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Çocuk Ansiklopedisi 
Bu iki büyük ciltlik eaer her evde bulunmaaı la

ıon bir kütüphanedir. Çocujunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyab 7 liradır. 
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M a Car Nazırları Romada Hatayda intihabat 
~emaslara Başladılar. Hata-y--2_0_E_y~liilde 

Bir Fransız Gazetesi: "Macar Nazırları Romada M ı · K k 
ltalyayıKendiMemleketlerinin Mukadderatı ile ec ıse avuşaca 
Alikadar Etmek için Manevralar Çeviriyor.. Diyor 

----
~eiimin 
Olçüleri ve 
Kanunlarımız 

Ahmet Emin YALMAN 

İ stanbul belediyesizlikle-
Jar rindeki bazı yolsuzluk- / 

hakkında yazılar yazdık. Bu 
Irada ileri sürdüğümüz mesele
~en biri şu idi: Asri mezarlı-

satın alınmasında umumi 
~aat esaslan ihmal edilmiş
~ Muhittin Üstündağın yakın 
h""'~kadaşına, Belediyenin za
-~&118 olarak şahsi menfaat te-
~ etnıek imk8nlan verilmiş-

l{etnalist Türkiyenin milli si
~ti, umumi menfaat esasına 
~anır. Bu bakımdan hükfune-
. Yolsuzluk hakkındaki neş-

l'iYatı büyük bir hassasiyetle kar 
~dı \'e başlıcalarını derhal e
CSbİ 1~" tpflcilct.Pn oPrirtti. 
'9İQ ." ıt alanlar vardı. 'Bunun 
cfeıı ~t fnleltelerlnin hepsi bir 
)eılek.Devı~t Şurasına gönderilemedi. 
~· elerın ayn ayn muamele gör-

;:e zaruret hasıl oldu. 
hrıe! ınezarlığa ait fezleke di
h.y t den evvel hazırlandı. Teftiş 
itte e iniıı esaslı tetkiklerden sonra bu 
bir :•l'dığı netice şu oldu: 1ıin içinde 

İt •ı~e suiistimali var ... 

hiu; ~lfa~. b~~ mahiyette olarak Da 
t.t1c:'ın .nıudurler heyeti tarafından 
.\art edildi ve fU neticeye vanldı: 
Jer ~rlık ifinde birtakım vazüe-
~ •le uğramıştır. 

itt elelet Şurasının Mülkiye dairesi, 
llrdt. •ldı. Kanaati fU §ekilde be
~ · Ortada meıuliyeti ve muha
t11r. ~i icap ettirecek bir hareket yok 

D~let Şuruının umumi heye
~ar ti, Mülkiye dairesinin pek az 
.\arı 1-rına itiraz ihtiyacını duyar. 
~ lnezarlık işinde bu ihtiyaç du
tbuıı \ Uınunu heyet, mülkiye daire
~ IU Varına aykın olarak işin için
~Ç Un~~rlan gördü ve bunları va-il blJt ıuııatmal derecesinde buldu. 
"- ~ llndan da muhakeme lüzumu-

S. rar verdi. 

Yugoslav. Macar - ltalyan 
Bloku Mevzuu Bahis Değil 

Roma, 18 (flususi) - Macaristan 
Başvekili B. lmredi ile Hariciye na
zırı Kanya bugün saat dokuzda bu
raya muvasalat ettiler ve B. Musao -
lini ile Kont Ciano ve daha başka 

hükumet erkanı ile Alman sefiri ta
rafından karşılandılar. lki taraf ara
sındaki ilk görüşmeler Kigi sarayın
da yapılmış. Imredi ile Ciano umu -
mi siyasi vaziyeti tetkik etmişler -
dir. Macar ricali öğleyi müteakip B. 
Mussolini ile görüşmüşlerdir. 

T elu.ip edilen rivayetler 
Budapeştc, 18 (A.A.) - Başvekil 

B. lmredi ile hariciye nazın B. Kan
yanın Romaya hareketleri münasebe 
tile, matbuat mahfellerindt' bu ziya
retin gayesi hakkında, bir cok tah
min ve faraziyeler ileri sü·ülmuştür. 
Bu şayialardan bir çoğu tamamile e
sassız olup yalnız hayal mahsulü bu 
lunmaktadır. 

