, abdal o
labilir, güzel olabilir, saf ve 
basit olabilir. On altı yaşı -
na gelmeden onun istikbalini ta
yine mecburum. Yanlış anlamıya
lım. Ben ona mesleğini zorla ka
bul ettirecek değilim. Fakat kı

zım bu yaşta ne olacağını kestir
mek mecburiyetini duyunca O!la 
rehberlik edebilmeliyim. 

Eğer zeki ise, okumayı seviyor
sa ne ala. o vakit tahsiline devam 
edebilir. Üniversiteye gidebilir. 
Ondan sonra da istediği mesleğe 

intisap edebilir. Bir hayat k'idını 
olur. Sevmek ve evlenmek onun 
için ikinci derecede bir meseledir. 
O hayatını kendi yapar, kendi ko
rur, fazla rehbere ihtiyacı yoktur. 

K ızım güzelse, o vakit lise 
tahsilini bitirir bitirmez 

mektepten alacağtm , Güzel kızlar 
daha ziyade evlenmiye mütt!mıı -
yil olurlar. O vakit kızıma verecek 
üç dört nasihatim vardır. 

- Kızım, diyeceğim. Artık qenç 
kız oldun. Ben senin yaşında iken 
artık evlenmiştim. Fakat zam.m 
değişti. Biz o vakit annemizin ete

ğinden ayrılamazdık. Fakat onlar
dan her şeyi saklar, derdimizi on
lara söylemiye cesaret edemP.zdik. 
Bütün duygularımızı arkadaşları

mızla birer günah gibi gizli yer
lerde paylaşırdık. Fakat ben se
nin arkadaşın olabilirim. Bana 
bütün duygularını ve bi.itün dü -
şündüklcrini söyliyebilirsin, ben 
senden daha tecrübeliyim. !asan
ları senden daha iyi tanırım. Sa
na faydalı olabilirm. 

Bana asla yalan söyleme. Yalan 
söylersen hem kendi zekana, bem 

benim zekama hakaret etmiş olur
sun. Bana her şeyi olduğu gibi söy 
liyebilirsin. Benim müteessir ve
ya rencide olmıyacağıma emin o
labilirsin. 

B ugünkü nesil hiç dünkü 
nesle benzemez. Arkadaş • 

lann arasında sigara içenler, içki 

m-:mm 
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Alemde 
Türk Kadını 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Çok yakın bir mazide, çalışma ha• 
yatına girmesi mühim bir hadise o· 
lan Türk kadını, ~ok kısa bir zaman 
içinde, tam hazırlanmadığı halde ha
yatn her şubesine girdi. Yavaş yavaş 
mekteplerin, üniversitenin yetiştir
diği kadınlar, ilim şubelerine, dev
let memuriyetlerine kadar yüksel· 
diler. Hangi sahaya baksanız, kadın 
avukatlar, doktorlar, yazıcılar, kim
yagerler, sanatkarlar görebilirsiniz. 
Fakat bugüne kadar Türk kadını an 
cak kendi kabuğu içinde idi. l\lilli 
hudutlar haricinde ismini duyurmuş 
Türk kadını iki Uç denecek kadar az
dı. Fakat bu son sene veya aylar 
içinde Türk kadınının milH huduttan 
geçip, beynelmilel aleme ayak bas
tıkını görüyoruz. 

Geçenlerde Sabiha Gökçen tayya. 
f resiyle Balkanlarda yaptığı seyahati 
muvaffakıyetle bitirdi. Bu seyaha
tin akisleri yalnız Avrupada değil, 
Asyada, Amerikada her tarafta du
yuldu. Bu defa Moskovada açılan 
&'fizel sanatler sergisinde heykeltı· 

raş Sabihanın tablolarının teşhir e
dilmekte olduğunu görüyoruz. Bu e· 
serlerin muvaffakıyet kazanıp kazan 
mıyacağını şimdiden bilemeyiz.Fakat 
ne olursa olsun, Türk kadınının bey
nelmilel aleme sokuluşunun bir ese
ri olınası itibariyle fahir duyarız. 
Buna Avrupada, Amerikada tahsilde 
bulunan Türk kadınlarının muhitle
rinde yaptıkları tesirleri, kazandık

lan tevecci.ihleri de ilave edersek, 
Türk kadınlığının istikhaU hakkın
da daha geniş bir fikir edinchilir, 
daha kuvvetli limitlere düşebiliriz. 

• Yalnız şurada şunu da kavdctmek 
lazım ki, Türk kadınının daha yiik
sek terakkilere mazhar olması için 
lılzım olan yolu tamami1e açılmamış· 
tır. Kanunun verdiği bütün haklara 
rağmen, cemiyetin kadının ayağına 
bağladığı köstekler çöziilmemlştir. 

Hala kadının kabili~·etine karşı mu
hitin bir şüphesi yardır. Kadının 

ilerlemesine karşı ailede erkek hu
kimiyetinin, cemiyette kadını tufey
li bırakmak 7ihniyetinin, hatta pek 
çoklarında "kadinın yeri evidir,, 
zihniyetinin hakim olduğunu g().. 

rüyoruz. Türk kadınınıIJ beynelmi
lel aleme girişi, sadece bizi kadın ol-

duğu için d('j?il, geri bir muhitte ;\'e

tişmiş, erkekle müsavi kabiliyete 
yiikselmiş insan olması itibariyle 
de sevindirir. Kadınla erkek arasın
da fark gözetenlerdcn değiliz. Fakat 
bu farkın tamamen kalkması, kadı

nın hayatta daha kolaylıkla mm·af
fak olması için, bira7. da muhafaza

kar zihniyetlerle ınticadele lazım

dır. Bu zihniyetler baki kalrlıkça, 

kadın beynelmilel aleme ;\'ayılama
dıktan başka, kendi muhitinde de 
inkişaf edemez. 

tecrübe edenler, yalnız randevu
lara gidenler bulunacaktır. Onlar 

yapıyor diye sen de sigara veya 

içki içmiye, erkeklerle yalnız ten

ha yerlere gitmiye mecbur değil

sin. Bir tecrübe yapmıya kalka

caksan unutma ki, içki midede, fi
şede durduğu gibi durmaz. Kafa

nı, iradeni elinden alır ve seni la. 

temediğin yola götürebilir. 

G ençsin, güzelsin. her taraf-
tan aşka dair bir çok sözler 

işiteceksin. Kitaplarda aşk hika

yeleri okuyacaksın. Aşktan bah

setmek gençlik için en tabii eşydir. 

Fakat aşk lafları karşısında giil

me, ve yahut aşk meselesini. ba~

na gelmedikçe o kadar fazla ciddi
ye alma. 

Şüphesiz bir gün sen de sevec,,k

sin, yalnız kalbini kaptırdığın za

man başını dik tutmasını bil. 

Evlenmiye karar vermeden ev

vel düşün: Para için, rahat iç;n, 

ve yahut herhangi bir sebeple e"
lenme. Severek ve sevdiğin ıcin ev

len. Evlenme kararı vermeden hir 

defa da benim fikrimi alırsun ~em 
nun olurum. 



Yüzme te,vik müsabakalanna iştirak eden genç yüzücüler 

DUNKU YÜZMELER 
Teşvik Müsabakaları 
Beşiktaşta Ya dı 

Programın Değiştirilmesine 

Beykozlular, Müsabakalara 
İtiraz Eden 

Girmediler 
Jstanbul su sporları ajanlığı tara-

1 
fından tertip edilen yüzme teşvik 

müsabakaları dün Şeref stadının yüz 

me havuzunda yapıldL Evvelce su 
sporları ajanlığı tarafından buyük 

bir ihtimamla tertip edilerek kliıp

lere tebliğ edilen programın son gün 
)erde değiştirilmesine itiraz eden 

Beykozlular, müsabakalara iştirak 

etmediler. 

Büyükler arasında yapılan müsa -
~kaları yalnız Galatasaraylılar, kü
çükler arasındaki müsabakaları da 

Beykoz, Glatarasay ve Beşiktaş yü
ziicüleri yaptılar. Alınan dereceleri 
yazı oruz: 

ZOO metre serbest: 
I Mahmut (G.S) 2.32.3 

100 metre serbest küçükler: 
I Kemal (G.S) 1.17.1 
n Mehmet (G.S) 1.18.5 

100 metre serbest 
I Vedat (G.S) 1,18.2 

100 metre sırtüstü küçilkler: 
1 Maruf (G.S) 1.39. 
II eKmal (B.Z) 1.41. 

200 kurbağalama: 
I Semih (G.S) 3.26.2 
Il Şamil (G.S) 

100 kurbağalama küı;likler: 
I Efdal (G.S) 1.31.3 
Il Şerif (G.S) 

400 metre serbest: 
I Halil (G.S) 5.44.4 

400 ııerb-;st küçükler: 
I Ibrahim (B.Z) 6.20 

Dünkü yarışlardan bir görünüş 

Il Recai (B.J) 
4X200 bayrak: 

I Galatasaray takımı 

5X50 bayrak ~arışı: 
l Galatasaray tnkımı 
II Beşiktaş takımı 

100 sırtüstii: 
I Şamil (G.S) 

11.43 

2.54 
3. 

1.26.2 
Son olarak Galatasaray Beykoz ve 

Beşiktaş küçükleri arasında "yapılan 
su topu müsabakasında tarafeyn 
5--5 berabere kaldılar. 
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Hariçte: 

1940 Olimpiyatları 
Nerede Olacak? 

Uç dört gün evvel Tokyodan alı -
nan ve Japonların 940 olimpiyatla
rını hazırlamaktan vazgeçecekleri -
ni bildiren tel yazısına dayanarak 
İngiltere eğer beynelmilel komitede 
tesir yapmazsa 940 olimpiyatlarının 
eski namzetlerden Finlandiyada ve -
rileceğini tahmin etmiştik. Anado -
lu ajansının ~ağıya geçirdiğimiz şu 
telgrafı bu fikrimizi teyit etmekte -
dir: 

Londra, 14 (A. A.) - Jnponyanın 
J940 senesinde Tokyoda yapılması 
mukarrer olimpik oyunlarından vaz
geçmesi üzerine, Londra atletik mah 
filleri, Finlandiya, bu oyunların 
Helsenkfors'ta yapılmasını istemedi
ği takdirde Londrada tertip edilmesi 
imkanını müzakere etmektedirler. 

Klüplerde: 

Topkapı Klübünde 

ihtilaf Çıktı 

Okçuluk: 

Okmeydanında Dün de 

A tışıar Y apddı 
Okspor kurumunun tertip ettiği 

ok atışlarının beşincisi dün saat 15 
te Istanbulun en eski stadı olan Ok
meydanında kalabalık hır halk küt
lesi önUnde yapılmıştır. 

Müsabakaları, kurumun başkanı 
ve genel sekreteri idare etmiş ve ha
kem vazifesini de eski okçulardan 
ve kurumun ögretmeni İbrahim Oz -
ok yapmıştır. 

Dünkü musabakaya 14 sporcu işti
rak etmiştir. Uzun mesafe atışlarile 
hedef atı ları üwrindc yapılan mii
sabalrnlar muvaffokıyetli neticelerle 
sona erm· tir. Atışa iştirak eden 
sporcular unlardır: 

Nevzat Caner, Süha Dağdcviren, 
Mahmut Rec;nt, Rüştü Arda, Aydın 
Ustündağ, Mehmet Nuyan, Tahsin 

Ozok, !smail Nuyan, Celal Atak, Sü
leyman Firuz, Htisc>yin Bolsu, Sadi 
Hoşses, Tevfik Sırma, Yahya Tengiz. 

ti!a ettı ,illi tcessurle haber aldık. 
Kltibun birinci takım oyunculan

Birinci küme klüplerimizden olan nı teşkil eden bu unsurların istifası 
Topkapı klübünün son idare heyeti Topkapı muhıtinde de teessürle kar
seçimt dolayısile b:ızı dedikodular ılnnmıstır. 

oldu~nu ve bu yüzden faal sporcu- Aradnkı anınsa'1l 'l'lnzlığın süratle 
]ardan bOyük bir kütlenin kliıpten u t berturaf c>dilccegmi umarız. 

Futbol: 

Gazeteciler 
Takımı, Bugün 
Maç Yapıyor 

Gazeteciler futbol takımı, eksile bir 
Galatasaray tekaüt takımı karşısın
da ufak bir farkla galip gelince, ken 
dini Arsenal zannetti; onüne gelene 
meydan okuyor. 

Bugünkü karşılaşma da, lstanbul
spor mütekaitlcri ile gazeteciler fut 
bol takımı arasında ve Anadoluhisa 
rı sahasında olacak. 

Anadoluhisar klübü, bu 
betle gazetecilere maçtan 

Vatandaş'a Mülakat 

Bizde Kitap, Niçin 

Satllmıyor ? 
"l\lchmct Tuğay,, imzasile 

mektup gönderen bir okuyu
cumuz şu satırları yazıyor: 

''Halk okumuyor, kitap satıl
mıyor., meselesi, nedense, yine 
mc;'I dana çıktı. Bu miinasehet- ı 

le yıllardır içimi kemiren ha7.t 
acı hakikatleri yazmak mecbu
riyetini duyuyorum. Her şey
den önce satışsızhktan şikayet 

eclen ve biitiin kabahati kitap 
yaznnlnra yiiklcmek istiyen tiı

bilcre soruyorum: 
Satış yapmak, dolayısile hal

kı okutmak için bir köşe min
deri gibi kurulduğunuz Anka

17 - 7 - 938 
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kır ziyafeti vermegi kararlaştırm1ş, 
bu suretle biiyük bir misafirperver -
lik göstermeğe hazırlanmıştır. 

Bu maç için çagırılan gazetecile
rin isimleri aşağıdadır: 

ra caddesinden a~nlıp ta, kalbi 
okuma aşkile çarpan ve kitarı- _ 
sızlık yiizünden çırpınan, hin- I : 

PARAMIN suçu 
Yazan: Mahmut Yesari 

Icrcc vatan çocuklarının b..ılun W'llllllllllllllllllllll: 111 • 411111111111111' ırıl 

Gazeteciler takımı kaptanlığın -
dan: 

Bugün Anadoluhisar sahasında Is 
tanbulspor tekaütlerile bir karşılaş
ma yapılacağından aşağıda isimleri 
yazılı arkadaşların saat 11.05 te 
Köprüden kalkacak vapurda bulun
maları rica olunur: 

"Refik Osman, Şazi Tezcan, Naci 
Sadullah, Izzet ~pak, Osman Münir, 
Fuat, Ahmet Adem, Sabahattin, En
ver, !<'oto Ali, Yekta, Osman Cemal, 
Sedat, Ercüment, Foto Namık, Sala
hattin, Ulvi, Besim, Murat, Ihsan A
rif.,, 

* Bu maç için Istanbulspor klübü -
nün gondercliği tebliğ şudur: 

Istanbulspor kllibü başkanlığın -
dan: 

Emekli futbolcularımız ikinci kar 
şılaşmasını matbuat takımile 17 tem 
muz 938 pazar günü Anadoluhisarın 
da yapacaktır. !simleri yazılı üstat -
ların mezkur günde saat 16 da Ana
doluhisarmda bulunacak şckılde ken 
d !erine mahsus levazımlarıle teşrif 

rica olunur. Vapur saati 13.55 

"Bay Yavuz, Avni Kulen, Mu -
vaffak Benderli, Mehmet Tanyeri, 
Şakir Pınar, Kemal Halim, Pehlivan 
Kemal, Mühendis Kemal, Hamdi Can 
ko, Salfıhattin, Ali Sohtcrık, Muh -
lis, Abdullah Yasinoğlu, Ihsan Bay
rı Hikmet Emin, Fuat Ayla, Lutfı 
k~leci, Kemal Koray, Ismail Fil, A
li Martaş.,, 

Halkevi Maçları 
Eminönü halkevinden: 

Evimize bağlı kliipler arasında ya 
pılacak maçlara ait 17-7-938 pa
zar günkü fikstür aşağıya çıkarıl -
:tnıştır. 

Karagümrük sahasında 10,30 da I 
Altıok, Halıcıoğlu (B) takımları, sa

at 13,30 da Altıok, Halıcıoğlu (A) ta 

kımlan saha komiseri Süreyya Birol 
hakem Sait Akyol. 

BALIKESIRDE : 

Arabacı Çarpışmada 

Kurban Gitti 
Balıkesir, (TAN) Karaoğlan 

mahallesinden İsmail oğlu S:ıdetti
nin idaresindeki kamyon Bandırma
ya giderken bir kazaya sebep olmuş
tur. Susığırlığa 3 kilometre yakla~
mışken, Susığırlığın Mecidiye ma
hallesinden Ömer oğlu Şerifin ara
basına çarpmıştır. Arabacı Şerif öl
müştür. Şoför Sadettin tevk1'! edil
miştir. 

duğu yerlere gittiniz mi? Bu
nu yapmadınızsa renkli kapak
lar içine sıkıştınlmış, iki üç ka
ğıttan ibaret kafaloğlarımzı o· 
ralara giindererek ol un kitap
larınızı tanıttınız mı? 

Eğer bunlar yapılmış olsa;\·dı 
yazanları itham giinahına giril
mezdi. Ben Anadoluda doğdum 
\'C hiiyüdiim. Andolunun neresi
ne gittiınse birkaç hiiyiik ~chir 
ıniistesna. hepsinde bu yok]u~u 

iç sızısile giirdüm, Yalnız 'jchrin
de yirmi bin insan yaşayan bir 
\•ilnycttc kitap satım bir kırtasi· 
ye nıağ::rrnsı var ki. orada bu· 
lunduğum iki yıl 7.arfında 'm mn 
ğazaya İstanbuldan ya iiç, ~·a 
be kitap gönderilmisti. 

Arsen Liipen ' 'e Cingöz Recai 
gibi cinai escı·lerin birka-; lrerc 
basıldığını söyliyerek halkın cid 

di eserlere rağbet etmediğini i
leri siircn1er en1elU o e erlerin. 
seker saııdıklnnna doldurularrık 

kasaptan kasaha nasıl dolaşh
rıldığını öğrenmelidirler. Halk 
o kitapları "denize dü~en ~·•la

a sarılır,, kabilinden \·e ba~ka 
hir şey bulamadıl"?ı için aln·or. 
On arın . ·erine bugiin, o 11. an 
hulunnrndığ1J1dan, raflarda toz
landığı iddia edilen eserler go-
tliriilsiin, bakınz nasıl satıhr 
Şimdi hnna: "Okumak i'iti~·en 

nasıl olsa getirtir, okuyahilir,. 
diyecekler bulunur. Bu kısmen 
doLrru görülebilirse de ikisi ara
sınd nki maddi ve mfmcvi fnrkı 
düşiinmck litzıın. Manevi forkı 
Uyleıniye liizum ,·ok. Maddi 

fark ise haddinden fa:ıda para 
vermek korkusudur. Bunu biz· 
znt verdiğim için siiylib·orum. 

Gecen sene Babıali kiitiirhn
nelerinden biri katnloğlarda 250 

kuruş olarak g(isterilen bir kita
bı bana 350 kuruşa verdi. Yine 
ayni kiitilphaneden 125 kunı~a 
getirttiğim bir k~tabın huc:iin o
rada 40 kuruşa satıldığını giir
diiın. 

işte ze~·tinyağı gibi suyun Üs· 
Hinde kalmak istiycn w: bunun 
için miiellillerin i3 i eser :vorat
ınadığmdnn şikayete kalkı-:nnla· 

bü~iik hataları hıınlnr-

Radyodan Şik{ıyet Ediliyor 
Ay~anaarayda 45 numaralı Şenyuva 

çayhanesi sahibi M. Tanrıyar yazıyor• 
"Dairelerin B<lat 14 te kapanması dola

yısllı rndyo idaresi de progrnmını aeğlıı
tlrdl. Öğle ne§rlyatını kaldırdı. Hılbukl, 
ö!jle saatlerinde radyo çok lhımdır BI· 
zlm semt işçi muhitidir. Öijleyln burarfa 
istirahat eden mUşterllerlmlz radyo lı;tl · 
yorlar. Yalnız memurları dUııUncrek yap•· 
lan bu program deölşlkH1il bizim ırararı
mıza oluyor. AIAkadarların nazarı dlkka· 
tine koymanızı rica edcrım.,, 

Odol ile ağız bakımı 
pek büyük bır iyilıktır denilebilır Yavaş 

yavaş dışleri bozan ağızdaki o çürütücü 

şeyler artık peydahlanamaz ve ODOL su. 

yunun her kullanılışından sonra insan bütün 

ağzında bir ferahlık duyar. Bunun üzerıne 

bir de dlşlerinızi Odol dişmacunu ile fırça
larsanız onlar bembeyaz ve parlak olurlar. 

Ç alışmadan para kazananla
rı bilmiyorum. Çalışarak 

para kazanan insanların para al
dıkları muayyen gi.inler, zaman
lar vardır. Bunların en belli ha~-
lıları, gündelik, haftalık, on beş 

günli.ik ve aylıktır. 
Alış veriş. ve eğlence piyasa • 

Iarında tesirini en çok gbstercn 
"aylık,. tır. 

Ay başlarında dükkanlar ve eğ-
lence yerleri, arı kovanı gibi işler. 
Ayın on beşinden otuzuna karlar 
müşterisizlikten sinek avlıyan yer 
ler. hele bir iki gedikli müşterisin
den başka kimsenin uğramadığı ga
zinolar, meyhaneler, tıklım tıklım 

permanantlı gibi taranmış. P tJ 

rıl iki delikanlı, garsonu~ 
tabak taşıdığı .sıcak, so ~ 

zelcrle kanmıyor, listeye bB 
ayrıca porsiyon üzerine pO 
ısmarlıyorlardı. ıııJ 

Yemek mi yiyorlar, içki fil 
yorlar? Bu, belli değildi. J<o < 
civert gömleklisinin bir ara 
kızardı, morardı, kalktı. ağırr 
tılı bir yüriiyüşle tuvalet t~ 
gitti. On dakika kadar so~ 

1 .. .. .. dih1e likan ının, yuzunu men 
ruhyarak geldiğini gördüril 

O, masaya yaklaşınca, ar!C 
davrandı: 

- Artık kalkalım. 

dolar, boşalır. Elini pantalonunun cebirıe 
Renim, ne haftalığım, ne de ay- Bir demet para çıkardı. hesBP 

tığım v:ır, ne oldu, bu gidişle, ne lasına göz gezdirdikten sonr• 
de olacak! sonu çağırdı, bir on liralı!C 

Gazinodaki kalabalıktan, bir ay Garson. parayı çabuk bozmıl 
başında olduğumuzu anlıyordum. ki arkadaş, omuz omuza d• 
Dalgınlıkla girmiş oturmuştum; rak çıkıp .gitti. 
yoksa. adımımı atmaz, caddeyi tu- Konuşmalarından işçi old 

tardım. bhmin edilebilırdi. Fakat ~ 
Oturduktan sonra rla knlkmı>k giyin1şleride-n, yı..ı ..... e-ı. ""lir 

güç oluyor. KalabRhk arasından sahif>lerinc. hatta miras 
yol açmak sıkıntısı insanı duşün- benzi •orla dı. Cebinden p3 
dürü ar. vsntılatörlerin uğultu.su_--'1l'Jtn1:"'-<:C!J<1tntlt:'tte'""Pcro~ bır 

. arasında biribirlerine duyurm:ık ;_ samayış vardı. 
çin bağıra bağıra konuşanların gti- Solumdaki masada. dört ~ 
rültüsü, sersemleten bir tokmak · · d ~ 

bir grup. rakı ıçıyor u. gihi insanın başını, beynini uyuş-
1 

1 d0 
iisti.i, irili, ufaklı şişe er e 

turuyor. Artık, olduğunuz yer<le tu. Dördünün de yüzü ki 
mıhlanıp oturmıya mahkumsunuz. sesleri kısık. gözleri dumafl 

Garsonu çağırıyorum, aldınş et- Konuştuklarını duyanıarıl" 
mivor, ellerinde bardaklar, tabak- 1 . ·· lerı· kızarrıı' 

J arın yerme yuz 
Iarla bir masadap öbür masaya · d h r la ~ 

zımdı, seslerim a a az 
koşuyor. Başka bir garsona işaret lıydılar. 
ediyorum. 

O da, oturdugunuz taraf. benim 
ı servisim değil! demek ıstcr gibi 

işaretle cevap veriyor: 

B ir ara. nasılsa işi hafıfliyen 
garson gcldı, bir bira soy

ledim. 
Hava, çok sıcak. Gazinonun içi 

fırın glhi yanıyor. Vantilatörlerin 
dalgalandırdı~ı durgun hava. sıcak 
sam yeli gibi yiiztime çarpıyor. 

Bu, ne oturup dınlcnmck, ne de 
şövle, oh1 deyip sük(m ıçindc ka
fa dinlemek! Bu, bir nzap, bır q
kence. 

Biramı içip kalkacağım. 

Karşı masada oturan iki genç ka
dınla orta yaslı bir adam. ne türk
çeye, ne de rusçaya benziyen ttcn· 
yip bir dille, avaz. avaz konuşu
yorlıır. 

Orta yaşlı adamı. tanıyor ~lbi
yim. Ya, bir yerde çalgıcı, ya'1ut 
vaktile çalgıcı idi. Genç kadınla
rın, ikisi de beyaz Ruc;lardan ola
cak. Türkçeyi. iyi telaffuz ede -
mıy<lrlar amma, iyi biliyorlar. Yaş
ları. yırmi iki, yirmi liçten fazla 
dt'ğil. 

Beyaz Ruslar. Türkiyeye r.öç e
deli yirmi yıl oluyor. Bu genç ka
dınlnr Tlirkiyeye çocukken gcldı
ler, Türkiyede doğup büyüme sa
yılırlar. Neden, iyi konuşamıyor
lar? 

Üçü de iştahla yiyip içiyorlarnı. 
Orta yaşlı adam, bilek saatine 
baktı. Garsonu çağırdı, hesap ıs
tedi. Cebinden ci,izdanını çıkardt, 
açtı, blr demet pembe on lirahk
lar arasından birini ayırdı. gar-
sona uzattı, ciizdanını tekrar ce
bine koydu. Hesabın üstünu alın
ca kalktılar. 

S ağ tarafımdaki. masada, biri 
koyu lacivert, öbürü be

yaz ipek gömlekler giymiş, saçları 

c 
S ağ Herdeki masnda 

bir gene kadın. onlar 
!erini görmemek için, ycriıt 
ğ"stirmişti. 

Dört kişilik grup. daha ne~ 
içecekti? bunu, kestirmek ~-! 
tü. Şişeleri, mezeleri ısmııt ~ 
ne listeye bakı.yor, ne de .'' J 
ruyorlardı. İçlerinden birı.~ 
katmer katmer enselisi. d 
gibi öksürdü. aksırdı. Arkll tı• 

- Duman dokundu ... }.t" 
ıı.r· 

şu sigaravı ... Burası da sıc 
karsak açılırız. 

0 ııe 
Hep birden kalktılar ve r6 

den keseye davrandılar ~e• 
biribirlerine parayı verdı cı~ 
temiyorlardı. Ceplerinden 

8 
dıkları şişkin ci.izdanlarını 

0 
Birinin uzattığı elli 1 iraJığl·ıc• 
gnrsonun elinden alıyor. 9~.ı 
na geri veriyor, o, tekrar 
uzatıyor... 11rı 

Ötekinin çıkardığı yüt 911 
öbür arkadaşı vermesine rıı çı" 
yor. kPndi bir elli Iirahl< 

veriyordu. del'] 
Bu, bir hesap görme 

cenkleşme idi. Garson d• çı~ 
mıştı, hangisi daha baskıfJ rıı -1 
hesabı gördü. anhyaınadl 
yet dördü de cüzdnnlartnı 1 
rine koydular. Omıızlar11111

1o 
rı mendillerle alınlarının: ıcıJ 
nin. enselerinin terJerınl 
yarak sokağa çıktılar. oct'r' 

Esnafa da. toptancı t tof'' 
benziyorlardı. Esnaf ve 1,,.rııt 
tüccar olmak için. hes9P ffldı 
len adamlar olmaları J{ı~etl 
buki. hP.saplarını bilm 
ccdivorlardı. 

1
r9 

Demek ki, ince hesllP 
lüzum görmiyecek tcadsr 

ve çok kazanıyorlardı. tı1" 
ı.;il 

(Arkası: Sayfa 8• 



Hindistan 

B ena.reae dinlenmek n 
l>okt ıezmek için 1reldim. 

or Bağvanduın evine mi
~ir oldum. Gerçi kendiıi Del-
1 •de idi; fakat oflu ve torun
~ Benareıte oturuyorlardı. 

evlerini açtılar. 

. Bu, gece yatısına ilk defa olarak 
littiıı.ırn Hı'nd · d" h d ·· 
1 'k 6 ' u evıy ı, em e gun 
~ hayatlarında Hindu an'anesine 

erruatına kadar sadık kalan bir 
aile H; .. ..J ih . t ' . 
h . · . .."'u z nıye ının hudutsuz 
urrıyet· · l ' ı, gun uk hayatının sımsıkı 

e&ki ~killer içinde mahbus kalma-
lı her yab · · 1 . 

ancı ıçın an aşılmıyan bır 
ıı:uanuna, bir tezad. Bu evin en bü
>:1lünden en küçüğüne kadar hepli en ~; ... __ ,_ 
b~ .. "~tahsili almış insanlar, 
Utun mod f'k' . bil ern ı ır cereyanlarını 

en kafalar ... Bununla beraber u-
~&ndıklan dakikadan yatacaklan 

e kadar her hareketleri binlere'e 
~~~ilin leebit ettiği muayyen bir 
-uıeye bağlı. 

B tr asına çardağının altından 
lhdık geçerek büyük bir bahçeye 
la · ~inalann üstü mor aalkım-

örtüıu, bahçede gölgeli büyük 
~-•laçlan, at kestaneleri, son 
IU!ı -:"'~k çiçek. Ortadaki bina· 
~ onunde bir havuz var, müte-

L 
Hint i.tilılcil Javannda büyük rolü olanlardan yalınayak 

milyarder: Şive PrClfaJ 

Kendi · 
Kendisine 

Baba Olmuş 
Maruf Ameri

kalı tenisçiler -
den Frank Par -
ker, evlenmede 
garip bir rekor 
kırmlfiır. 

Bu 19p0rtmen, 
küçük yaftanberi kendisine bakan ve 
evlltlığa kabul eden analığı ile t!V

lenmiştir. Böylelikle kanun mucibin 
ce, kendi kendisine baba olrnuıtur. 

Frank Parker, milliyeti itibarile 

Lehlidir. Amerikada bir tenis klübiln 

de tenis topu satmakla işe başlamış
ve kısa zamanda büyük §Öhret sahi

bi olmuştur. 

• 
Denini Tadyo ile veren 

prolnör 

lstokholm Ü· 

niversitesi pro -
fesörlüğüne ge -
çenlerde Dr. Ge
verts'te tayin 
olunmuştur. Fa
kat, profesör, o 

~havuz, iki tarafında kuy
•'--- kıvırmıı, ağızlanndan sv 

~~~ Yalınavak Bir 
~ere ai...ı. __ hl&- H . t M · ı d . ::~:S ın ı yar erı 
~lutumu ge

sırada Siyamda tetkik seyahatinde 
bulunduğu için açış dersini vermek 
için vaktinde yetişememiştir. 

Dr. Geverts, bu dersi Siamcia yal
nız baŞlna okumu' ve İstokholm U
nivenıitesindeki talebelerine radyo 
ile dinletmiştir. 

* F abrilıa baccmnı ~alan laıraz 
Henri Sorcers 

isminde biri Lon 
dra civarında 

~ büyük ninemin bahçe-
B büy(ik bir modeli idi. 

iti ~e dört bina var. Ortada
~ıQf' Bagvandasın, yanda to-
4e Oturuyor, arkadaki iki ~ 
~dgaJfba misafirlere mahsus. On-

Ptot ~ ~ille bana refakat eden 
lla destor Mucibi misafir ettiler, ba 
ettU oktor Bagvandasın evini tahsis 

er. 
\rataJı: 

döteıı ~aSl, evin arkasında taı 
rt ter' ınutevazi, kapılarından bi
diy laa açılıyor, biri b:uıyoya gi
der:· Her yer "bal dök te yala" 
illa t!Cek kadar temiz. ''Evvel za-
1-~. içinde ... ,. havasının çok din
...,Q(lıric· 
lrlaıı ı bir kötesl. Fakat "ahır za-
Yor " havası buraya da nüfuz edi
lfiktı onuıı için Benares ziyareti bir 
bir ~· bir gezinti değil, kalama 

SUrü.., . 
,. .. L "'enı sualler sokan bir ae-

'IUlat Oldu. 

D 0ktor Bağvandasın otlu 
ltLa iti> henı kıyafet, hem de st
ct.ıı. arile Bolabay Desaym biraz 
~ ı:aenç bir örneğL Sade ve tabii 
deoıo an. Babasının metaf izlk i
ltla.k JilerUe pek a18kadırr ~lma
'h..L_ı._.0ndan büyük bir iftiharla 
-;::ıyor. 
lırttJtan evvel& ağızlanndan su akan 
b(iyiik aslanlann karşısındaki 
~ Odaya aldılar. Burası d()k
~ Usu an~şılan çalıf!Da odasL Es
diy~ d~femeli, yani büyük bir 
torun hır iki koltuk bir de dok
~ah ~azı masası var. Oturdum. 
le~ seyrettim, Liknav köy
~ faciasını unutmıya ~alıf -
'baııa Fakat karpmdaki bir resim 
ct.ı Yelli Hindistanı bütün dağ
ltll : acı meseleleri ile hatırlattı. 
>1lk nle Besaut'un resmi idi. Bü
tııı h llluharrtr ve hatip, Hindula
atııt, ?•tından bir fırtına gibi ge~ 
~ nkıIAplannda büyük bir POl 
1lıı...._ arrııttır. Hindistanın i.stUcllll 
"cunda bhth 
~ttl . u un dehasını urfeden, 
~•dırı ıuıdanlara giren bu İngiliz 
""•ı~u memleketin fikir ve ihtilal 
ta. l3ir rı~da derin izler bırakmış
dlliıın~ınd~dan fazla Hındu, Hin
deı_ • eskı felselesi, aanati ile 4-
~d&arhoı olan bu kadın ayn! za-

a dar b" H' ltıİ!\bı b ır uıdu naayonalis-
tttr. Pa aşlıca &millerinden olmut-
1-r on fiat temayülü olan Hindu
baraını'::. için "medenlyetimiııe, 
)erı.ı dün itinıat Uyaııd.ıre, onu 
~d Yada tanıtmıya çaltşanlar 
lidtr da A. Besaut, en kudretli-
cl " er f L u d i • hat hakiki modem Hin 

•nı.od lk n an f Ayet eder ve 

YAZAN : 

Halide Edip 
.. terakkimize engel olan kuvvet
lerden biridir, çiınkü içimizi boş 

bir gururla doldurdu, kendi ken
dimizi tenkit etmek kudretini biz-
den aldı .. , der. 

B en bunlan düşiınürken 
bahçede bir ses duydum, 

profesör Mucip telaşla odaya gir
di, Babu Shiva Prasad'ın beni 
görmiye geldiğini söyledi. Bahı;e
de bir hasta sandalyası gördüm. 
İçinden dev cüsseli iri bir cldam 
koltuk değneklerine dayanarak 
kalktı, bana doğru geldi. Bu &dam 
istikllt.l davasında hapse girmiş ve 
orada dizlerine inme gelmişti. O
nun için ancak koltuk değnekleri
le bile müşkülatla yiirüyordıı. Ye
ni Hindistanın büyük ve çok se
vilen simalarından olan bu ihti
yan tecessüsle tetkik ettim. Büyük 
bapnın dağınık beyaz saçlan, u
run sakalı, bütün simanın heybeti 
ile insana yelesini sallıyan bir as
lanı hatırlatıyor. Nadiren bir ih
tiyarın gözlerinden bu kadar kud
ret, irade ve ateş fışkırır. buna 
rağmen bu gözler bir çocuk gözü 
gibi berrak ve ayni itimatla, dost
lukla insana bakıyor. 

Şive Praşat, Hindistamn mil
yarderidir, fakat fakir bir ffınju 
gibi yaşar. Serveti Benaresteki, 
fikir, tahsil ve sıhhat müessesele
rine sarfedilir, vaktile oturduğu 

muhtefem bina da şimdi halka 
verilmi§tir. 

O, "servet halkındır, zenginler 
sadece o serveti umumun hayrına 
ve faydasına sarfa mecburdur,, der. 
Bu adam gönlü ve gözlerinin 
bakışı gibi bir çocuk muhayyilesi 
taşır. Fakat burada "çocuk,, ta
birini iptidai yerine kullanmıyo
rum. Çocuk muhayyilesi bence 
bütün büyük kaşiflerin. yaratıcı 

insanların bir hususivetidir. An
cak onlar umuma bir hulya, bir 
masal gibi görünen fikirlere. ide
allere vücut verirler. Hindu fel
aefeei hazan insana kiina tın, A 1-
labm bir hulyası olduğu fikrini ve 
rit, dünyadaki değişmeler, bıribiri 
üzerine yatatılan, kurulan, cemi
yet tekilleri de belki Hindu için 
insan hulyasıdır. Şive Prasadın 

tahayyül ettiği müstakbel Hindis-

tanın bir giln hakikat olmıyacalı
nı kim iddia edebilir. 

bir fabrikanın 

40 metre uzunlu 
ğundaki bacatı

nı çalmıştır.Bun Ş ive Praşadın ideali mnsta
kil Hindistandır. Bunda ye

ni bir şey yoktur. Fakat buna e
rişmek için tuttuğu yol hayli ori
jinaldir. O der ki, istiklil ile Hint
lilerin arasındaki mani vahdetsiz
liktir, bu vahdetsizlik din farkla
rından geliyor, o halde ilk iş b'J 
farkı kaldırmaktır. Din farkı na-

dan evvel hırsız, bacanın başka ye-

sıl kalkar? 

re ya_pılması için fabrıkatörü. bata 
yı yıktırmıya ikna etmiştir. Birkaç ge 
ce sonra da yıktırılan bacanın en

kazını arabalarla kaldırtarak başka

sına 20,000 franga satmı,tır. Mahke 
me, bu baca hırsızını üç ay hapise 

mahki'lm etmiftir. 
Şive Praşat der ki, din inl'an

ları biribirinden ayırdığı kadar 
birleştirebilir ve bu birle~eyi 
viicude getirebilmek için o. Be
nareste "yeni mabet,, ini bina et
miştir. Bu mabedin içindekiilahe 
Hindistanın haritasıdır. Bütün dağ
lan. ırmakları, sulan ile mermer 
üstüne oyulmuş muazzam ve gü
zel bir harita. Ben Benareste iken 
"yeni mabet,. henüz bitmemişti. 
İçinde bir çok yerli sanatklr ve 
heykeltraş bu yeni mabuda ~kil 
vermiye çalışıyordu. Bina yarı - . 
lırken içinde bir tarafta Hindular 1 
"Veda,.lannı okuyor ve öbür taraf- j 
larında Müslüman, hıristiyan, her ı 
hangi dine mensup Hintlilerin mu- 1 
kaddes kitaplarını okumaları için : 
yerler vardı. ı 

Şekil itibarile orijinal olan bu 
mabet fikir itibarile yeni değildir. . 
Garp cereyanlarını bilen heır han- i 
gi tarih talebesi size bunun "coğ
rafi milliyetçilik., in şark usulü 
bir alameti olduğunu söyllycbilir. 
Coğrafi diyorum, çünkü Şive Pra
şat bu "vatana tapmak", için yap- ı 
tığı mabette ırk meselesi varı~ de
ğildir. Yine zihniyeti biraz g~rplı 
olan bir tarih talebesi bu coğrafi 

milletçiliğin garpteki ırka da
yanan ideolojilerden daha zuar
sız olduğunu derhal görür. Irk 
milletçiliği bir memleketin ev
ladını renkleri, yahut ecdatlarının 
kanı başka diye biribirini boğaz
latabilir, dine istinat eden bir tak
sim yine insanları kanlı ve vahşi 
boğuşmalara sevkedebilir, halbuki 
müşterek toprak, menfaat ve ha
tıra ile biribirlerine bağlı olan 
miIJetçilik belki §imdiye kadar 
memleketlere hiç olmazsa lclerin
de bir sulh ve inanma ya?mak 
fırsatını vermi,tir. Fakat bu ide
ali Hintlilere İsviçreyi. Fransayı 
misal getirerek anlatmak kabil o
lamıyacağı için Şive Praşat. on
lann anlıyacağı yolda telkinP ça
lışıyor. En bOyilk ve mfişte~Jc ma-

Sarlonun 
' 

Yeni Filmi 

Geraltlin 

Şeker Kralı sayılan kocasından, 

sinema artistliği uğrunda ayrılan 
Geraldine Spreckles, Şarlo ile çalış
mıya başlamıştır. Şarlo bu zeki ve 

canlı genç kadınla yeni filn>.ler ha

zırlamaktadır. Şarlo ile Geraldine 
birkaç ay önce tanışmışlar ve daha 

sonra sıkı fıkı dost omuşlardır. 