İtalya, Yugoslavya ve Mace.rista
mn iştirak edecekleri yeni btr siya
si mihver tesisi hakkındakt '8Yia da 

(Arkası: Sayfa 10, sQtun ' te) 

BandJrma Yoluna lıliyecek Olan Bu Yeni 
Vapurumuz, lzmir Yolunu Çok Kısaltacakhr 

Sus vapuru demirledikten sonra 

İkinci yeni gemimiz Sus, dün sabah bundan evvel gelen Trak vapuru ti· 
limanımıza gelmiş. Fındıklı önüne de pindedir. 1800 gayri safi ton büyüklü
mirlemiştir. ğünde ve makineleri 3600 pft bey

Sus vapuru 86.136 İngiliz lirasına, gir kuvvetinde ve turbiner. vasati 
yani bitim para ile yanm milyon li- sürati saatte 18 mildir. Yolcu salonu 

~l'd~lh?etU mahkeme, Temyizin 
~ Ulıcü dairesi idi. Buradaki mu
!'. ~e ~?asında iddia makamı tef-
' eyetının ve Devet Şurası umumi === ======================== 
~:b:ıin ıörüfüne iştirak etti. Suiis Dedikodu Uyandıran Dava: 

radan fazlaya mal olmuştur. Gemi (Arkası: Sayfa ıo . .Otun 2 de) 

'ttttiıı'uçunun tekevvün ve teşekkül 
' 24e ~an~at ederek Ceza Kanunu
~!. 2 ıncı maddesine göre ceza is-

~ ~lteme heyeti bu kanaate işti
~ lıledi. Maznunlann beraatine 
tbt ~erdi. Şimdi son olarak Temyi
~. ao:rnl heyeti i§i gözden geçire-

ve kati karan verecek ... 

Q ~im neşriyatımızda hiç bir şa
~. rrı 18 kasdedilmemiştir. Maksadı 
~ oı~~leket iş~rinin rejimin yük
"'1'· erfne uygun bir şekilde idare 
't )lı_ ınden ve nikapb 1&hsl menfa
"'1~ l'llarının umumt menfaatleri ke 
1- ~eıb:ıden ibarettir. Bu itibar
tG))b~li •raııncta dedikodu uyandıran 
tt)\l'ilt bir mesele de resmi tahkikatı 
~ b~er etmez bir gazetenin vazi
~. lı· ZiJlı kınaatimiıJCe, tamam o-

Bagan Hô.kim Nuran 
Muallim Selmagı 

Neden Dava Etmiş? 
Muallim Selma Anlatıyor: 
"- Bana iftira ettiler ••• Hem de korkunç aurette iftira ettiler! •• ,, 
Bunu söyliyen genç kızın gözleri "- Biraz dinlenin de ... diyorum .. 

yaşla doludur. Yüzünün, - adeta Sonra anlatırsınız .. .'' 
hararet neşreden koyu - pembeli - Sandalyaya oturup, başını arka -
iinden, şakaklanndan yanaklarına ya büküyor, ıözlerini kapıyor, kü
süzülen ter damlalarından, ve göğsü- çük pembe mendili;yle, Jiizüııü yel-

ırı bundan ötesi, vicd 
(Arkaaı: Sayfa ıo, a 

. L . 111k inip Jtallpflndan yorgun pazeliyor: 
1.' . da belli. Satıdalya gösterip: [Arkası: Sayfa ut, .otun s del 

Türkiye - Suriye Anlaşması imzalanmadan 
Fransa, Suriye Aalaşmasını Tasdik Etmigecek 

Rumanya Ana 
Kraliçesi Mari 
Dün Vefat EHi 

Kraliçe Mari 

Bükreş, 18 (Hususi) - Majeste 
kral Karolün valdeleri kraliçe 
hr. Kralıçc Mari 1875 \e tlogduğu -
na göre altmış uç yaşlarında idi. In
giltere kraliçesi Viktoryanın ikinci 
oğlu Dük Edinberg'in en büyük kızı 
idi. 1893 te, sonralan Rumanya kra
lı olan Prens Ferdinand ile evlenmiş 
ve altı çocuk sahibi olmuştu. Ço -
cuklarının en büyüğü bugün Ro -
manya kralı olan Majeste Karoldür. 
Kızlarının blri Yunanistan kraliçesi, 
biri Yugoslavya valde kraliçesidir. 
Kraliçe Mari protestan olmakla be
raber çocukları Rumanya kanunuesa 
sisi dairesinde ortodoks olarak yetiş 
mişlerdir. Kraliçe Mali Rumanyada 
kızılhaç gibi bir çok müesseselerin 
teşekkillüne önayak olmuş, Büyük 
Harp sırasında Kızılhaçta hemşire 
~larak çalışmış ve daha sonra müte
addit eserler yazmıştır. 1913 te yaz
dığı "Hayat zambağı" 1916 da yaz -
dığı "Yurdum" ve 1925 te yazdığı 

"Yıldırım" bunlar arasındadır. 
(Arkası: Sayfa 10. sütun 2 de) 

$amda Muhalefet 
Adana, 18 (TAN muhabirinden) - Hatay Türkleri 20 Ey

hilde Milli Meclislerine kavuşacaklardır. Bunun için kaldığı yer
den başlıyacak olan intihabat, Ağustos sonlarına doğru mutlaka 
bitirilecektir. 
Türk - Fransız anlaşmasının se- J vaziyette olmıyan ticari hayatının in 

vinci burada hala hükmünü sürüyor. kişaf çareleri müzakere edılmiştir. 