Geraldine Şarlonun yeni hazırla

dığı filriıde seyahate ve maceraya 

düşkün bir gen~ kadın rolü alacak
tır. 

but vatandır, başka mabutlar, ya• 
ni din, ırk. hars. renk ıizi ayırabi· 
lir. fakat vaıan birleştirir,. dem~k 
istiyor. 

Sof ye Mektubu: 

Solyaıla Bulgar milli tiyartor-.ı bina.• 

Bulgaristanda Milli 
Tiyatro Trupları 
Nasll Çahşıyor.? 

Sof ya, (Hususi Muhabirimiz
den) - Balkanlarda tiyat

roculuğun en çok inkişal ettiği 

meml~etlerden biri de Bulgaris
tandır. Bugün Bulgaristanda Fili
be, Varna, Rusçuk, ve Burguda 
dört büyük belediye tiyatrosu var
dır. Bunlar, kendi belediyelerin
den bafka aynca hükumetten de 
yardım görüyorlar. Sofya, Filibe 
ve Pilevne truplan her sene bir
kaç ay turneye çıkarak temsiller 
verirler. 

Şumnu ve Lom kasabaların

daki büyük tehir tiyatroları kendi 
kaaabalanna temsiller verirler. 
Bundan bafka Sofyada Kooperatif 
ve Odeon namlannda iki operet ti
yatrosu ile eeyyar bir dram heyeti 
ve Poplaren te•tır namında bir 
temsil te~kkiilü mevcuttur. 

.Filibe Ye Yama tiyatrolan bir
kaç senedenberi hükumetten, her 
yıl beşer yüz bin leva yardım gö
rüyorlar. Bunların haricinde kalan 
,ehir, belediye, seyyar ve operet 
tiyattolanna Maarif Nezareti tara
fından. senede umumi olarak 
1,000,000 leva yardım yapılıyor. 

Son senelerde Bulgar operası da 
ihmal edilmiyecek bir te,ekkül ha
line gelmiştir. Opera artistleri sık 
sık ecnebi merkezlere davet edil
mekte, konserler vermektedirler. 

B ulgaristanda dram, opera ve 
operet temsillerinin ücret

leri çok ucuzdur. Bu sayede fakir 
olanlar bile. tiyatrolara gidebili
yorlar. Mektepliler için de gayet 
ucuz temsiller veriliyor. Temsil 
verilecek bina ve sahne bulunm1-
yan küçük koylerde mektep bina
larında temsiller tertip edilmekte
dir. Her sene köy ve kasaba mek
teplerinde ders senesi sonunda şe
hadetname t~zii esnasında talebe 
ler tar-afındıln müsamere verilme-

si de Adet -ktini almıştır. 

Temsil verilmesi kabil olmıyan 

küçük köylerde halka. tiyatro, kon

ser ve konferanslar radyolarla dtn 
letili)tor. Bulgaristanda herköy be

lediyefii, bir radyo almıya mecbur 
edilmiştir. 

Sofyada Bulgar milli tiyatrosu. 
yaz temsillerine hararetle devam 
ediyor. Bu tiyatroda kış ve yaz 
mevsimlerinde şimdiye kadar 374 
temsil verilmi8tir. Bu yekunun 
204 ü dram ve 173 ü opera temsil
leridir. 

En çok muvaffakıyet kazanan 
piyesl~rden "Depotat,, 22 defa, "E
hemmiyeti olmıyan kadın,. 18 de
fa, "Venedik taciri,, 15 ve "Draho
tnaaız,, piyesi 15 defa oynanmış
tır. "Yanilerin .dokuz kardeşi .. o
perası 8 defa, "Ölli gözler., , "Tais,. 
l3er defa tekrarlanmıştır. "Yarasa,. 
ve "Satılan kız., operal-an da çok 
raj'bet görmüıtiır. 

1938 - 1937 yılında Bulgar 
tiyatt'()lan. 41i 8ulgar 103ü 

tercüMe olarak 144 piyes oynamış
lardır. Sofyadaki ft'ıilU tiyatro, Ko
operatif ve Odeon operetleri dahil 
olmak üzerf 936 - 937 mevsimle
rinde 9 ayda 3,193 temsil vermişler 

; 4 * 

Köylerde temsil ver~ bir 
trupun genç artistlninden biri 

dir. Bu temsillerden elde edilen va 
ridat 8,071,000 levadır. Geçen yıl 
tiyatrolar, Bulgaristanda 136 ka
saba ile 107 köyiı ziyaret etmişler
dir. Varidatın üçte ikisini bu :seya
hatler için yapılan masrllflara , 
yüzde otuzu da artistlerin maaşla
rına tahsis edilmiştir .• 

Bulgaristanda dram, operet 'e 
opera artistleri "Bulgar art ıstleri 
Birliği,, namiyle birlesmışlC'rd r. 
Artistler Birliğinin 406 azası var
dır. 

BuJgaristanda her şehrin b r ti
yatrosu olduğu gıbi bir de muzıka 
bando takımı vardır. Şehir mu
zikası veya ac;keri bandosu umu
mi bahçelerde heftada iki defa ol
mak uzere halka bedava knnserl@"f' 
verir. Ayrıca bir cok şehirlPrde 
gençler arasında orkestra teıı:t>k

kulleri, musikı cemiyetleri. koro 
heyetleri kurulmuştur. Bulgaris
tanda muzik tcşekkulü olmıysn 

hiçbir lise vPya mua11ım mektebi 
yoktur. Mılli havramlarda t~lehr. 

merasimlere daima muzıka ıle go
turulur. 

1 GIRESUNDA : 

Bir Kaçakçı Tutuldu 
Giresun, ıTANı - Bulancak lt27 ... 

sına bağlı Bozat kllyund~ Ha~an ~t

lu Mecldin evınde yapılan arast1r

ma neticesinde 7 kilo 300 grıım )o. 

yılmış kaçak tütün bulunmuştur Hı 

san, adliyeye teslim edilmıştır. 

VANDA: 

Su Yüzünden Çıkan 
Bir Cinayet 

Van, <TAN) - Duhanın 

köyünde. BuC'an suyundan :ıo'°>etl• 
tarla sulamak işint> mızıkçılık kanŞr 

tınlmasından dolayı Ali ojtlu Hal t 

ile Emin otlu Ali ara<ııında lc'>vf.!• 

~kmı~tır. Ali. Ralidi taşlı o1d•ırmu 
ve yakalanmıştır. 



TAN 17 - 7 - 938 

Vali ve Arkadaşları Beraet Ettile 
Ankara, 16 (Tan muhablrinden)

Bugün Istanbul vali ve belediye rei
si Muhittin Ustündağın ve arkadaş
larının muhakemelerine temyiz mah 
kemesi dördüncü ceza dairesi salo
nunda devam edildi. 

Müddeiumumi Dedi ki: 
değil, her iki tarafın zarar ve 
faati ancak, alınacak arsanın 
ve telerruğ kıymeti ile rayice 
resmen teşkil olunacak takdiri 
met komisyonunun takdir ed 
ve arazi sahibinin de teklif e~ 
ceği kıymet ve bedeller ara Istanbulda işleri olduğundan bah

sederek dün hakimler heyetinden i
zin istiyen vali Ustündağla arkadaş
larından bazıları bugün mildafaala • 
rını yapmak üzere yine mahkemede 
hazır bulundulnr. 

Maznunlardan yalnız Kocaeli valisi 
ve sabık lstanbul belediye reis muavi 

Buna ihmal denemez. Çünkü ihmalin unsu

runu teşkil eden vazifeyi de yapmak ta ih-

mal ve terahi .veya amirin kanuna göre 

verdiği bir emri makbul bir sebep olmak· 

sızın yapmamak keyfiyetleri burada yoktur. 

BilGıkis vazifeye taallGk eden bir it yapıt- 1 1 
mııtır. lcrai bir fiil vardır. Fakat, kanunun 

emrettiği merasim ve eık61in dııında yapıt. 
muktazi fiyatın mukayese ve t 

1 • • t 
edilebileceğine nazaran, terazıı . 

dığı için vazifeyi suiistimal 

vün ve teşekkül etmşitir. 

cürmü tekev· 
feyn ile olsa dahi bu ciheti terni11 
decek olan 329 tarihli istimlak k 
nunun tatbikatına hiçbir mfıni 

' lunmadığı halde tatbik edilrne~ 
ve sebebinin de bu kanunun 
istimlaklere mahsus ve ıniı 
sır imiş gibi gösterilerek müdafii' 
dilmesi gibi haller, arzettiğiın v O 
le müfettiş fezlekesinde serded 

ni Hamit Oskay ve belediye daimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!iıı!'!iiiiiiiiii!i!i~~~ii!iii!iiii!i!i~~~~~~~~....;~~~~~~~!!!!iiii~~!!!!!!i!!i!!!i!!i!!!i!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~"'"!!~~~~~~~!!i!!i!!!!!!!~~i!!!!!!!i!!i!!!~I 
encümen azasından Mehmet Ali gel- • 
mcmişlerdi. 

Saat 10,15 te celse açıldı. Reis Mec 
di Beydeş, başmüddeiumumi başmu
avini Arif Çankaya'ya dönerek: 

- Buyurunuz, dedi. 

iddianame 

yurulan 26 - 12 • 926 tarihli k arar
lara istinaden bu işin pazarlıkla ya
pıldığında teksif etmelerine rağmen, 
bu arsanın istlmlakinin ne suretle 
cereyan ettiği hakkında Dahiliye Ve
kaleti cclilcsinden vaki suale ve son 
radan miilkiye miifettişlerine verdi 
ği cevap ve miidafaanaınede 329 ta

Arü Cankaya, ayağa kalkarak fd - rihli istimlUk kanunu muvakkatine 
dianamesini okumağa başladı. lddia- tevfikan hareket edildiği bildirildik
nameyi aynen bildiriyorum: ten ve kendisile muavininin cevapla 
"- Hadise: İstanbul belediyesin- n arasında mübaneyet husulünden 

cc Asri Merazlık ittihazı için eski be- sonra dahi hem istimlfık ve hem pa
lediye müfettişlerinden, Vali ve ~ zarlık kanunlarını meze ile muamele 
lcdiye reisi Muhittin Ustündağın es- yapıldığını ta7.ammun eden karışık 
ki arkadaşlarından Giritli I.ikoğlu bir üade ile miıbnncyetlerin telifine 
Eşreften istimlak edilen yerlerin is- çalışılmıştır. Evvelemirde bu bapta
timlak işinde, mumaileyhin menfa- ki kanuni mevzuların tetkik ve tah
atine ve belediyenin zararına olarak, lili icap etmektedir: 
suçluların kanuni ve idari şe!<ilden Hüklımet ve belediyece yapılacak 
başka suretlerle muamele yapmak istlmliik usulünü gösteren 24 - 11 -
ve vazifei memurelerini suiistimal 295 tarihli istimlak kararnnmesile iki 
etmesinden ibarett~. sefer, 300 tarihli kararnameler hü • 

l\funmclenin başlan11ç ve netice- kümleri tatbik edi1irken, sırf lstnn -
lcri: - Belediye umumi meclisinin bul ve taşra belediyelerince tatbik e-
15 - 5 - 932 tarihli kararile Maçka- dilmek üzere neşredilen 329 tarihli 
daki Şeyhler mezarlığına ölü gömül- istimlllk kanununun 17 ncl maddesi 
rncsi menedilerek belediyenin Be - ile ismi geçen iki kararname mefsuh 
yoglu ve civarı halkının bu hususta adcledilerek ~29 tarihli istimlak ka • 
ki ihtiyacı için Mecidiyeköyü ve Le- nunu belediyelere hasredilmiştir. 

vent çiftliği civarında maliyeye a- Bu kanunun ikinci -.e miiteakip mad 
it müselles şeklinde 200 küsur dö - delerinde istimlak olunacak mahal -
nüm mesahadn bir yerin ahnması ]er için iptida menafii umumiye ka
kararlaştırılm1ştır. Bu karar Ü7.erine rar1 a!ınılıktan sonra bu mahallerin 
belediyece bu ara7.ide tetkikler yaır mutasarrıfın ve tasarruf vesikası ve 
tırılm1ş ve mezarlık ittihazına elve- mahallinde evsaf ve miktarı tetkik 
rişli olduğuna rapor istihsal olundu- ve haritası tanzim ve resmen teşkil 
ğu gihi harlt.ıııa ela llldırılınıi :vo ~ ~lunaca.k takdil'l kıy.ınet lcotni8yon\I 

lediyeye temliki için maliye nezdin- na, kıymeti. talcd~~ ettirildikten. son -
de yapılan teşebbit$ 'Uzerine maliye- ra muamelatı muleakihes\n\n ıkmal 
ce bu araziye takdir ettirllen 85 li- olunacağı em:olunma.ktadır. 
ra üzerinden verilmek üzere yüksek Belediye ıdarelen~ce yapılacak 
Vekiller Heyetinden karar alınmış müzayede, miinakasa ı~a!e hakkın • 
ve keyfiyet belediyeye bildirilmiş - da olup l - . 6 - 926 ta~ıhın~e ~ute -
tir. lş bu vaziyette iken Anastas im- ber olan talımatnamenın 3 uncu m~d 
zasile belediyeye verilen 29 - ı - 934 desinde pazarlık veya emanet tart • 
tarihli istida ile belediyenin, hazi- kile yapılması caiz olan işler göste
neden satın almak istediği arazinin rllerek (A) fıkrasında yalnız bir şah 
şagilleri olduğundan verllemiyeceğt sın yed.i tasarrufunda bulunan e~a 
cihetle buna mukabil kendisine ait ve emlak ve (B) fıkrasında 200 lıra
bu civ~rda bulunan arazinin daha dan aşağı kıymetteki milbayaat gös
ehven fiyatla belediyeye satılması terildiktcn sonra, bu fıkralara mii • 
teklif edilmiştir. Bu istidanın veril- 7.eyyel fıkranın üç bendinde şehadet 
diği gün Levent çiftliği civarındaki namelerinde 3000 liraya kndar müba 
arazinin belediyeye teslim edilip e- yııat, imaliıt, ameliyat, encümeni e
dilmiyeceği Milli Emliık Müdürlü • manet kararile pazarlık veya emanet 
ğünden bir tezkere ile sorulmuş ve tarikile icra kılınabilir. 
alınan cevapta 260 küsur dönümden Şehremanctlerine senevi 2000 li
ibarct olan bu araziden 30 dönüm radan fazla varidatlı belediyelere 
miktarının bazı eşhasın işgali altın- merbut mütedavil sermaye ile idare 
da bulunmasından dolayı tamamen olunana fnbriknlara ve müessesat ve 
teslim edilemiyeceği ve fnkat 200 dö teşebbilsatı iktısadiyeye muktezi o • 
nüm miktarının teslim olunabilece • lup pazarlıkla alınmasında veya yap 
ği bildirilmesi üzerine belediye re- tırılmasıncla menfaat görülen son 
isince hemen Likoğlu Eşrefin arazi- encümeni emanetin veya belediye 
sinin alınması kabul edilerek pazar- meclisinin esbnbı mucibeli kararile 
tıkla kıymetinin takarrür ettirilme- caiz olduğu kabul edilmektedir. 
si istimlak komisyonundan istenm!ş, 6 - 12 - 926 tarih ve 287 numarnh 
bu komisyon tarafından da beher dö Büyük Meclisin kararınJa da mena 
nümün 73 liradan alı.nması suretile fii umumiyeye müteallik olup ka • 
yapılan puarlık daimi encümence nun hususunda mezkur arazi ve em 
tasdik edilerek satın alınnnı ve 33 lakin istimlak tarikine gitmeksizin 
bin küsur liradan ibaret olan parası terazii tarafeyn ile ve uıüzayedelt;re 
da tediye kılınmı!tır. iştirak sureti!~ de mübııyaasının ca-

iz olduğu gösterilmiştir. 

Kanunsuzluklar 22 • 9 - 341 tarihli tebliğatı umu
miyede 22 - 4 - 341 tarihli müzayede 

Bu humsta mülkiye müfettişlerin- ve münakasa ve ihale kanunu hiiku
met namına vuku bulacak müzaye -
de, münakasa, ihale hakkında olup 
ahkamı milnderecesi belediyeleri da
lrel şümuliine almış olmasına naza -
ran bu kanunun belediyelerce mabi
hiittatbik olmadığı bildirilmiştir. 

ce icra kılınan tahkikat neticesini 
mübeyyin fezlekede yapılan bu işte 
vukua getirilen kanunsuzlukları tes
bit eden vakıalara suçluların buna 
karşı sebkat eden müdafaalarının 

menfi noktalan ve müstenedatı birer 
bırer kayıt ve işaret edilmiş oldu -
ğundan bunların tafsilen tekrarı ile 
kıymetli vakitlerinizi zayi etmiye -
rek yalnız telhisen arı ile iktüa ede
ceğim. 

Suçlu sanılanlann ve bilhassa va
U ve belediye reisi Muhittin Ustün -
dağın duru~madaki müdafaalan bu 
husustaki iatimlAkin belediye idare
lerince yapılacak mür.ayede ve müna 
kasa ve ihalelerin sureti icrası hak
kında.ki 1 - 6 - 926 tarihli talimat -
namenin 3 üncü maddem ile ah iren 
Büyük Millet Meclisince ittihaı bu-

istimlak Sırasında 

Imdi: 
HiikUmet ve belediyece tatbik e

dilmekte olan 295 ve 300 tarihli ka -
rarnamelerde belediye istisna edile
rek onlar için ayrıca 329 tarihli ka
nun neşir ve meriy&t mevkiine va -
zedilmiş ve bu istimlAk işi yapılır -
ken meriyette bulunmuştur. Beledi -
ye idarelerine ait müzayede ve mü
nakasa ve ihale hakkındaki talimat 
namenin üçüncü maddesinin (A) fık 
rasında yalnız bir şahsın yedi t~sar-

rufunda bulunan eşya ve emlakin ve 
(B) fıkrasında 200 liradan aşağı kıy 
metteki miibayaatın pazarlık veya 
emanet tarikile y:ıpılması tecviz e • 
dildiği gibi ayni mnddenin ahiren 
müzeyyel fıkrasının ilk bendinde 
şehremnnetlerinde 300 liraya kadar 
mübayaat, imalat, ameliyat encümeni 
emanet kararile pazarlık veya ema -
net tarikile icra kılınabileceği. ve i
kinci bendinde de şehremanetlerine 
senevi güne 200.000 liradan fazla va 
ridatlı belediyelere merbut müteda
vil sermaye ile idare olunan fahri • 
kalara ve müssesat ve teşebbüsatı ik
tısadiyeye muktezi olup pazarlıkla 
ıalınmasında ve yaptırılmasında men 
faat görülen mevad, encümeni ema
netin veya belediye meclisinin esba
bı mucibeli kararile caiz olduğu gös· 
terilmekted!r. 
İşbu talimatnamenin üçüncü mad 

desinin (A) fıkrasında eşya ve em
lakin kaç liraya kadar ve kimler ta
rafından ve (R) fıkrasındaki 200 lira 
ya kadar olan mübayaatın kezalik 
kimler tnrafmdan pazarlıkla yapıla
cağı meskut olmasına rağmen, bu fık 
ra lara tezyil olunan fıkrada 30,000 
liraya kadar mübayaat ve imalat ve 
ameliyatın encümeni emanet kararı 

ile yapılabilec:ğı tasrih olunmasına 
göre, yukardaki bir fıkrada ancak 
200 liradan aşağı kıymette paıarhğ:ı 
cevaz veren kanun vazıı fıkrai mü
zeyyelede encümeni emanete 3000 U
rayn kadar salahiyet verebildiği hal 
de (A1 fıkrasında bir şahsın yedi 
tasarrufunda bulunan eşya ve erp -
lak hakkında bir kıymet t ahdit et
mlyerek mutlak bırakmasile bu m ut 
lnkıyetinden hadisemizde olduğu gi
bi 3,300 küsur liralık bir arsanın pa 
z<.rlıkla miib:ıyaasına cevaz olduğu 

nu istidlale müsait olmadığı netice-
si kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

26-12-926 tarihli ve 287 numaralı 
biiyük meclisin karanna gelince: 
Bunda menafii umuma müteallik o
lup kanunu mahsusunda mezkur a
razi ve 'emlakin istimlitk tarikine git 
meksizin terazıı tarafeyn ile ve mü
zayedelere iştirak suretile de müba 
yaasının caiz olduğu gösterilmekte 
olmasına ve kanun vazıi bu karar 
tarihinde biri hükumetçe ve diğeri 
ondan ayrılmış belediyelerce m a -
bihüttatbik iki istimlak kanunu ve 
bir de belediyelere ait müzayede ta
limatnamesi mevcut olduğunu bildi 
ği halde kanunu mahsusunda mez
kur "Arazi,. tabiri ile bir kanunu kac; 
tetmiş ki, o da hiikümetçe tasdik e
dilen kanun olmak lazımgeleceği, 
nitekim 341 tarihli müzayede ve mü 
nakasa kanununda olduğu gibi onda 
da belediyeleri şehirler dairesine al-

maması ile ve hiç olmazsa " Kanunu 
mahsuslarında,, tabirini kullanank 
her iki istimlAk kanununun maksut 
olduğuna zımnen olsun bir i§aret e
dilmemesile müstebeldir . 

Pazarllk Bahsi 

Bu böyle olmakla beraber, pazar
lık yoluyla alınmanın caiz olduğu 

bir an için farzedilse dahi, gerek be
lediyeler müzayede ve ihale talimat 
namesinin 3 üncil maddesinin A fık 
rası ve gerek biiyiik meclisin 26.12. 
926 tarihli kararı bu pazarlığın kim 
ler tarafından ne şekilde yapılaca -
ğında sakit bulunmasına nazaran, 
arsanın hakiki değeri ile alınması 

ve belediyenin zarardan korunması
nı teminen ol vakit hükmü mer'i bu
lunan 329 tarihli kanuna tevfikan 
evvelemirde menafii umumiye ka • 
ran alınmak ve satılması teklif edi
len arsanın mutasarrıf ve tasarruf 
vesikası ve arsanın mahallinde ev -
safı tetkik ve haritası tanzim ve reı1-
men teşkil olunacak takdiri kıymet 
komisyonuna kıymet takdir ettirile . . 
rek arsanın Eşref tarafından işt ira 

he.delile teklif ettiği bedelin takdiri 

kıymetle mukayese ve arada fahiş 1 nümü 28 liradan, 28 dönümü 12 
bir fark olup olmadığı tesbit edildik mart 934 ve beher dönümü yine 30 
ten sonra değer fiyat üzerinde tera- liradan olmak üzere 26 dönümü de 
zıı tarafeyn hususunda, zaten cebri bir sene sonra 9 mart 935 tarihle
istlmlAk yoluna gidilmiye lüzum kal rinde satılmış ve Eşref tarafından 
maz ve şayet teklif değer fiyattan 427 dönümü beheri 73 liradan olmak 
fahiş görüldüğü takdirde dahi ka- üzere 31 mart 934 tarihinde ve 26 
nunun cebri kısmının tatbik zarure- dönümü de bir sene sonra ve yine 
ti mazur olurdu. ayni fiyatle 14 mart 935 tarihin.ie 

Devlet ve belediyeye ait arazi ve belediyeye devir ve feraj edilmiş. 
emlake takdir olunacak bedel ka - tir. 

bul edilmediği takdirde bunlar hak- y .f • S - i I 
kında da cebri istimlfık usulünün tat azı eyı u11st ma 
blk edileceği 295 tarihli kararname -
nin 20 inci maddesi iktizasından b'..l Suçu teşkil eden noktalarla sübut 
Iunması hasebile evvelce hazineden delilleri şöyle hülasa edilebilir: 
alınmasına teşebbüs edilen müselles 1 - Menafii umumiye karannın 
araziye maliyece 80-85 lira bedel tak alınmaması 
diri doğrudan doğruya oranın hakiki 2 - Arsa Eşrefe ait olduğu halde 
değerini ifade eden bir takdiri kıy· Anastas tarafından verilen istidada 
met mahiyetini haiz olmayıp an • kendisinin malı olduğundan bahisle 
cak bir satış ve arz fiyatı olduğun - teklü vukuundan sonra Eşrefin mev 
dan ve belediyenin pazarlık komis • zuubahsedilmesi ve sebebinin hah 
yonunun mazbatası da kıymet takdi olunmaması 
rine ait değil, pazarlık yapıldığına 1 3 - Gerek Anastas tarafından vu 
miHedair bulunduğundan E~refin be 1 kubulan teklif ve gerekse bilahara 
lediye ile tesahüp eylediği bedele Eşrefe aidiyeti anlaşılması üzerine 
mikyas addedilemiyeceği gibi diğer satılacak malın tasarruf vesikası tet 
taraftan Eşrefin arsasına Beşiktsş kik ve pazarlıkla d a olsa belediye • 
maliye takdiri kıymet komisyonun - nin zararından korunması için ' yu
ca da beher dönümüne 30 lira ltıy - karıda izah edilen şekillerde değe. 
met takdir edilmiş ve o bedelle de rinin üzerinde tetkikat yaptırılma -
iştira ve teferrü eylediği meydan- ması, 

da bulunmuştur. 4 - Belediye ve menafii umuml-
Beşiktaş, maliye takdiri kıy- ye namına hareket eden Vali Mu

met komisyonunun 30 lira kıy- hiddin Üstündağ ve arkadaşlarının 
met takdir ettiğine dair olan ra- inkflrlanna rağmen, mezarlık i -

çin aldıkları arazi civa -Porundan tecahül etsele.r dahi 
rında mevcudiyetine mezar • 

Eşrefin hini teklifinde tasar r u f lıklar müdürlüğünün 15 ve 23 A • 
senet ve mua melesi tetkik edil- ğustos 933 tarihli, yani Eşrefin ma

se iştira bedeli görülecek ve bu liyeden iştira ve tasarruf tarihinden 

bedel ile teklif ve mutabakat daha evvelki tarihli müzekkeresile 

bedeli arasındaki pek fahiş fark bu müzekkere üzerine bu arazinin 
bittabi görülecektir. mezarlık ittihazına elverişli olduğu-

Bu rapor ile tasarruf senedi- na dair hıfzıssıhha mütehassısı tarn-
fından yazılan 16 Teşrinisani 933 ta 

ni görmüş te iğmazı aynctmiş rihli raporla ve Eşrefin böyle ucuz; 
olmaları ile hiç görüp tetkik et- bir fiyatla teferrüğ teşebbüsünde bu 

memiş olmaları arasında mesu- lunduğıına da cereyan eden pazarlık 
liyet noktasından bir fark yok- muameleleri ve cereyanı tahkikatile 
tur . muttalt olduklan halde, belediye 

Pazarhkta lhtikcir menfaatini sıyaneten b u araziyi em
lfıki milliycden doğrudan doğruya 

istimlak etmek ellerinde iken bu ci-
het yapılmamış olması. 

5 - Hini teklifte satışa arzedilen 
453 dönüm arazinin henüz Eşref ta
rafından kısmen teferruğ bile edilme 
miş olduğu halde Eşref hesabına ya, 
pılan bu pazarlıkta ne kadar istical 
edildiğinin hesap işleri müdürlüğün 
den riyaset makamına yazılan 29 Ma 

yıs 1934 tarihli müzekkere ve bunun 
üzerine yapılan muamele ile vazıhan 
anlaşılmakta bulunması, velev kıs
men olsun henüz temellük edilmi
yen bir arsaya Eşrefin malik ad ile 
değer pahası verilmedikçe kimsenin 
malı elinden alınamıyacağı hakkın

daki kanun hükümlerind• istifade 
edeceğinin müdafaa edilmesi. 

Tecziyeleri isteniyor 

ÇlıJ 
diğer delil ve emmarelerle su 
nn kanunsuz hareketleri ın~ 
bel sübutta görülmüş ve tahas: 
den delillere karşı ileri sürd~ 
müdafaa noktalan da kanun ,,e 
zifeleri icaplanna uymamak iti 
le kendiliğinden merdut buluı: 
ve red sebepleri de yukarıda bl 
nasebe birer birer gösterilmiştlt· 
te sübutunu arzettiğim şu fiil "~ 
reketlerin cürmi vasıf ve mah 
ni de tahlil etmek isterim: 

Buna ihmal denmez. Ç .. 
ihmalin unsurunu teşkil 
vazifeyi de yapmak ta ihınsl .. 
terahi veya amirin kanuna 
verdiği bir emri makbul bit 
hep olmaksızın yapmamak 
fiyetleri burada yoktur. Bil 
vazifeye taalluk eden bir iş 
pılmıştır. İcrai bir fiil v 
Fakat, kanunun emrettiği 
rasim ve eşkalin dışında Y8 
dığı için \'azifeyi suiistimal c 
mü tekevvün ve teşekkül 
miştir. 

İşlenen suç herbirinin . 
tıklan muamelenin yekdiğ 
inzimamı ile tekevvün ve 
kemmül ederek neticelenınit 
masına gr .. e cümlesi de he 
d irler . Hareketlerine tev I 
eden Ceza Kanununun 240 d 
cı maddesinin ilk fıkrasına 
hikan cezalandırılması talel' 
lunur. 

(Arkaısı 10 un~ 

(Hikayeden Mabaat) 

Paramın Suçll 
(Baf\ 6 ~ S 

Biraz sonra, iki genç Rus 9"" 
dını ile orta yaşlı adamın 

bklan masaya iki orta yaşlı ~ 
geldi. Kılı.klan pek düzgün de~ 
di. Pahalı cins rakı ve nefis.~ 
halı mezeler getirttiler. Konur 
lannı duymuyordum. ,,ıt 

Önümdeki birayı içml~ V 
ikinci duble ısmarlamayı duf1!'1"' 
ken, üç masa ilerde oturan. ,r 
tal kıyafetli, traşı uzamış be§ 
kadaş, beşer, onar liralıklar 1 
rarak, "Şakön pursuva" hesaP 

rüp kalktılar. fC' 
İkinci dubleyi ısmarlamadı1'1' et" 

tiğim tek dublenin parasını ~ 
rek ben de kalktım. 

!Jd" 

K alabalık caddede, uçsuz, JP1 
caksız bir yalnızlık erli 

içinde yürüyordum. teJ 
Ben, gazinoya cebimdeld '!" 

beş liranın hesabını kitabını ~ 
parak girmiştim. Hatta bu tel< 1' 
liralık, bana, biraz emniyet te 

S uçlular: - Mülkün değer pahası 
ver ilmedikçe kimsenin elinden malı 
alınamıyacağı hakkındaki kanun hü 
kümlerine istinat edildiği ve Eşre -
fin ucuz alması hakiki değer fiyatı
nın verilmemesini ve değer fiyattan 
aşağı bir bedelle cebri istimlak yo
luna gidilmesi caiz olmadığı husu -
sunda bir müdafaa da ileri siirül -
mekte ise de belediyenin pazarlık
la verdiği bedel hakiki hir fiyat ola
rak tebellür etmiş bir kıymet olmn
dığı yukarıdanberi verilen izahatla 
tesbit edildiği gibi bir mülkün değer 
pahası verilmedikçe Gabilin elinden 
alınmıyacağı hakkındaki kanun hü
kümleri ötedenberi sahibinin tasar -
ruf ve intifa edegelmekte olduğu bir 
mülk olması laumgelip, yoksa bir 
malın ve mutasarrıf deği}., ancak ti
cari mahiyette olarak bugün sağ e
lile 30 liraya maliyeden alarak sol 
elile de 73 liraya belediyeye veren 
Eşrefin bedeli iştirasının vasati iti -

riyordu. 'f' 
6 - Yukanda bahsi mahsusunda Şimdi, fakirliğimden utarıı111 

barile ihtikfır denecek bir surette 
ticaret etmesini ihdas edecek bir pa 
7.arhğa hiçbir zaman zikri geçen ka
nunların ruh ve manalan müsaade 
etmediğini bildirdi. 

Elhasıl: - Kısmı azamı sakit ha
nedan azasına ait olup milli emlake 
intikal eden ve oraca da tasfiye su
retile E~efe satılan ve arazinin 325 
dönümü belediyeye satış teklifi tari-

hi bulunan 29 Kanunusan i 1934 ta
rihinden hemen 27 gün evvel yani, 
2 Kanunusani 934 tarihinde beher 
dönümü takdiri kıymet raporuna 
müstenit olarak 30 liradan ve 53 dö 
nümü yine 30 liradan şubat 934 ve 
beher dönfimü 57 liradan, 21 dönli
mü kezalik 934 şubat ve b•r dö-

izah edildiği veçhile bu mübayaanın başlamıştım. 

pazarlık yoluyla yapılabilmesi bir an * ~ 
için caiz farzedildiği takdirde dahi Haksızsın, dostum, çok b3 bit 
pazarlığın kimler tarafından ve ne sınl 11Her gün,, le "bir gilfl·1 ,$ 

şekillerde yapılacağı pazarlığa dair değildir. Bundan başka, eğeT• 
olan karar ve talimatnamede sara- kazanıyorsan ... 

=ğ·=·= = ·=!-" 

··tii" Baf, dit, n ezle, erip, romatizma, Nevralji, kmkh k ve btJ·ıir• = ·= k~m:.:= = ·n.--



Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Sultan Hamit Aleyhine 
\'eni Cereyanlar Başladı 
it' •lfaJa t\ nn yardımı olmakla be 
h ol raber, halaya biraz daha 

araıc 'd ' ıııı kend· gı ıp gelebiliyor .. Yii 
Utu ~ ısı Ylkıyor .. Odasınl dön 

nıan da d . 
ınde b aıma masanın ü-

ı. Ü~ü ulundurulan muhalle -
rn ve sa· 'b' . di ar ıre gı ı yıyeceklere, 

U zusııe rağbet gösteriyor • 

ttend1.tn· . 
llıesj d ızın bu v"aziyetinin de-

e deği~t· er~a~ sarayın siyasetini 
t l>aşa ~;:'ış~ı ... Bir gün, doktor Ri 

er ağa bırlıkte Musah 'p Cev-
ıı~ ile ~clerek aşikar olan bir me 
tL c..fendimi · · · ~ık . zı ınceden ınceye 
eta etrrıış; hasıl ettiği kanaatten 

endiş . 
lhından e gostermişti. 
ildi- · . şu anlaşılıyordu ki· e-.. uızın 'f , 
gitrnenı· ı .akat kesbetmesi, ho-
tlı .. Bu ~tı. 
etıdirtıiz' a _çok ta bil idi. Çünkü, 
Çle IÜ ın ıfakat kesbettiği ha-

"Dört güncükten fazla •altanat zevki ıürmedı, namurat 

aslanım,, diye ağlayıp •ızlamaaı kesilmemiıti 

~ikod~~ bulacak olursa, bircok 
h~ onun ;r zuhur edecek. ihtimal 
lle zuh ahta avdetini istiyenler 
"' ur ed k . <:.fend· ece tı. 

he k 'rtıizin ü k r esten . a ate yüz tutması 
~aYl harek zıyade (Nakşifend) kal 
&bın8 &ığ ete getirmişti. Bir türlü 

l'lıahlüıt arnıyan bu taşkın ruhlu 

ağaların yerine, Y1ldız sarayından, 
Cevher ağa tarafından seçilen ba
zı ağalar getirilmişti. Gerek bu a
ğalar, ve gerek saray memuru 
Vanlı Mehmet, içerdeki bu cereya
nı haber alıp, derhal Yıldız sarayı
na haber vermekte gecikmemişler
di. 

l\irı L. ' Yine B ·· .. · 11;ar118 uyuk Kadıneföndi Sultan Hamit, bu harekete son 
- Itad ına geçerek: derece öfkelenmişti. 

~ı~ ınırraı Ç k -k·· 1 B h 11 . . t• 1 • lttık if ··· o şu ur as anı- - u a er, ıyı ne ıce verm -
~11lla}ı bu •ltat kes~iyorlar. İn yecek ... Benim, biraderime karşı 
ti kal:rııy ~. yarın bir şeycikle- büyük bir hürmetim var. Elimden 
tlıaıt <>ltn acaıı:. Böyle durup otur- geldiği kadar kendisine bakıyo-
~eli, P:re:~: Şimdiden tedarik ijr rum. Saray halkını da, hiçbir şey-
111t ele g ırrıızın gasbedilen hak~--~d,~e-~n mahrum bırakmıyorum. Ne-
biye er;irrtıeliyiz. leri eksik? Ne istediler de, gön-
Aı ' tahrik· Ilı aarnaf"h. ata girişmişti. dermedim? Niçin, nankörlük, edl-
t ~altşif 1 

' hu Iikirde olan, yal yorlar. Niçin, şunun bunun sö-
lltit •-- end d ğ'l · · ta ...:ehhüı e ı dı. O tanhte he züne uyarak benim aleyhime yü-
f trıanlarını ~~~diği için pek çok rüyorlar. Bu hal de,ıbm ederse, 
'1ldirn.ızin ızırn sarayda ve &- kendilerine güceneceğim. 

ha Sultan) !1anında geçiren (Seni Diye, Cevher ağa ile büyük ka-
~Jt,,... ı e· bi ~ ..... Yan F ' r ayağı saraydan dın Efendiye haber göndermişti. 

1tdeierdı atına Sultan da ayni fi Sultan Hamit, bu haberi gön • 

lier ne~ dermekle kalmamıştı. Sarayın et-
Suııan. a ense, Seniha Sultan ile rafındaki inzibat ve takayyüt çen-

~isbetı&ınldin arası iyi değildi. berini biraz daha daraltmıştı. 
~ Ye kö11k- Saraya girip _çıkanlar, büsbütün 

!'tip ~·ı :ıt Unde §ehzadclere 
,,,. ... ~ı en tahdit edilmişti. Hemen hemen zi-
.... eyd suikast vakssının ana çıJoı.ı yarete gelenler, sadece Reşat E-
'-aı ~Uri p asından dolayı, ko· fendi, Burhanettin Efendi gibi ken 

dimizin dairesine gitti. İki kar
deş biribirlerine sarıldılar, kucak-
laştılar. Uzun saatler. konuştular. 
Yine öylece sarılıp kucaklaşarak 

ayrıldılar. 