Buraya akseden haberlere göre, Tür- Türkiye - ~~r!.ye - Lübnan telefonu 
kiye _ Suriye anlaşması işi halledil- perşembe gunu açılacaktır. 
medikçe, Fransız meclisi, Fransız - ŞamJa Muhalele_t 
Suriye muahedesini tasdike asla ya- Şam, 18 (Tan muhabırınden) -

kt r Şamda, Zeki Hatip reisliğindeki mu 
naşmıyaca ı . . . .. . . . . 

halefet partısı buyük bır 1çtıma ak-
Eyllılde Ankarada bulunacak o- . b .

1 
·ı h" kü t 

. tetmış ve u vesı e ı e u nıe a • 
lan Bonnet'ye refaket e~mek uzer~ leyhinde hoparlörlerle vasi mikyas • 
Suriye yüksek komiserı Kont do ta neşriyat yapılmıştır. 
Martel eyllıl haftasında Ankarada Bunun üzerine polis derhal içtima 
bulunacaktır. yerini basmış ve bir çok kışiyi tev -

Halen Hatayda bulunan Fransız kif etmiştir. 
şark orduları Başkumandanı Hutzin- Diğer taraftan her şeye rağmen 
ger, Fransa askeri meclisı azalığına Cezirede sükun hila tesis edileme -
tayin edilmiş ve Fransaya hareket miştir. Aşiretler çarpışmaktadır. A
etmiştir. Yerine general Kopo tayin noza ve Valoda aşiretleri dün yine 
edilmiştir. amansız bir surette çarpıştılar. Olü • 

Bugün Antakyada bir iktısat kon- lerin sayısı yirmiyi buldu. Yaralı • 
esl tonlanmı!L-H::ı tı:ıvın nic :to hri 1.llıj, asm1s butunuv~ 

Ankarada Şiddetli 
Yağmurlar Talebe 
Kampı~ı lstilô. Etti 
Talebeler Ancak Köylülerin Yardnile 
Sellerin Hücumundan Kurtulabilcfder 

Ankara, 18 (TAN muhabirinden) - Bugün yine şehrin 
muhtelif yerlerinde çok şiddetli yağmurlar yağdı ve bazı yer
leri sular kapladı. Bu arada Hukuk Fakültesi Gazi ve Erkek 
liseleri kampları geçen defa vaki olan su baskınından daha faz
la bir baskına maruz kalmıştır. 
Talebe her türlü eşyabnnı yatak eşyalarını orada bırakarak şehre döa 

ve çantalarını, bütün yemek takım- miye mecbur olmuşlardır. 
!arını, ve kampa ait daha bir çok (Arkası: Sayfa ıo . .Otun ı te) 

Polis Mektebinin 
51 inci Devresi 

Gen~ polisler bir ağızdan İstiklal marşını söylüyorlar ve 
abideye çelenk konarken 

I t b 1 p lis Mektebinin 51 inci lislerimiz. başlarında itfaiye bando· 
san u o ld b' .. 

devre mezunları dün Taksim abide- su olduğu ha e m~ntazam ır yu. 
sine çelenk koymuşlar ve ant içmiş· rüyüş koluyla geldı1er. 
1-~i M asime saat 16 da başlan- Uzerinde "Polis Okulu" yazılı gü-
eru r er . . .b.d i k 
dı. Büyük bir halk kütlesinin top - zel bır çelengı a ı ~n n aya u 
}andığı Taksim meydanına genç po- koyduktan sonra Istıklal Mar~ 

lan bandoya refakat ederek hep bir 
ağızdan marşı söyledıler. Bundan 
sonra Abide defterine mektep müdü 
rü şu cümleleri kaydetti: 

"lstanbul Poltı mektebi 51 inci 

(Arkası: Sayfa 10, s<ıtıın !\ te) 



z 19 - 7 - 938 

! T~~~~~:J 1---· . 
No. 123 Yazan: M. SIFIR MOTEFERRlK ı POLiSTE: BELEDiYEDE : Yeni Kanun Mucibine• 