Fatma sultan ayrılırken, yakın
da tekrar geleceğini söyledi. Efen 
dimiz de: 

- Teşrif ediniz, hemşire. Sizi 
sık sık görmek isterim. 
Cevabını verdi. 
Şu mülakat ta gösteriyordu )d. 

artık sabık hiikümdann şuurun -
daki muvazenesizlik, eni konu dü 

zclmek istidadı göstermişti. 
Fakat Fatma sultanın bu günkü 

hareketi, kendi hakkında iyi neti-
<"e vermemişti. Çırağan sarayından. 
çıkıp ta Baltalimanındaki yalısı

na gider gitmez, sarayın etrafı der
hal askerler ve zaptiyelerle çevril
miş.. Sultan, sarayına hapsedil
mişti 

(Devamı -uar) 

1 E 

Pazarhksız 
Ahşveriş 
Hazırhkları 

K 

Pa7.arlıksız satın alma kanunu 
resmi gazete ile neşrolunmuştur. Bu 
kanunun tatbikatına Eylô.lün birinci 
günü başlanacaktır. Kanunun üçün
cü maddesine göre "pazarlıksız fi
yatı ve ayırıcı vasıfların biri veya 
ikisini gösteren etiket veya işaret 
konulması mecburiyetinin en evvel 
hangi yerlerde, hangi ticaret ~ubc
lerinde ve hangi maddeler hakkında 
ve ne suretlerle tatbik edileceği İlc
tısat Vekaletinin teklifi üzerine İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle tayin o
lunacaktır.,, denilmektedir. Bu ka
nun yalnız perakende satışlar için
dir. İktısat Vekaleti kanun hüküm
lerinin tatbiki için muhtelü ticaret 
Odalarının mütalealannı alacak ve 
bu mütalealar üzerine ilk tatbik ma 
hallinin neresi olabileceğini tesbit 
edecektir. 

Halde Dünkü Satışlar 
Bamya kilosu 12 - 15, Sakız ka

bağı 2 - 2.50, Dolmalık biber 11 -
12, Sivri biber 10 - 11, Kır domate 
si 5 - 6, Sırık domatesi 10 - 12, 
Çalı fasulyesi 5 - 10, Ayşekadın 
12 - 13, yesi1 fasulye 9 - 11, So
ğan 3 - 4, Sarmısak 3 - 4.50, Se -
mizotu 1.50 - 2 kuruş. 

Asma kabağı adedi 6 - 15, Enrti
nar 3 - 5 Patlıian (baş) 3 - 3.50, 
Patlıcan (orta) 2 - 2.50, Patlıcan 

(ufak) l - l,50, Hıyar 25 santim, 
UiO kuruş. 

Maydanoz demeti 40 Santim, 60 
santim. 

Firenk üzümü kilosu 14 - 20, 
Türbe eriği 7 - 17, Kayısı 20 - 40, 
Zerdali 13 - 15, şeftali 15 - 30, 
Fındık 8 - 13, Ağaç çileği 40 - 60, 
Vişne 9-22, Mustabey armudu 10-
20, İncir 5 - 10 kuruş. 

Limon ecnebi 100 adedi 200-400 
Karpuz yenidünya (baş) 35 - 45, 
Karpuz yenidünya (orta) 20 - 30, 
Karpuz yenidünya (ufak) 2 - 9, Kar 
puz alacalı (baş) 40 - 50, Karpuza
lacalı (orta) 25 - 35, Karpuz alaca
lı (ufak) 5 - 15, Kavun topatan 
(baş) 30 - 35, Kavun topatan (orta) 
15 - 25, Kavun topatan (ufak) 

6 - 10 kuruş. 

ti ilıerin aşanın gözden dü,me- dilerine emniyet edilen şehzade-
dUıh._ . e Fatına sultan da Ab- lere inhisar etmişti. 

'"<llll1de dü KADINLIK HORMONLARI 
.\Ylıi §rnan kesilmişti. Bu sırada bir gün, Fatma sultan 

hıu.tı üat z:_~aııda, Çırağan sara- yine biraderini ziyarete gelmişti. 
daı_ -rafında, (B' Fakat, Yıldız sarayından gelen 
"""esi) ırinci Feriye l\ ilde ik kapıcılar, sultanın içeri girmesi-
ellıaletıın •rnet eden tehzade ne müsaade etmemişlerdi. 
~ Ue Efendi de, Sultan Ha-
da lrası h 
~'"'~endlınız· 0

1 olınadığı için. 0 

~~ f~~ tekrar tahta çı -
ı.nde idi. (1) ...-.ı V •lde Şe , 

lin vkefza kadına ge-
•aıta ce .. O he . d 

rıaıa h . : psın en ziyade 
....._ 1. _ arıstı. 

~ı ·~lanun 
... etirı~ ' senelerce sarav kö-
~ ~ -.e, Yellah • 
d~ lnlrn in! . t dairelerinde i-
~l ttrn ti .1edı. Arnca korkusun-

tarı rı titredi T 
di~ at taht ı. am sırtını 

eceli ına dayayıp "Oh! 
ieldt 4rnan d ,. 
tıaı · bört gü .. a başına bu i~ 
tı1l'r\ ~ki sürr:cu.kten fazla salta-

})'... edı. Namurat. asla-

~ ı~e. •Al 
~l ayıp sızlaması kesilme-

l°ll e, bu 
~da un!Urlar b' 1 de b· ~lne Suıt ır eşince. sa-
l> tr Cereyan ;;: ~amit aleyhin-

ro Şgostermişti. 
akasında sü -1 •. ıtı.,. ru en 

~lı>. ayete 
t ~dtliL nazaran, 
)~_tıtıı b 1\ l:artıa AbdUlhaınidin 
"' • Q...,. nında h ~ "1.1k bil! ' ıe Ulde Kemal E· 
t~\ otan Para sıkıntısı 
lta lteııdlat .\bdtılhamtd Ketlrmie. 
~lt4 ~I nd~ bir mı~ müracaat eJe
~ l"° de ;•t trıuıtabillnd r Para istemiş. 
t ' ı l'\derrnı e bazı kıYmeW 
' aı rı detıu r. AbdUlhanut <ben 
t·~ d'k rn. Madeırıkı ' kö-' "ıı. lıtı~or H rehin ne pa-
ııı \t~I "'tb-acaat. ts•V:Var hanının aar
la~11 ttlen •. eu ha e in.) diye haber 
~- bfr ne lltrnıı~' Kemalettin .etı-ndt-

IOfulttuıt c:!';!f'!fl itibaren aJ'a 

O zaman, saray kapısında bü
yük bir skandal sahnesi canlan -
mıştı. Fatma Sultan, büyük bir 
cüretle: 

- Vay.. Beni buraya girmek
ten meneden kimmiş? O pinti he
rif mi? O kim oluyormuş ta, beni 
kardeşimle görüşmekten menedi -
yormuş. Ben, kardeşimi görmek 
isterim. Onu görmedikçe, şuradan 
şuraya gitmiyeceğim. Geceyi de 
burada geçireceğim. 

Diye, avaz avaz bağırmıya bat
lamıştı. 

Caddeden gelip geçenler, orııya 

toplanmışlardı. Beşiktaş karako

lundan gelen zaptiyeler, halkı da-

ğıtmışlar, Fatma sultanın arabası

nı kordon altına almışlardı. Yıl

dız sarayının memurları, vaziyet
ten son derece telaş etmişler, der
hal saraya koşarak Sultan Hami
de haber vermişler. 

Biraz sonra Cevher ağa geldi. 

- Aman elendim! Kapıcılar, 

verilen emri yanlış anlamışlar. E
fendimiz, hanedan erkanından hiç 

kimseyi biribirile görüşmekten me 

netmiyorlar. 

Diye, Fatma Sultanın hiddf'tinf 
~skin etti. Fatma Sultan, ağlıya, 
ağlıya saraya girdi. Doğnıea efen 

Kadınlann tuvaletleri gibi hor
mon işleri de erkekliğe nisbetle da 
ha karışıktır. Erkeklikte yalnız bir 
hormon bilindiği halde kadınlıkta 
şimdiye kadar bilinen iki tiirlil 
hormon vardır. Bunu da. şüphesiz, 
tabii bulursunuz: Kadının hormon 
işi, erkeğinki gibi, yalnız ı1evmelde 
bitmez. Sevginin mahsulü olaa ço 
cuğu vücut içinde tafımak, büyüt-
mek lazımdır. Bu iş için de ayrıca 
bir hormon ister. 

Birinci hormona fo11ikülln der-
ler. Bunun i§İ, kız çocuk daha 
doğmadan onun kadınlık uzuvlan
nı hazırlamaktır. Bu ilk işi, ondan 
sonra da kız çocuk biiyiirken. göğ
stinün erkek çocuklardan yüksek 
olması, kalça kemiklerinin geni'· 
lemesi, genç kwn ince tenli, fakat 
cilt altında onun • güzelliğini ~·a
yan, yağlan bulunması, sakal ve hı 
yığı çıkmaması, seıııinin ince kal
ması, adalelerinin küçük ve kuv
vetsiz kalması, kadınların herfeY· 
den çabuk müteessir olmaları. sö
zün kısası, kadınlığın zarifliğini 
ve zayifliğini yapan herşey yine 
o hormonun tesirile olur. 

Bu hormonun vücut içinde mll
him bir işi daha vardır : Kız ço
cukta, sonradan çocuk yatağı ola
cak uzuv ince, pek incedir. İç ta· 
raftaki örtüsünü mikroskop altı
na koyarsanız ancak iki sıra hile· 
re görebilirsiniz. Kız çocuk biih1i' 
yaşına erip follikillin fazlaca çık· 
maya başlayınca bu iki sıra höcre 
birden bire çoğalmafa başlar. O 
uzvun adalesi de kalınlaşır. Genç 
kız anne olmaya hazırlanır. 

Görüyorsunuz ki, insanlar J(in 
en mühim hormon hu follikülin
dir: Kadınlığa gfizellijini veren. 
onu erkeklere sevdiren, onu 11nne-
1ih hazırbyan hormon .•. Bazı me 

rakit hekimler bu kadınlık hormo
nunu, insan erkeklere değil, er
kek hayvanlara şırınga etmişler : 
Ru sı•1""'"'"1 yİven hayvanın tiiv· 
leri dökiilür. · Onun . için fazla 
kıllı hayanlar için de follikiilinli 
kremler yaparlar, teşbihte hata ol 
ıııa da kusura bakmamalısınız ... 

FoJlikiilin genç kızı anne olma
ya hazırlarsa da. kadının gebe kal 
masını temin edemez. Bunu temin 
için ikinci bir hormona lii:ınm \"ar 
dır. Ona da liitein derler. Bu hor
mon olmayınca çocuk ~·umurtası 
yatağına yapışıp biiyümez. Kadın 
kısır kalır. 

Kadınlığın iki tiirlfi hormonu ol 
masından dolayı kadınlarda hor
mon bozukluğunun çeşitleri de çn 
ğahr: Bir kere iki hormondan her 
birinin fazla veva eksik olmasına 
göre dört çeşit bozukluk. Sonra, 
biri fa7.la, öteki ek,,.ik. yahut ikisi 
de eksik veva fazla olacağını da 
hesap edenı~niz: 
Bu mahzende oturmaktan Rel·aiye 

semen geldi 
mısraınnda olduğu gibi, birçok tiir 
lü hormon bozukluğu tasavnır e
debilirsiniz. 

Halbuki iş yalnız bu iki tiirlü 
hormonun fazlalığiyle yahut ek
~ik1ii!;iyle bitmez. Hunların ikisi de 
kafatasının içindeki küçiicük ipo
fiz guddesinin tesiri altındadır. 
Bu küdiciik gudde onları hareke
te getirmek için ayrıca iki hor
mon çıkant. 

Bundan dolayı kadınlığın hor
mon işleri pek çok kanşıktır. He
le gebelikte, hekimlerin meşime 
dedikleri, son ve cocuk do~duk
tan sonra süt verecek memeler de 
ite kanıınca ..• 
Bu karışıklıfın içinden sıra ile 
çıkmıya çalııacağım. 

o N o 
•••••••••••••••••••••••••• 

GÜNLÜK 
PiYASA 

Dün piyasamıza 285 bin kilo huğ 
day gelmiştir. Ziraat Bankasının yu 
muşaklan 5,28 den, sertleri 5,20 ku 
ru:ıtan satılmı5tır. Tüccar malı yu -
muşaklar 5,32 ve serUer 5,15 kuru:s 

• tan verilmiştir. 

ı * Muhtelif mıntaknlann 38 bin ki
loluk yemlik arpaları 4,14 kuruş -
tan, Anadolu arpaları ise 4,06 - 4,25 
kuruş arasında satılmıştır. Çavdar -
lar 4,15 kuruştan Tekirdağ kuşyPm 
\eri 6,30 ve san mısırlar 4,12 kuruı 
tan satılmıştır. 

* Keçi kılları 48 - 51.10 kuruş ara-
f sında oğlak tiftikler! 117.:20 - 120 ku 
ı rustan, Trakya yapaklarından bir 

i pnrti kilosu 38 - 39 kuruştan satıl
mıştır. 

•••••••••••••••••••••••••• 

LiMANDA: 

Gece Çahşacaklara 
Ücret Yerilecek 

Liman memurlarının gece mesaisi 
ücretleri hakkmda bir talimatname 
neşrolunmuştur. Talimatnameye gö
re; ;şube amirlerine, İstanbul ve İz
mir liman reisi ve vekillerine nöbet 
çi kaldıkları her gece için yüzer, in
zibatı temin ve kontrol memurlarile 
fen memurları ve mülhakat liman 
reislerine veya vekillerine her gece 
için yetmiş beşer, müstakil liman 
:\Clemurlan He vekillerine ellişer, li
man memurlarile vekillerine kırkar, 
tayfa ve odacılara !her gece mesaisi 
için otuzar kuruş verilecektir. 

Türk Parasını 
Korumak için 

2/4579 sayılı kararnameden ön
ce, Türk parası kıymetini koruma 
hakkındaki 10 ve 11 sayılı kararna
melerin bu husustaki hükümlerine 
tevfikan yapılmış ithalBttan müte
vellit ve halen Merkez Bankasında 

bloke bulunan mebliığlann, ithala
tın yapıldığı memlekete bu karar
name tarihinden itibaren üç ay zar
fında icra olunacak herhangi bir 
mal ihracı suretiyle de bloke edilme 
si hususuna İcra Vekilleri heyetince 
karar verilmiştir. 

Et Fiyatları Değiımedi 
Dün Hayvan Borsasında 1275 be

yaz karaman, 140 dağlıç, 207 kıvır
cık, iki karayaka, 1569 kuzu, yedi ke 
çi, 69 öküz, 22 inek, 17 manda, bir 
malak satılmış ve kesilmek üzere 
mezbahaya gönderilmiştir. Et fiyat
larında değişiklik olmamıştır. 

Kambiyo Müdürü 
Bulunmıyan Yerlerde 

Takas komisyonlarında Maliye 
Vekaleti namına bulunacak azanın 
kambiyo müdürü olacağı sarahati 
vardı. Bu kayıt birçok ticaret mer
kezlerinde kambiyo idaresi bulun
madığından takas işlerini güçleştir
mekte olduğu anlaşılmıştır. Hükti
met yeni bir kararname ile kambi
yo müdürii bulunmıyan yerlerde bu 
vazifenin o mahallin en büyük ma
liye memuru tarafından yapılmasını 
kabul etmiştir. 

BORSA 
16-7- 1938 

ÇEKLER 
Londra tı .23 

Nevyork 125.75 
Parls 3.492~ 

Mlllıno 6.6975 
Cenevre 28.8925 
Amsterdam ')9 5175 
Berlln 50.765 
Brüksel 21.3875 
Ati na 1.14 
Sof ya 1.5375 
Prag 1.375 
MadrJd 6.922!) 
Varşo\•a 28 7325 
Budapeşt' 24.92 
Bil kreş o 937l 
Belgrad 2 87 
Yokohoma 36.37 
Stokholm 32.l'.! 
Moskova 23.7875 

ESHAM ve TAHVILİ.T 

Türk Borcu I, peşin 19.225 

Anndolu Demiryolu J, II peşin 40.60 

" " yüzde 60 peşin 24.8(\ 
Merkez Bank 106~0 
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iHRACAT: 

iki Tüccar 
Mahmızı Kötü 
Tanıtıyorlar 
Hamburg ticaret mümessilliğin

den bir Türk deri şirketine yapılan 
tebligata göre, İz.mirde Musevi bir 
firmanın Almanyaya ihraç ettiği ya
rım işlenmiş derilerin, yüzde yirmi 
ikinci nevi yerine, yüzde ellisini 
ikinci nevi mal gönderildiği Ham
burg kontrol dairesince tesbit edildi
ği anlaşılmıştır. Bu vaziyet üzerine 
Almanyaya ihraç edilecek meşin ve 
sahtiyanların tediyatı son derece 
güçleştirilmiştir. Şehrimize gelen ha 
berer dahi bunu teyit etmektedir. 
Permi dairelerinin 137,5 kuruş tes
bit ettiği fiyatlar dahi derhal 110 
kuruşa indirilmiştir. Tediye şek • 
li ise yüzde yetmişi evrak mukabilin 
de ve yüzde otuzu malın Almanyaya 
geldikten ve nümuneye muvafık ol
duğu görüldükten sonra ödenmesi 
kararlaştırılmıştır. Meşin ve sahti
yanlara tatbik edilmiye başlanan bu 
usulün kaldınlması için Berlindeki 
ticaret heyetimize şehrimizden mü
racaatler yapılmıştır. 

İÇ PİYASALAR: 

Tiftik çiler 
Yarın Tekrar 
Toplanacaklar 
Yann saat on buçukta yapak ihra

catçıları Ticaret Odasında toplana
caklardır. Yapak kontrolü için ha
zırlanan ön proje üzerinde görüşül
mek üzere bir komite seçilecektir. 
Komite ihzari mahiyette çalışacak 
ve ön projenin Vekaletçe tesbit edil
miş olan maddeleri üzerinde müta
lealannı söyliyecektir. Tiftik görüş
melerinin neticeleri tesbit olunmuş
tur. Aynca bir toplantıda hazırlan
mış olan rapor tüccarlanmıza bnu 
ettirilecektir. 

IZMIRDE: 

Sünnet Düğünü 
Kav9a ile 
Neticelendi 
İzmir, (TAN) - Kemer caddesin

de, Yavançeşme civannda bir sün

net düğününde geçen hadise, meş

hut suçlar mahkemesine intikal et

miştir. 

Sünnet düğününde mevlut o~un

muş, yemekler yenilmiş, fakat bun

dan sonra bazı gençler, ev sahibin

den rakı istemişlerdir. Hemen bir 

rakl masası kurulmuş, Halil ismin

de bir genç te ilk defa rakı içmit
tir. Bundan sonra kendisini kayLet· 

miş, ve herkesin huzurunu bozıntt§

tur. Bu cürümle mahkemeye veri

len Halil, beş lira hafif para ceza
sına mahkum olmuştur. * İmir, (TAN) - Çarşı esnafı, dük
kanlarını sabahlan saat 7 de açıp 19 
da kapamıya karar vermişlerdir. Süt 
ve yoğurt satanlarla Pazar günleri 
dükkıinlan açık bulunanlar, bu saat
ler ile mukayyet bulunmıyacaklar
dır. 

ERZİNCANDA: 

Tarihi Paralar 
Bulundu 

Erzincan, (TAN) - Erzurum - Sı
vas hattı 21 inci kısım hududu da
hilinde, Kötör köprüsü civarında, · 
Koplu ağanın işlettiği taş ocağında. 
muhtelif İslim devletlerine. Selçıı
kilere ve Uzun Hasana ait olduğu 
tahmin edilen 29 gümiiş ve bir de al
tın para bulunmuştur. Bu paraların 
hemen hepsinin bir tarafında keli
mei tevhit, diğer tarafında muhte
lif yazılar vardır. 

Bulunan paraların daha cok oldu
ğu ve bunların, Bulankoplu F'Phmi 
oğlu Recep ile Ağa ve Şahin ofi'.Ju 
İbrihm çavuş arasında pavlaşıl.iı~ı 
ihbar edilmiş. müddeıumumilık tnn
kikata başlamıştır 



TAN 

AclU TebDgat Kanunu 

Ancak 1,5 Sene Sonra 

Tatbik EclilebHecek 

lktısat Vekili AnkaralJa Döndü Yali ve Arkadaıları Beraet Ettiler <• A t M A K A L 1 D 1 M 

Türkiye Çatalağzı Limanı için 
12 Milyon Harcanacak 

(Başı 1 incide) için Zonguldaktan daha iyi neticeler 

Müddeiumumi Suçlular 
Hakkında Ceza istedi,· 

Mahkeme Reddetti 

Kömur • 
Memleketı 

(Başı l 

(Bafı 1 incide) 

dun. Bu tahrlrata göre, V all müte
hassıslardan mürekkep bir heyet top 
lıye&rak burada hıtaabn yapılıp ya
pılınıyacağım tesbit ettirecektir. 
Şimdi bu karan bekllyonız. Bekle
nen karar menfi çıktığı takdirde Va
li, adliyeden, ticaret ve sanayi oda
larından da birer kişi davet ederek 
yine bu heyetle beraber Adliye Sa
rayının yapılacağı yeri tayin ede
cektir. Tahriratımızda bunu da bil
diniik. 

namzet bulunan Karabükteki demir almak makııadiyle burada 100.000 11 
ve çelik fabrikalarının inş~atmı prog ra sarfile elektrikle müteharrik ve 
raınımız dahilinde ilerlemiş görmek yüksek kudretli iki vinç yaptırıla -
ten de aynca me.mnunwn. Bütün caktır. 
bu gördüklerimiz iktisadi kalkınma Maden mühendislerine yüksek 

• (Başı 8 incide) l lar vermiye başladı Ustiindağ sözle-

M .. d f 1 y 1 rini şöyle bitirdi: 
U a GG ar apl ıyor "- Eğer bu işte bir zarar mevzuu 

Demek ki servetimizin b::;, 
nen ve sıkı sıkıya ölç~le!1 J.'Jd 
yüzlerce sene hem butüJl 
kömür yetiştirmiye, helll .de ti ,s 
ket içindeki hayat ve faahY~yt 
manda defalarla genişleUJll 

Me,hut Suçlar Kanana 

mızın yükselmekte olan kuvvetli tahsili Avrupada yaptırmak daha İddia makamı iddianamesini oku
ve sağlam temellerini teşkil ediyor. muvafıktır. Çünkü bu yüksek tahsil duktan sonra müdafaaların dinlen -
Yurdumuz, Atatürk devrinin bu fe- için profesör temini güç ve çok pa- mesine geçildi. Ustündağın avukatı 
yizli eserlerinin az zamanda büyük ' halıdır. Poligon şefleri burada yetiş Kenan Ömer ilk, sözü alarak hadise
inkişafiannı görecektir. Seyahatte ba tirilecektir. Avrupada maden ve sa- nin geniş bir tarihçesini çizdi. Mü
na refakat eden matbuat m ümessille nayi kısımlannda yalnız hükumetin vekkilinin ve arkadaşlarının bu işte 
ri arkadaşlarıma bilhassa teşekkür gönderdiği 200 kadar talebemiz var kanuna uygun şekilde hareket ettik
ederim. Kömür havzamızı ve muh- dır. Kendi hesaplarına gidenler de ay !erini, kat'iyyen suçlan olmadığını, 
telü endüstri ve liman işlerimizi gör n. Fen memuru derecesinde orta tsh bilakis vazifelerini tam olarak yap
mek üzere ihtiyar ettikleri bu zah- siJli insanlar yetiştirmek üzere kısa tıklannı ifade etti. 

bahis ise bu zarar belediyeye değil, 
adı geçen araziyi değerinden az fiat 
Ja Eşrefe satmış olan vereseye aid -
dir,, yet eder. 

"Meşhut suçlar kanununun ağır 
cezalı suçlara tatbikinde ne gibi de
ğişiklikler hasıl olacağım soruyor
sunuz. 

Üstündağ müdafaasının sonunda 
iddianamede duyamayıp ta cevapsız 
bıraktığı noktalar varsa onların da 
cevaplarının verilmesi ve mahkeme 
lü:z:um görürse muhakemenin salıya 
talikini temenni etti. 

i u.rJI yurda aft alakalan b_.r ii 

"Mahakim te§kilAtında hiçbir şey 
değiştirilmemiştir. Yalnız, meşhut 
suslar kanununun içine ağır suçlar 
da konulmuştur. Biz her mücrimin 
süratle ceza görmesini istiyoruz. Cü
rüm büyük olsun, küçük olsun delil
leri üzerinde iken derhal muhakeme 
edilmeli ve suçlusu ceza görmelidir. 
Yalnız ağır cezayı istilzam eden meş 
but suçlarda, tahkikat vesaire için 
üç gün kadar bir za~an kabul edil
miştir. 

metin yerinde topladıkları intibalar bir zamanda mektep açılacaktır. Ça Kenan Ömer, bundan sonra fez -
la karşılanmış olacağını ümit ede - talağzı limanında, fakat limanın in lekede ve iddianamede vaki itham -
rlm.,, şaatından evvel ve ondan ayn ola- lan ele alarak bunlann ayn ayrı ce 
Kömür i.tih.alatımız 5 milyon rak büyük elektrik santralı yapıla - vaplarını verdi. Bu arada menafii u-

Muha~eme böyle bir talika lilzum 
görmediğinden müdafaaları dinleme
lere devam etti. Avni Yağız iddiana 
menin kendisini alakadar eden en 
canlı noktalarını ele alarak dedi ki: 

raksak bile bugu~ 
neslinin kendi rahatının a . 
geçim seviyesinin iyileşıneS~ 
mından en büyük ve en ça~ 
dımı kömür havzasından 
çok yerinde bir düşünüştür~etl 

Memlekette altın made . 
sak kimbiJir ne kadar ~\1i!l Ki' 
Halbuki kömürlerimiz bizı!ll ,.
zengin altın madenidir. BB at 
bir kaynak, hayatımızda lcÖ~""' 
dar çabuk değişiklik yapıı-

T a.liye edilecek noterler 

tona çıkarılacak 
Zonguldak, 16 (Tan muhabirin -

den) - Öğrendiğime göre, memle
ketin endüstrileşme programı daire 
sinde artmakta olan kömür ihtiyacı 
nı karşılamak için istihsal, program
laştınlacaktır. Eski üç senelik kömür 
programı yapılırken düşünülmüş o
lan rakamlar tekrar gözden geçiril
miştir. Tahminden fazla artan ihtl -
yaçları karşılamak için yeniden ha
zırlıklar yapmıya karar verilmiştir. 
Evvelce 1939 da 1.900.000 tona ihti 

caktır. Kozludaki santral ile bera - mumiye kararının alınmamasını, bir 
her biribirine yedek olarak çalışa- mahzur telakki edilmesine işaret e
caklardır. Kütahyada yapılacak bü- derek bu kararların yıı.lnız hükumet 
yük santral ile 1stanbuldaki elektrik 1 merkezi için Dahiliye Vekaletinden 
santralı da biribirine yardım ede . 1 istihsali lazım geleceğini söyledi ve 
ceklerdir. 1943 e kadar limanın ve diğer vilayetlerde~ far~lı ol"?.ıy~n 

t 11 1 ğ U •• mı't edil Istanbulda bu salahiyetın en buyuk san ra ann yapı aca ı • 
mektedir. 1stanbulda elektrik ücreti mülkiye memuru sıfatile valiye aid 

"- Burada şans ve talihin ro!ü 
olamaz. Ben bu işte şakır şakır mü
nakaşa ederek istimlak yaptım. Her 
şeyi olduğu gibi huzurunuzda arzct
tim. Baştan sonuna kadar ancak va 
zifemi yaptığıma kaniim. Yüksek 
vicdanınıza sığınıyorum.,, 

bolluk temin edemez. 

Memlekette kömür 
bollasması ve ucuzlaması. 

yüz binlerce vatandaşa dalı• 
geçim imkanları hazırlar. 

satacağımız kömürler, altın~ 
dumuzu en kısa zamanda bir 

"Yeni noter ve avukatlar kanunla
rında noter ve avukatlann tasfiyele
ri için husust bir madde yoktur. Bu 
iki kanun o şekilde hazırlanmı§tır 
ki, bunlar arasında fenalar zuhur e
derse kanun otomatik bir tasfiyeyi 
daimt surette temin edecek mahiyet· 
tedir. 

o vakit yarı yarıya inecektir. Hamızı olduğunu ifade et.~i. .. 
kibrit fabrikası Çatalağzında kuru- Kenan ?mer mudafaasını şu cum-
l acaktır. lelerle bagladı: 

"- Buraya fstanbuldan zahmet 
Karabük labrikalan gelecek ederek adalet dilenmiye gelmedim. 

İhsan, her türlü muamelenin ka
nuni şekilde cereyan ettiğini, Sup!ıi 
ve Şerafeddin daima belediye men
faatine hadim olarak hareket ettikle line çıkarabilir. 

Öyle olduğu halde ne dl)'' 
kuvvetimizle kömür madeııl 
sarılmıyoruz? Ne dile kö1ll 

r ini söylediler. 

yıl çalı,mıya ba,lıyacak Beni bu zahmete sokan ve huzurunu- Mahkemenin Kararı 

"Kanunen umum! hapfsanelerde 
yatırılması caiz olmıyan küçük müc
rimler için Edirnede bir ıslahhane 
açtık. Bir seneden yukan hapis ce
zasına mahkQm olan bu çeJ!t müc
rimler, bu ıslahhaneye aönderiliyor
lar. 

yaç olduğu hesaplanmışken şimdi bu 
miktar 2.200.000 tona çıkarılmıştır. 
1940 için iki milyon 450 bin tona ih
tiyaç vardır. 1940 tan itibaren sene
de 300.000 ton artırılmak üzere beş 
milyon tona doğru çıkılacaktır. Bu 
miktara varabilmek için istihsali r:ıs 
yonalize etmek lazımdır. Amele me
selesini tanzim etmek tahmil, lavuar 
liman tesisatını kuvvetlendirmek la 
zımdır. Son günlerde Zonguldakta 
yapılan içtimalarda bütün bu esaslar 
ayn ayn tetkik edilmiştir. İstihsalin 
rasyonelleştirilmesi ve maliyet fiya 
tın•n indirilft\eei noktasından ocakla 
n işletme işlerinin tek bir idarede 
toplanması lüzumuna ve faydasına 

kanaat getirilmiştir. Bunu tahak -
.kuk ettirmek için derhal icabına te
vessül edilecektir. 

Gelecek sene bu tarihte Karabük- za getiren kuvvet. Üstündağın me\•
teki bütün müesseseler işlemiye baş- kii değildir. Kendisinin çok emin bu 
Iıyacaktır. Fabrikaların malze~e ve •lunduğum şcrefin'..n .. müdaf~asıdır. 
makinelerin yüzde yetmişi elımizde Huzunınuza ona surulmek ıstenen 
dir. Yüzde otuzu da dört ay zarfında lekeyi silmek için geldim. Kararını
gelecektir. zı verirken iyi düşününüz, miivek -

Mart sonunda kok fırını ve yük • kilim masumdur. Bu hadisenin me
sek fırınlardan biri tecrübe faaliye- sulleri bugün huzurunuzda bulıınan
tine başlıyacaktrı. Fabrikalarda her lar değil , hadiseyi bu mecraya so!t -
türlü demir ve çelik levha ve boru muş olanlardadır. Adaletinize inti -

Müdafaalar bittikten sonra hakim 
ler heyeti müzakere salonuna geçti. 
Müzakere bir saat kadar sürdü. Bu 
fasıladan sonra hakimler tekrar yer-
lerini işgal ettiler. Reis Mecdi Bey
deş kararın okunacağını söyledi. Za 
bıt kat ibi Halis şu kararı okudu: 
Esbabı mudhesinin tafsilatı bai:

Jnma kararında giisterildiği veçhile 
Asri mezarlık tesisi için belediye -
ce satın alınan arazi pazarlık yoluy
la alınmış olup bu suretin ihtiyarına 
mani kanuni bir sebep mevcut ve 
müshet bulunmasına ve terazi! tara
feyne makrun olarak muamelenin 
bu şekilde tekemmül ve intacı ha
linde artık istimlak hükilm)erinin 
takip ve tatbiki mevzuu bahsolamı
yacağına ve pazarlığın istimlak ko
misyonunca ~·apılnıış olması huku
kan istişari mahiyette kalıp bu hu
sus mesııliyet tc,·cihine bu veçhile 
esas teşkil edcmiyeceğine ve pazar
lık keyfiyeti kanunen vazifcdar o -
lan enciimen belediyece tasvip edi
lerek hukuki şeklini iktisap etmiş ol 
masına, belediyece satın alınmasına 
teşebbüs edilen müselles araziye tak 
dir olunduğu anlaşılan kıymetle ha
len bu civardaki arazinin kıymetle
rini rösteren vesaike müsteniden ~a 
pılan milknyese E!Jreften satın alı -
nan arazinin takdiri kıymetinde hu
snst bir maksadın takip olunduğu
nu selbedecek mahiyette görUlmesi
ne ve helediyece tf'ferrüğ olunan arsa 
nın fariğ Eşref tarafından ceste ces
te teferriiğ edilmiş olması muamele
nin kati ve nihai safhasına nazaran 

'Adli tebligat İfleri 

.. Adli tebligat için hazırlanan ka
nun lAyihası, Nafıa, Adliye, Kava
nırı, Mll1lye ve Budce encümenleri 
tarafından tetkik edilmiş ve mecli
sin umumi heyetine arzedilebilecek 
bir hale gelmiştir. Önümüzdeki içti
mada meclisten çıkacağını umuyo
rum. Bu kanunun iyi :l§llyeıbilmesi 
için neşri ile meriyete gireceği za
man arasında bJr sene kadar bir ha
zırlık devresi de konulacaktır. Şu 
hesaba göre kanun ancak bir buçuk 
sene sonra meriyete girecek demek
tir. 

Yeni aJliye teJkilah 
- -~-,-----

"lte göre te§killt yapmak husu -
sundaki tetkiklerimiz epeyce ilerle • 
miftir. Yani adli te§kilata iş takip 
ettirmek istiyoruz. Nerede, ne ka -
dar iş varsa teşkillt ta onunla müte 
nasip olacaktır. Tetkiklerimizin ya
kında biteceğini umanm.,. 

• •• 
Adliye Vekili muharrimizin sualle 

rine bu cevapları verdikten sonra de
mitşir ki: 
"- Ben de size bir sual ve vazife 

vereceğim. Bu da memlekette ağır 

cürümlerin eksilmesi için bu gibi suç 
lardan korunmayı ve halkı bunlar -
dan tenfir etmeyi gazetelerin mille
tin ve efkiriumumiyenin bir malı 
haline getirmeleridir. Herkes bu gi
bi suçların azalması için ne düşünü
yorsa bunlan açıkça gazetelere ve
ya Vekalete yazmalı ve bildirmeli -
dir. Nüfusumuzu artırmaya çalışır -
ken bu tenfir vazifemizi de hakkile 
yapmahyız. 

"Maamafih iyi bir yoldayız, sala -
ha doğru gidiyoruz. Meşhut suçlar 
kanunu bu salahı teminde büyük i
m.il olmuştur. Çünkü büyük suçla· 
rın başlangıcı ağız kavgalarıdır. Kav 
galar büyüyünce cinayetler çoğalı -
yordu. Bir ağız kavgası bazan bir kaç 
cinayete yol açıyordu. Meşhut suç -
lı:ır kanunu bunları başlangıcında ez 
diği iç 'n büyük cürümler de yavaş 
yavaş azalmaktadır.,, 

Posta Müdürleri Arasında 
Ankara, 15 (TAN Muhabirin-

20 bin ameleye ihtiyaç var 

Kömür havzasında yirmi bin işçi 
ye ihtiyaç vardır. şimdi ancak on beş 
bin amele vardır. Fakat bunlar dai
mi amele değildir.Gidip gelirler. 
Bunun sekiz bini kazmacıdır. Bu se
kiz bin kazmacının yarısı küçük ev
ler yaparak Zonguldak havzasında 
oturacaklardır. Ailesi ile birlikte köy 
hayatı yaşamaları temin edilecektir. 
Bunlar ayni zamanda meyvacılık ve 
sütçülük te yapabilirler. Dört bin ev 
beheri 1500 liradan altı milyon lira 
eder. Ayrıca muvakkat amele için 
de paviyonlar, koğuşlar yapmak. ya 
şama şartlarını islah etmek kalıyor 
ki, bu işe yer yer girişilmiştir. Daha 
da pavyon ve koğuşlar artırılacak -
tır. Yugoslavyadan gelecek muhacir 
ler arasında kömür amelesi varsa on 
lar da havzada çalıştırılacaktır. 18 
yaşından genç çocuklan madenler -
de çalııtırmamak hususundaki bey • 
nelmilel mukavelelere girdiğimiz i
çin bu gençlerden amele miktarını 
artırmak hususunda istifade edile -
miyecektlr. Bunun yerine gençleri 
amele değil, stajiyer olarak ocaklara 
sokabilmek üzere her ocağın yanın -
da bir mütehassıs maden işçi mekte
bi açılacaktır. On sekizden daha kii 
çük olanları beden şartları yolunda 
ise ocak hizmetinde stajiyer olarak 
çalıştırılacaktır. Bunlar bu mektep
lere, maden çavuş mektebine namzt!t 
olarak gireceklerdir. Direk işini tek 
elden idare etmek için bütün maden 
ciler birleşerek bir direk şirketi te~
kil ettiler. Şirket 300,000 lira ser -
mayelidir. Tahmil ve nakli için koz
lunun Zonguldağa şimendöferle bağ 
)anmasına karar verilmiştir. 

Çatalağzı limanı için 

yapılacaktır. Sonra diğer çeşitler de zar ediyorum.,, 
ilave edilebilir. Senede 350.000 ton Bundan sonra Muhiddin Üstünde.~ 
cevher 450.000 ton kömür istihlak e- söz aldı ve iddia makamının bütün 
derek 180 bin ton mamul demir ve söylediklerini tamamen duymadığı 
'ÇeUk temin edilecektir. Sekiz on se- nı, faka t anladıklarına cevaplarını 
ne evvel yüz yirmi bin ton ihtiya - vereceğini söyledi. Ve iddia maka
cımız vardı. lbtlyacunız artıyor. Bu mının temas ettiği meselelere cevap 
fabrikalar bile yarınki ihtiyacunıza 
kafi gelemiyecektir. Icabında ya Ka 
rabük fabrikalarına ilave olarak, ya
hut ta ayrı bir ikinci demir ve çelik 
fabrikas ı yapılacaktır. Fabrikalar ran 
tabidir . Demir cevheri ve kömür, ten 
ziJatlı tarife ile demiryollarında nak
ledilecektir. Bu fabrikalarda ziraat 
aletleri yapılmıyacaktır. Fakat zira-
at aletlerinin memlekette yapılması 
istenmektedir. Porselen fabrikası ls
tanbulda Bakırköydc bir milyon yüz 
bin liraya kurulacaktır. Bu fabrika 
1940 ta bitecektir. Zonguldakta A. T. 
M. nin şubesi olarak bir jeoloji ens
titüsü kurulacak ve havzanın jeolo
jik tetkikatiyle meşgul olacaktır. Bu 
tetkikler neticesinde havzadaki kö -
mür mevcudu elle tutulur şekilde ta
ayyün edecektir. Şimdi burada dört 
yüz milyon ton olan kömürümüzün 
iki buçuk milyar ton tahm:n edilen 
kısmı da fenni surette ölçülecektir . ., 

Çatalağzı limanı 12 milyon 

liraya çıkacak 
Karabük, 15 (A.A.) - Iktısat Ve

kilini hamil bulunan hususi tren sa
at 9,30 da Çatalağzına gelmiştir. Ve
kil ve refakat:ndeki zevat, demiryo
lundan deniz kenarına kadar gerek 
arazi üzer inde harita tatbikatı yap -
mışlardır. iki sene sonra faaliyete 
başlaması memul bulunan yeni li -
man on iki milyon liraya mal ola -
caktır. 

Vekil kendilerini karşılamaya gel
miş olan köylülerle hasbihalde bu -
lunmuş ve iki sene sonra nüfusu faz
la artacak olan bu mmtakanın ihti -
yaçları için şimdiden hazırlıklar ya -
pılarak kendileri için verimli bir iş 
sahası teminine çalışmalarını tavsi
ye etmiştir. 

Müteakiben Karabüke hareket e -
dilmiş ve buraya 12.45 de muvasalat 
olunmuştur. Istansyonda çok kısa 
bir tevakkuftan sonra Karabük de
mir fabrikaları sahasına hareket e -
dilmiştir. 

Iktısat Vekili, Fabrika sahasını en 
ince teferrüatına kadar izahat al -
mak suretile gezmiştir. 

Izabe fırınları hemen hemen ik -
mal edilmiştir. 

Mançuko 
Hududunda 

HCidise 
(Başı 1 incide) 

doğruya Şang-Kay-Şek tarafından i
dare edilece~i haber veriliyor. 

iki Japon tayyarai düfürüldü 
Hankeu, 16 (A.A.) - Hankeunıın 

garbinde 18 Japon bombardıman tav 
yaresine refakat eden 9 avcı tayyare 
si Çin tayyarelerinin taarruzuna uğ 
ramıştır. Çinliler iki Japon tayyare 
si düsünnüslerdir . 

Japon banka-.nın ihtiyat 
altınları çekiliyor 

Tokyo, 16 <A.A .) - Fiyatlar ko • 
mfsyonunca dün kabul edilen bir ka 
raı suretinde hükömetin Japon ban 
kasının ihtiyat altınlarından 800 mil 
yon yen çekmesini tavslve etmekte 
dir. Bu para ile muharebede Japon 
yaya Jaz.ım olan malzemenin teda -
riki imkanlarını arttırmak üzere ih 
racat maddelerinin imali için lazım 
olan iptidai maddeler tedarik edile
cektir. Pazartesi günü toplanacak o
lan kabinenin fiyatlar komisyonunun 
bu kararını tasvip eder~k bu ted -
biri tatbik edeceğine kati bir nazar 
la bakılmaktadır. 

epeyce ilerlemiştir. Fabrika sahasın
da bWrilmek iizere bulunan elektrik 
santrali Türkiyede Siliı.htara~a fah -
rikasından sonra ikinci dereceyi iş -
gal edecek derecede yüksek takat vli 
cude ,:tetirecektir. 

lktısat Vekili Ankarada 
Ankara, 16 (TAN) - Bir hafta -

danberi Zonguldak· ve Karabükte tct 
kikler yapan Iktısat Vekili Şakir Ke 
sebir ve maiyetindeki zevat bugHn 
şehrimize dönmüşlerdir. 

* Çankırı, 16 (TAN) - lkısat Ve -

yolsuzluk sayılamıyacafna ve çün
kü idadi muamelat henkamında bu 
hususun tetkik ve tesbitine lüzum ol 
madıtına dair mildafaat yerin~!! bu
lunmasına ve bedelinin teferrütden 
evvel tediyesi kyfiyetinln bütçe va
ziyetinden tevellüt ettitfne mUte -
dair müdafaat dahi mevzuata uv -
gun telakki edilmesine ve bu arazi
nin fariğl Eırefle suçlulardan Vali 
ve Belediye Reisi Muhiddin Cıtün
dağın muarefesi olması mumailey -
hiıı himaye edildiğini istidlal ve istin 
taca müsait delil sırasında mütalea 
edilmiyeceğine ve çünkü stidJal ile 
miicrimiyete müntehi bir neticeye 
\'ttsul adi ve nısfet esas ve kal -
deleri ile kabili telif bulunmaması-

zi bol bol san altına çevi ,,. 
Bizim rah~mız için çalışa~ 
kölelerin niçin tenbel tenbe 
altında uyumasına müsaade 
ruz?. 

V t - nıo~ atandaş ar muster ~ 
ler: Böyle bir gaflet ~ 

Bunu da en çok Basvekil ceJAl,of 
ra borçluyuz. Celal Bayar. Jc6 
ni, birçok mevzii memleket ~ 
)erinden biri şeklinden ku~ 
kalkınmamız için bundan SN~ 
deı;tek bulamıyacağımm ço1' .~ 
den k~"'"'8m1ft1r . .Bu kavrar;!. 
ticelerini çok tabii oJara~ 
Zonguldak duymuştur. JF. 
hacmi aydan aya, hatta gürı~ I 
değişiyor. Bunun birkaç ~ 
racağı ölçüyü, hayali en llf• • ..J 
bile henüz tahmin edemiyor ,r

1 
lerini, çabuk ve bol netice~et• İ 
ümidiyle Zonguldağa dike, I 
danmıyacaklar, tahakkuk ed ,rl "/ 
ticeler en mübalağalı üınitl 
laka aşacaktır. ,1.. 

Zonguldaktan sonra bOti!O 
leketin de yeni hazırlanan el 
rin manasını an~aması ve~ -
zamanı gelmiştir. Çünkü ~öıO 
yeni ve kesif bir faaliyet d 
başına varmış bulunuyorıJS. 

B ugQn kömOr h~ .J 
tahmini ile yol araııı ol'/ 

si kelanmııtır. Gidilecek ~1 .. tf 
ıniyle belirmiştir. Vatand•'j;o_ ~ 
şen vazife, canlı alakalarını eıııfeP;, 

sele üzerine toplamak, JJl ~tıt ~ 
bu işe dört elle sanlınast fi"• 
harrik bir kuvvet olmaktır· 
daşça alAkanızı kömür ifi tçlıS 
edici bir kudret diye k~ 
kömür size borçlu kal ~ ~ 
Bunu az zamanda defalar ~ 
cek ve memlekete kudret '18 ~ 
saçacaktır. tof:J 

Bazan bfribirimlze "° ~d J 
Memleketimiz ziraat meml: '~ 
dir? Hayvancılık mem~elce etP 
Fabrika veya madencilik J!l _ ,ıj. 
midir? re1'ttırr. 

Hayır, katfyetle cevap ~ ırP 
Türkiye herşeyden evve ( 

memleketidir. te~tl I 
Türkiye bir kömür meır;,,ııilf_; 

lunca Türk vatandaşının Jc off'ı 
. ·1 . . "' t' vasının ana çızgı erını 118ıt 

bu sahada ne gibi adımlar 
1
eee1t 

dığını bilmesi 187.ımdır. ae ıclt' 
iki yazıda okuyucularımız cıai'" 
ana çi:z:gileri çizmfye cahşll t1>f' 

Ahmet Emin Y ~ 

Kral Zogonun ı<~ 
Kardeşi Nişan1°",. 

,,.nre· 

den) - Posta, telgraf ve telefon u
mum müdürlüğü, idarenin müdürle
ri arasında yeni bir tayin ve nakil 
listes i hazırlamıştır. Bu husustaki 
kararname projesi yüksek tasdike ik 
tiran etmiştir. Diğer memurlar ara
ımıda da nakil ve tayinler yapılmak 
üzere hazırlıklara başlanmıştır. 

Zonguldak istasyonu ile limanı ge 
niş hatta bağlanacaktır. Geniş hattı 
mümkün olan yerlerde ocaklara ka 
dar götürmek imkanı aranacaktır. 
Çatalağzı limanının avan projeleri 
hazırdır.Limanın burada yapılmasına 
bugün karar verilirse, kati planlar 
altı ayda hazırlanır. İnşaatın bitmesi 
üç buçük sene ister. Bu müddet zar 
fında tahmil işlerini kolaylaştırmak 

Kok ocağı 82 metre irtifaında olup 
bugün tamamile ikmal edilmiş ola -
caktır. 

kili, Zonguldak trenile Ankaraya 
geçmiştir. Vekil, istasyon bahçesin -
de oturarak şehrin iktısadi vaziyeti 
etrafında alakadarlardan izahat al -

na ve yine suçlulardan Bimit Oska
yın bu muameleye herhanıi bir su
retle iştiraki esasen sübut bulmama 
sına binaen suçlulann memuriyet 
vazifelerini suiistimal ettikleri ta -
hakkuk etmemi' ve bu sebeple tee
ziye lerine ait iddia yerinde ıörill
memiş bulunduğundan reddi ile sn~ 
lu sanılan Vali ve Belediye Reisi Mu 
hlddin 'OstUndaf, ııahık reis muavini 
Hlmit Oskay, en~iimen Azalan Av
ni Yağız, Ihsan Namık, Suphl, Meh
met Ali ve Şerafeddinin duruşmaht 
nna mevzu olan fiilden beraetlerine 
ve temyiz yolu açık olmak ilzere 
söz birliğile karar verildi.,, 

Tirandan bildirildiğine .,-~8~ 
navutluk Kralı Zog'un kı:t eslÔ 
rinden Prenses Müzeyyen· .,o_•' 
sır Hıdivi Abbas Hi~i ~="ııı 
lu Abdülmümin ile nışsn 

Çelikhane ile haddehanenin inşaatı mıştır. 



'l A N 
~BA RA DYO S U 

~huı Radyosu: 
lı.t ~2 N 1 t R 1 Y A T 1 : 

lO Pakla TO.rk musiktsl 12.50 
ıa.oe 1'1Akla Türk musiki.si 13~C 

- t ~ Pltk nefrlyab 14 SON. 
'-tı aıt Nlt"IYATI: 

h..1.~.ıo Hant mQzlk: Tepebası Bele
._~den naklen 19.15 Nezihe tT
fSıı llrltadqlan tarafından Türk mu'1-
2o tar.ban, Rast, Sultanı ,..,.h, lJı

Saat a,.an: Grenviç rasathane -
~lllklen Keman konseri: Konserva

S. roteaörlerinden Liko Amar, piyR-
" 8orı bo, l - Sonat: Do maJ - l\lozart 
~ 

2 
at: La Min - Şuman 20.40 Hava 

"'- 0.43 Ömer Rıza Dotrul taratın-
"\' Pça ~Ylev 21 Saat ayan Orke,tra 

d6 trdi: Ayda - Marı 2 - Rosinl. Bar 
Sevı.ı 3 - Strauı: Tu Viyen, Vala 

lr~ltaıııt Türk musikisi: Nuri Halil 
~dllflan tarafından 1 - Ferah fe
~ 2 - Peırev, Dedenin 3 - Be'ltc: 

4 ltenıan müjşen canıma ıeçtı De
~ - Atır ıernal: Bir dilberi nadıde 
~eti müstesna, Dedenin 5 - Şarkı 
ı için seni aannıı biliyor, Dede

- Sarkı: Lerzan ediyor ruhmu çeı
\...~ thun. Sahibi belli delil 1 - Sar 
lıııı..' ey meh senin ile ıidclim, Leon S: 8 - Şarkı: Bir verdi rana ettim 
' ı.rı l>edenin. 9 - Yürük semP.l: Bu 
Sı 10 Yine billbüllerl hamuş ettim, De 

Q 1ı1n; Saz ıemat: Tanburl Osmanın 
bt}ı k ve varyete: Tı:pebafl Bele

'- tesinden naklen 22.50 Son haber 'erte.i rünün proıramı 23 Saat aya-

~ka .... R C t · • ad:\'osu: 
at~ NEŞRİYATI: 
~ ./.ı.o Karışık pllk neşriyatı 12.so 
~ Urk musikisi ve halk şarkıl:ırı 

t S •ns haberleri 

t AM NEŞRİYATI· 
18 . 

Ilı .30 Karışık plAk neşriyatı 19.15 
e a Usik!si (Salahaddin) 20 Saat aya-

raııç8 . 
:ııtarı neşrıyat 20.15 Türk musikisi 
r) ) 21 Konferans: (Behç~ Kemal 
~l~I.15 Studyo salon orkestrası: 

lfllt) bea: Pas des fleurs 2 - Haydn: 
~ lllel erı.ahl~ dle ehrc got•es 3 -

fiıı Leichte Cavalleıie 4 - Kalman: 
'oif. l'darıza 22 Ajans haberlerı !?!:.J5 

'o * tı ~ER: 
a._ .45 B 
~· erlin kısa datıası: Senfonik kon 

~: r!O~SERLER: 
~·3 dev rlln luaa dalgası pazar konseri 
~le anu) (9.15 küçük plAk konı.erl 

it tıtBrahrns) 8.60 Pariı mondiyal: 
~cı Q k~ 10.35 keza 11 Berlln kısa 
~ ltı •ndo-rnuuıca 13 ten ı:ı e kadar 

13 p sa dalgası hatif muılkl konseri 
ı) ~rls rnondıyal konser nakli (14 de 

b..t.a0 d 
3
·25 Bükreş: Giurgla orkestrası 

,'"'1 17 evarnı) 16.20 BLikreş Halk orkes 
~ 17 45 Berıın kısa dalgası bando muzi 
~ ... Berlin kısa dalguı neşeli ak -

' 41Ulfk' t!str ısı (18.50 keza) BrOno aalon 
b le,ı0~ 18 Paris mondiyal konser n:ılt 
ll~ 1'rag hafit musiki konseri 18.50 
~C :1°ndiyaJ kahvehane musikisi ID 
~Jıa11 '{;do orkestra 19.15 Berlln kısa 
"'Q' l>.rıd indo muzika 19.17 Bükreş Şe-
1•~ 'il <>su 19.25 BOkreş şehir bımdcmı 
tlııa,,a Yana Virtüoz mualld ıuo Bra
~ ~aı radyo 20 Berlln kaa dal-

Eyüp icra dairesinden: Halidin, 
Mediha vasisi Münir, Vedia, Feyyaz, 
Necip, Esat, Behice, Meliha, ve Mev
hibe ile şayian mutasarrıf oldukları 
Eyüpte Camiikebir ve halen Gümüş 
ruyu mahallesinde mahkeme soka -
ğında kain olup kapısından girildik-
te: Çini döşeli taşlık üzerinde bir ki
ler, bir eski dolap, bir oda ve cüm
le kapısından girildikte: Tekrar çini 
döşeli taşlık bir hela bir oda bir mut 
fak arasında ufak bir koridor bir ~ 
da ile bodrum ve eşcarı müsmireyi 
havi bahçe ve harap bir odunluk. Bi 
rinci kata çıkıldıkta: bir sofa üze
rinde üç oda bir aralık ve iki hela. 
İkinci kata çıkıldıkta bir sofa üze -
rinde dört oda bir heladan ibaret ah
şap ve tamire muhtaç 3/5 No. lu ha
nenin şuyuun izalesi için açık artır
maya çıkarılmıştır. 
Kıymeti (3200) liradır. Siartname

si 16-7-38 den itibaren divanhane
ye asılarak 20-8-938 tarihine mü 
sadif cumartesi ~nü saat (11) den 
(13) e kadar satılacaktır. Arttırma
ya girmek için istiyenlerin kıymetin 
% (7.30) nisbetinde pey akçesi ve
ya Milli bir bankanın teminat mek
tubunu tevdi etmeleri mecburidir. 

Müterakim vergi, tenviriye, tanzi
fiye, belediye rüsumu ve vakıf ica
resi borçları hissedarlara rüsumu 
tellilive ve (20) senelik evkaf tavi
zi bedeli müşteriye aittir. 

B 1rinci artırmada kıymetin % 
f75) ni bulursa müsterinin üstünne 
bırakılır. Aksi halde artırma (15) 
~n daha uzatılarak 5-9-938 tari
hine rasth~·an pazartP-si ,R'iinü avni 
saııtte vaoılarak ihalei katiyesi icra 
edilecektir. 

İootek sahibi al11caklıJ11rla di~er 
alacaklıların ve irtifak hakkı sahip -
l•r1nin rtavrlmenlc-ul üzerindeki hak 
)arını hususile faiz ve masraflara 
dRir iddinlı:ırını müsbit evraklarile 
btrliktP f2n) f';;n if'inM<> rfı:ılr<>rnlze 
müracaatları. Aksi takdirde hakları 
tapu ııicillerile sabit olmadıkça pay
lo .. ?\'\ı:ı,.:ı,,.,., h~T'İ" kR1B"~KlR1"1 VP cbha 
fazla mahimat istiyenlerin dairemizin 
~8/101 fl No. lu dosyasına müracaat
ları ilan olunur. 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hakim 
liğinden: Taşçı oğlu Osmanın Tak -
sim caddesi billur ses apartımanı 
16 No. da Marin Battistich oğlu Ed
gar aleyhine açtığı davada: Büddei 
aleyhin ikametgahı meçhul olduğu 
celpnamesine verilen meşrubattan 
anlaşılmış ve mahkemece on beş gün 
müddetle ilanen tebliğat icrasına ka
rar verilmiş olduğundan 14--9-938 
saat 10 da mahkemede bizzat veya 
bilvekale bulunmanız tebliğ maka· 

üzere ilin olunur. 
(9084) 

Praı pllk musikisi 23.110 Viyana ıece 
konseri 

OPERALAR, OPERETLER: 
19.30 Praır klAsik operet musikisi 

ODA MUSİKİSİ: 
16.ı6 Berlln kısa dalgası yeni o:ta mu

sikisi (Zernik kuarteti) 
RESİTALLER: 

SPOR GÜZELLICI .. _ 
Ağır bir makiyaj ile kabili 
telif değildir. Ona hafiflik 
ve taz.clik lazımdır. Bunu 

yalnız COTY pudruının 
inceliti. fazla yapışkanlığı 
ve güze), cazip renkleri 
temin edebilir. 

COTY PUDRASI 

Geoçliğın pudrasıdır 

COT Y 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

Fatih Sulh birinci hukuk mahke
mesi satış memurluğundan: Unkapa
nında Elvan zade mahallesinde Şair 
Beliğ sokağında 13 kapı ve 110 Ada 
ve 4 parsel No. lu şarkı 3 parsel No. 
lu ev şimali 5 parsel No. lu ev cep
he Şair Beliğ sokağı cenubu Şair Be
liğ sokağı ile mahdut Emine, Hüse -
yin ve Saidenin şayian mutasarrıf ol
dukları zemin, biri1V"i ve tavan ara
sı katlarından ibanı. zemini çimen
to döşeli ve altında bodrumu bulu
nan bir oda ve yine zemini çimento 
döşeli içinde kapalı kuyusu olan bir 
mutfak ve merdiven altında bir he
la birinci kat camekanla bölünmüş 

bir sofa üzerinde ilci oda bir hela ta
van arasına tamam bir halde bir o
dandan ibaret ve elektrik tesisatı bu
lunan ve 572 lira muhammen kıvrne· 
ti olan ahşap ev izalei şüyu zımnın-
da açık arttırma suretile atideki 
sartlar dairesinde 18-8-938 tari -
hine müsadif perşembe günü saat 10 
dan 12 ye kadar mahkeme haşkAtl
binin odasında satılcaktır. Muham -
men kıymetin yüzde yetmi§ beşini 
bulduğu takdirde derhal ihale yapı-
lacak aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 2-9-
93R tarihin"" mfüııidif cuma jZÜnÜ sa
at 10 dan 12 ye kadar ayni yerde i-
kinci arttırma yapılacak ve en çok 
arttırana ihale edilecektir. 

0-20 S r konseri (orkestra. keman) 
'- ~~no neşeli yaz rövüsQ 21 Vlya
"°lt~ a musikisi 21.10 BQkreş Salon 
~ 2a.ıa 21.aa Brattalava rad:yo orkes-
'ld~eı, Pette uker bandosu (Linke, 
~ Gounod, Sereıe vs.) 23.20 

9.30 Berlin kısa dalgası Mozartın var
yaayonlan (Makı Reger) 18.45 BOkret 
Halk tarkıJan 111.15 Berlln kua 1alıası 
20 Bükret dün ve bugünün meşhur mu 
ıannHeri (pllkla) 20.35Bükree Leton
ya havalan 20.60 Peşte piyano - keman 
konseri 22 BerUn kl58 dalgası Viyana ço 
euk korosu. 

DANS MUSİKİSİ: 
19.30 Peşte 24 Peete 

1 - İşbu gaYt:imenkulde gayTf mO
cıPccel hak sahinleri t11rihi ilan~ıı.rı i
tibaren yirmi giln zarfında vesikala-

l'" Müsabaka imtihanı 
llrkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

~- - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacaktır. 
'-t ~:-:u müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek tktı
)~ ıcaret okullarından veyahut Hukuk Fakültesinden veya bunların 
a memleketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

~ ~;;-Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylul 1938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. 
\ so;~t ~ankalannda yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel için 
• u hır iıntlhana tlbi tutulacaktır. 
~ ~ Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerliklerini yap
' :re •)'nlan müfettif namzetleri ukerlikten avdetlerine kadar ma· 

'ılit e~n sayılırlar. 
!\! tu~ttl§ namzetleri ild senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına 
~lı:le~~ac~lar .ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettitliie terfi ettir!
~ Jıaıckır. Yenı kanunumuz mucibince bankam12 memurlan da tekaüt-

G ını haizdirler." 

'b.; In;tihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar Ankara, İs
e \te Zlnir T. C. Ziraat Bankalanndan eld .. edilebilir. • - ı T ~tl~· st~liler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli 
'ftı1 liını b~r mektupla An.karada Türkiye Cümhuriyetl Ziraat Bankası 

~tlldtrı eyetı Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat et
clt 'l'ttı;r. Bu ~üracaat mektublyle vesikaların en geç 24-8-1938 tarUJln
~eşruıtur. (2397) (4402) 

~MfüB•füHP 
~d~ bedeli 8500 Ura olan idare monuğraınmı havi 2000 metre 
'~d at 25-7-938 Pazartesi günü saat 12 de Haydarpapda gar ''lltt •ki aatınalma koıniayonu tarafından kapalı zarf usulü ile satın 
~ ~u 1fe ır: 
~~luJı: llnnek istiyenlerin kanunun tliyln ettiği vesaik ile 487 lira 50 
ı.":"~sıııd:uvakkat teminat ve resmt gazetenin 1.7.37 T. 3645 numaralı 
~ı ~Uht hıtl~ar ~en talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesika
-... qııihıe e\ri teklıf nrflannı eksiltme günü saat 11 e kadar komisyon 
~u 1 \Perıneleri llzımdır. 

~ı~ ~ le alt 
~Oltu ta fartnameler Haydarpaşada gar btnası içindeki satınalma ko-

l'lfından paruız olarak dağıtılmaktadır. (4318) 

rile beraber satı§ memurluğuna mü
racaatla haklarını tesbit ettirmezler 
ııe paylaştırmadan hariç kalacaklar
dır. 

2 - Arttırma pe§in para Hedir. Is
tirak edecekler yüzde yedi bucuk 
nisbetinde pey akçesi vereceklerdir. 
Şartname bugünden itibaren açıktır. 

3 - İhale tarihine kadar olan ver 
,!?ilerle sair bor~lar hissedarlara yuz
de iki buÇUk dellAliye ile yirmi se -
nelik evkaf taviz bedeli mü§teri';e 
aittir. 

4 - Müfteri bedeli ihaleyi zama
nında vermezse ihale feshedilerek 
gayrimenkul yeniden artırmaya çı -
kanlacak ve iki arttırma arasındaki 
fark bil& hüküm müşteriden alına
caktır. Fazla malıimat istiyenler 93 
satış No. sile memuriyetimize mOra
caat etmelidirler. 

SATILIK KAGiR EV 
Kadık6yilnde Rıhtım eadd.tnde ıtesft 

F..fendl sokağında 24 No. h İskeleye nd da-

kika mesafede nezaretli 9 oda, Banyo, 2 
mutfak, elektrik, havugazf, terkos samıc, 

kuyu, taraçası bulunan ev satılıktır. İçtn
dekllere mOracaat. 

Istanbul üçüncü icra memurlu

ğundan: Mahcuz ve satılması mu
karrer 4000 adet yeni gaz tenekenin 

birinci açık artırması 25-7-38 pa
zartesi günü ·saat 13-14 ve muham
men kıymetinin yüzde 75 ini bulma

dığı takdirde ikinci artırması 28-7 

-38 perşembe günü ayni saatte Or
taköyde Yalı sokağında No. 9 teneke 
fabrikasında yapılacağından mezldır 

gün ve saatte mahallinde buluna -
cak memuruna müracaat lüzumu l
lAn olunur. (9093) 

Her Eve Lazım 
)ti~al Caddesi No. 34 

V ~ı!_son Müessesesi. 

Çocuk 

-

YE Ni .. ~ 

AnsiklopediSı e 
Muemı~mız tarannaan net

redilen Yeni Çocuk Anıik:
lopedist her çocuğun mutlaka sa
hip olması !Azım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
smda ve ders dışında aradığı bü
tün mahimatı bulabilir. 

- ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bQ
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannın ibityaçlannı ve 
mektep programlarını eözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren· 
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekerlyadır. 

Eser 1500 sayfalık ild büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

mektep talebestne ayrıca tenzilAt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
ğil, bütün llkmektep öğretmenleri 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve geni§ malUınat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
durup bize gönderini.%. Size ~ 
dava bir broütr göndeririz. Bu bro
tür size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

llTANBULDA TAN MATBAAllNA 

YenJ Çocuk Amfklopedı.S bl'Of(b11n
den blr tane ıöndermenlzi ve mu
allimlere ait son fiyatı.nua bUdlrme
nizt rica ederim. 

TAN Neşriyat E'-'71 
lstanbul 

1 

ı 1 

lsim: . . 
Adres: • . 

. . • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

-

Liseler Ahm, Satım Komisyonundan : İstanbul icra memurluğundan: Mu 
kaddema Gedikpaşada Müsellem so
kağında 2/4 numaralı evqe mukim 
iken halen ikametgahı meçhul bulu
nan Avrama. 

Metotyosun aleyhinize İstanbul 
asliye ikinci ticaret mahkemesinden 
istihsal eylemiş olduğu 13-5-937 
tarih ve 38/109 ilam ve 35/1407 dos 
ya numarasına mukayyet ve 500 li
ranın maa masarif ve 18-12-935 
tarihinden itibaren % 5 faiz ve 

Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve öğretmen okullannın Mayıı 939 IO

nuna kadar ihtiyaçtan olan ve 89829 lira bedel tahmin olunan 78500 kilo 
dağlıç, 66000 kilo beyaz karaman, 25000 kilo kuzu ve 2& 50 kilo sığır eti
nin kapalı zarf usuliyle 18/7 /1938 Pazartesi saat 11.30 da eksiltmesi ya
pılacaktır. 

İlk teminatı 5741 lira 45 kuruftur. 
Eksiltme İstanbul Kültür DirektörUltü binası içinde toplanan Llleleı 

Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

40 lira avukat ücreti ile birlikte tah
sili takarrür etmiş olan hükmü ilim 
berayi infa: alacaklı vekili Hüseyin 
Kamil tarafından dairemize tevdi ve 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını yukarıda sözü geçen günde belli ıaatten bir ıaat ev
veline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ve poatada vaki olacak 
gecikmelerin kabul edilmiyeceği. 

bu suretle tarafınıza gönderilen icra 
emri ikametgahı hazırınızın meçhu
liyetine binaen tebliğ kılınamıyarak 
bu huııustaki tebliğatın bir ay müd
detle ilanen icrasına icrahakimliğince 

Teminatların Liseler Muhasebesi veznesine yahnlacağı ve Şartnamele-; 
rin 449 kuruş bedel mukabilinde Liseler Alım, Satını Komisyonu Sekre-
terliğinden alınacağı ilan olunur. (4078) 

karar verilmiş olduğundan tarihi ilan 
dan itibaren mezkur müddet zarfın
da ve 38/ 2769 dosya numarasile mah 
kumunbih borcunuzu vermediğiniz 
veya icranın tehirini müstelzim ol -
ınak üzere tetkik merciinden veya 
temyiz mahkemesinden veyahut ia
deı mahkeme yolile alt olduğu mahke 

meden bir karar getirmediğiniz ve 
yine bu müddet zarfında icra iflas 
kanununun bu baptaki mevadına tev 
fikan mal beyanında bulunmadığınız 
veya hakikate muhalif beyanda bu -
lunduğunuz takdirde mezkur müdde 
tin hitamım mü kip cebrl icra su
retile kap eden muameleyi kanuni
yeye başlanacağı malumunuz olmak 
ve bu husustaki icra emrinin tarafı
nıza tebliği makamına kaim bulun -
mak üzere keyfiyet ilAnen tebliğ o
lunur. 

BANKASI OSMANLI 
31 Sonlcônun 1938 tarihindeki vaılyet 

AKTiF P ASiF 
!sterlin ş. P. 

Hisse ıenetlerinin ödenmesi Sermaye 

istenmemiş olan kısmı 5.000.000 

Kasada ve Bankalarda bulunan 

Statü mucibince ayrılan ihtiyat 
akçesi 

paralar 4.721.956 s 2 

Kısa vadeli avanslar ve röporlar 1.836.145 6 8 
Tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler 

Tahsil olunacak senetler 4.211.274 o 6 ve vadeli senetler 

Cüzdanda bulunan kıymetler 3.121.268 15 11 

Borçlu cari hesaplar 7.324.865 1 5 

Rehin mukabilinde avanslar 2.698.136 o 2 

Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Kabuller 

Kabul yolile borçlular 963.546 8 o Müteferrik 

Gayri menkul mallar ve mobilya 586.929 o 8 

Müteferrik 54.340 11 4 

ister Un ş. P, 

10.000.000 

1.250.000 
. . - -

298.485 15 1 

222.538 1 11 
15.965.842 19 10 

1.631.835 9 8 
963.546 8 o 
186.212 18 4 

30.518.461 12 10 30.518.461 12 10 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunuı 
· Mes'ul Murahhas 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 

G. DELLA SUDDA 

Türkiye Umum Müdfirll 
PH. GARELLİ 



Güzelliğinin 1 

Sırrı Yok 

Sebebi Var 

~- RADYOLIN ---o: 

r Ziraa 1 • 
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Hofherr • Schrantz • Clayton • Shuttleworth 
TÜRKiYE MERKEZ ŞUBESi : 

IST AN BUL, Sirkeci, Ankara caddesi 
Telgraf adresi : HOFHERTON 

Anonim Şirketi 

ŞUBE: A D A N A 

No. 154 
Telefon : 23577 

Posta kutusu 77 

Tonum ayırmağa, zahire temizlemeğe 
Mahsus el ile ve motörle işletiler. 

Yüksek Kudretli, En Modern 

SELEKTÖRLE 
Her türlü ziraat makine ve aletleri 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten hir müessesedir. Almanca veya t'ransızca ihtiyari olarak mütehassıs 
munlliınlcr tarafından öğretilir. Milli terhiye ve ki.iltüre son derece ehemmiyet \'erilir. Aile hayatı yaşatı
lır. Kiıtüı>haneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemn•ülÜ· 

nü temin eder. Lise kı mı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilir. -------
MÜHENDiS KISMI Ameli ve nazari mrnllerle elektrik, makine v Nafıa nıiihcndisi yetiştirir. 

KAYIT GÜNLJ;ni: Kız kısmı Çarşamba, Erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
1 Ağusto tan 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. 

-Oh! ••• 

Ne Güzel! 

Ne Rahat! 

f' 

Dişleri mikroplardan, çürük
lerden, iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de mine
lerinin bozulmasını ''e sararma
sını menedcrek daimi bir güzel
likle muhafaza eden asnn en 
kuvvetli diş macunudur. 

'1 Eylülden sonra her gün. 

lı••-------F-"'•la•n•11ı•IU•m-a•t •ic•i•n•m-ek•t•u•o111a•v•"ll"·•rı •1•,j•77•n•f-m•il•r•11"•a•n•t •"•d•il•"•h•il•i'"•· --------~ H E R A 1( Ş A M 
Taksim Belediye Bahçesinde ,., .............. ı ________________ __ 

Her sabah, öğle ve 

akıam yemeklerinden 

sonra 

RADYOLI SAÇ BOYALARI JUVANTIN 
-------------- ' Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi ,·erir 

~-----------••1ıııııı. I Sabittir, sıhhi ve 2ararsızdır. 

K 1-ırmBll---IRl• tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
• Bevo.2'1u - İstanbul 

Kerime Nadir ı r s:keci istasyon Aile Bahçesinde .. 
!Gtap halinde çli<mıştır. ULUSAL MUZIK: Her akşam saat 18,5 da lcray> ôhenk etmektedir) 

Fiyatı 50 kuruştur. 1 j .. _________ 
11111 

ç ti meze ile olup gayet ehvendir. 

B UŞUKL 

ASIL KURT 
1 

LD 
D 

' • ve 10 yaş daha CJ ç 
nasll göründüm ? 

Paria'te ikamet eden Bayan Lilian Grebert, Bu ~ayanı 
hayret tebeddülü nasıl temine muvaffak olduğunu anlabyor: 

Bir gün kendime aynada ba
karken kendi kendime söylen
dim: "Azizem, sen artık ihti

yarlamağa başladım! .. " göz
lerim ve ağzım etrafında kü

çük çizgiler ve alnımda derin 
buruşukluklar gördüm. Daha 
sonra tesadüfen cild unsuru 
olan Biocel Tokalon kremine 
ait bir ilfın okudum ve çok 
di.ışiinmeksizin sırf merak sai
kasile tecrübeye karar verdim. 
Tasa·vvur ediniz ki on gün ka
dar sonra arkadaşlarım, taze 
ve beyaz tenimden dolayı beni 
tebrike başladılar. Ben de hay
rette kaldım ve bundan cesa
retlenerek tecrübelerime devam 

ettim. Altı hafta nihayetinde 
btitun ç zgı ve buruşukluklarım 
tam~men 1 ayboldu. 

MUHIM: Her akşam yotmaz
dnn evvel cıld unsuru olan 
pembe rengindeki Tokalon kre
mini kullanınız Terkibinde 
gC'nçJi~in tabii unsuru olan 
Biocel vardır. Gündüz için de 
beyaz renkteki (Ya~sız) Toka
lon kremini de kullanınız ve 

bu suretle cildi siyah benler
den ve gayrı saf maddelerden 
kurt..ırır ve açık mesamelerl 
sıkla tırır Muvaffakıyetli seme-

reler garantidir. Aksi takdir
de paranız ı de edilir. 

Sahibi ve·• umumi neşriyatı ıdare !::rı 
eden: Ahmet Emin YALMA~. Gaze I '~ 
tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şır 
kPti Baı::1ld1ID ver Tı\N M:ıthAsıs1 , - ' 
T. C. ZiRAAT BANKAS' ı 

PARA 
LiRA 

. 

BiRİKTİRENLERE 28,800 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla

rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile afağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lira 

4 ,, 500 ,, 2,000 " 
4 ,, 250 ,, 1,000 " 

40 ,, 100 ,, 4,000 ,, 
100 ,, 50 ,, 5,000 ,, 
120 !' 40 " 4,800 ,, 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene· içinde 50 lira

dan afağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 fazla
a1Je verilecektir. 

Kur'alar •enede 4 defa, 1 Eyllıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 
Haziran tarihlerinde cekilecektir. 

DiKKAT: 30 hariran 938 de ~ckilıncsi nıukarrcr olan piyango bav ~----------~---------------~ teknik sebepler dolayısile 15 temmuza tnlik cdilmi tir. 

Mi YET 
Ve ~ 

NEZAHATÜL BAGDADİ - BEDRiYE AHtv1~11 

1 ~i,i:.:- muvaffakiyetlerle devam ediyor. Pazar günleri ~ 
iiiiıil.. saat 17 ,30 da başlar. Tel : 43776 r------1 .............. _. ............ ,, 

Dünyanın sekizinel 
harikası 

l<ADET1 
J W EL 

Radyosu T. L. 30 
220 volt için 2 lira lf• 

zam edilmeli{; 
200 - 2000 metre bet lamb~ 
retinde 3 lambalı bütün >. -_.ti 

ve Şimali Afrikayı alan dünyanın en ucuz ve en tatlı t" 
radyosudur. ~ 

Satıf yeri: Mika Radyo, Galata. Tel: 49021 - Telgr: Mik 1 
T~~~ satı, yerleri: Ada~a: Rıza Salih .saray, komisyoncu - J\lltJtİ 
Zulfukar Kılıcarslan, komısyoncu - Dcnızli: F. Akçakoca Akça, ÇI <' 
çeşme pazarı - Edirne: Kitapçı Şev kı Evrensel - Gerede; Ibrabi~ 09 
Kemal Çongar kardeşler - Kütah ra: Bubikoğlu kardeşler - 5ıtı 

- Naim Servet, tüccar Tokat; Omer Aşir, Kanaat mağazası. 

Cinsi 

Birinci nevi burma dağlıç et .. 

Sürp Agop ha-:tanec;inc alınacak 
eksiltmeye konulmuştur. 

Miktarı (Kilo) 

1800-2000 

lhalesi 28-7-938 giınii saat 12, 30 da yapılacağından 

müdürlüğümüze ıniıracaatları. 

Vekaletinden: 
Yüksek Mühendis ve fen Memurlarına 

Yüksek mühendis ve fen mekteplerinden mezun olup ta kanll11e~ 
kellef bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel her ile ~ 
le olursa olsun vazifelerini terketm iş olanlarla bu hizmetlerini Y''ic' 
için şimdiye kadar müracaat etmem iş veya bu husustaki davetef1'1't 
etmemiş yahut Vekaletçe istenilen tazminatı vermemiş veya i}c

9 7 5'' 
!arı meçhul kalmış olan yüksek mühendis ve fen memurları 346 i 
kanunun mu\•akkat mad"esi hükmüne tevfikan 1 Ağustos 938 deJ1·1et 
ren üç ay iç nde yani te,ıŞrinievvel 9~8 gayesine kadar Nafia vel<~1! 
müracaatla kanuni mükellefiyetlerini ifa etmeJeri li.ızumu aksi tlll< fide~ 
mezkur ~467 sayılı kanun hükümleri haklarında tatbik edilecd.del 
alakadarların bilhassa 4 üncü 5 inci ve 6 ncı maddelerdeki müe)~~o9 
uzerine nazarı dikkatleri celbolunur. (2452) ( 

Askeri Hesap ve Muamele Memuru Okulun" 
Talebe Alınacak : • . csP

1 

Kara deniz ve Hava Birliklerinde istihdam edilmek üzere bu yıl ~e 'f 
muamele memuru okuluna 100 yedek subay alınacaktır İstekliterı; "' 
muz ayı içinde bulunduğu yerin askerlik şubesine mıiracaat C(.ie}"e 

şartlarını anlaması lazımdır. (95) (4358) 

lstanbul lskôn Müdürlüğünden : l<ı;ilt 
Deniz Yolu ile Köstence ve Varnadan getırilecek göçmenlerin ·~ifle 

ye konulan nakil işi gôriilen lüzum üzerine 18 Temmuz 1938 ~ar~ortl 5~ 
sadif Pazartesi gi.inü saat 12 de Müdürlüğümüzde müteşekkd 
hu:mru ile yapılacağı ilan olunur. f4500l 