Karargih önünde 
Halecanlı Dakikalar 

Kazanç Vergisi 
Kanununda 
Yeni Hükümler 

Asfalt Yolla1'a 
Sonbahara 
Başlanabilecek 

Muamele Vergisine 
Tabi imalathaneler 
Ankara, 18 (A.A.) - Maliye Vel.l-

letinden tebliğ edilmektedir: . i 

B ostancıdaki İngiliz kararga 
hına yaklaşınca bir saniye 

durduk. İki ihtimalden biri bizi 
bekliyordu: 

Sebzeci kıyafetimiz sayesinde bu 
geçitten muvaffakıyetle sıyrılıp geç 
mek veya tutulup eziyetle ölmek 
vardı. 

Bunlardan bize hangisinin mu
kadder olduğunu dtişi.inüyor ve de
rin bir tevekkül ile geçide doğru 
yüri.ıyorduk. 

Taşıdığımız sağlam ve sarsılmaz 
azim ve irademize, cesaret ve iti
dalimize rağmen biraz ilerimizde 
bizi bekliyen tehlikeyi bir tlirlü u
nutamıyor ve hepimiz doğrusu tit
riyorduk. Kapıyı geçerken kuf eler 
de yapılacak bir ufak araştırma 

foyamızı, maksat ve teşebbüsü -
muzu ve kimler olduğumuzu ol -
duğu gibi meydana çıkarabilirdi. 

Hepimiz büyiık bir felakete sürük 
lene bilirdik. 

Bilmem hiç tecrübe ettiniz mi~ 
İnsan bile bile ve bir vazife his ve 
mecburiyeti ile yaklaştığı b'r teh
like karşısında geri dönmek imkan 
ve ihtimalini görmeyince ve me -
ıuliyct ve mahcubiyet mefhumla
rını hatırlayınca tevekküle daha zi 
yade inanıyor ve bağlanıyor. Mu
kadedrııtı ve bunun icaplarını da
ha ziyade siıkun ile, müsait ümit 
ve teHikkilerle karşılıyor, akla ge
len butün menfi ve makus ihtimal 
ler bırer birer zihninden siliniyor 
ve zorlukları yenmek, gaye ve he
defe muvaffakıyetle erişmek iman 
ve kanaati yerlesiyor. Ben bunu 
çok tehlikeli ve en ümitsiz vaziyet 
lerde defalarla tecrübe ettim. Bu 
defa da yine öyle oldu. Düşman ça 
dırlarına belki otuz metre yaklaş -
tığım zaman içimde -ne biı: ,kork~ 

B Iraz daha ilerleyince .nöbet 
çi bızi gordü. Ani bir1ıare

ketle silahını çevirdi ve gırtlağını 

yırtarcasına haykırdı: 

- He ... y, olduğunuz yerde du
run. 

İ te nihayet düşundüğümüz teh
like ile karşı karşıya idik. İsin kor
kacak ve diışi.inecek yeri kalmamış 
tı. Ufak bir beceriksizlik, lüzumsuz 
bir çekingenlik teşebbusiimüzün 

yarıda kalmasına ve felaketimize 
sebep olabilirdi. O anda bizim için 
yapılacak biricik şey şu uğursuz ge 
çitten tehlikesizce geçmiye çalış -
maktı. Selamet ve serbestliğe ka
vuşmak çarelerini arayıp bulmaktı. 
Nobetçinin bu İngilizce emrine 
karşı derhal durmayı muvafık bul 
madım. Boyle yapsaydık İngilizce 
anladığımız belÜ olurdu. Biraz dıı 
ha ilerledim. Nobetçi, sebebini ha 
la tayin edemem, ya çok korkak
lığından yahut ta biz Türkleri çok 
korkak sandığından olacak çevik 
bir hareketle silahına flşenk sür
dü. Avazı çıktığı kadar bir daha 
haykırdı: 

- Kimdir o? •• Kımıldama, lte, 
ederim. ..,&la• 

B ostan yanaşmalan da İngiliz 
ce bilecek değildi ya, sav -

nılan bu tehdıde de aldırış etme -
dim. Birkaç adım daha ilerledim 
ve bağırdım: 

- Bahçıvan, bahçıvan, Gözte -
peye gideceğiz. 

Nobetçi susmuştu. Olduiu yerde 
ve silah davranmış vaziyette ha
reketsiz duruyor ve bize bakıyor-
du. Ateş başında duran ve uzanan
lann da batlan donmiıf ve gözleri 
bize dikilmişti. İçlerinden biri is
temiyerek ayağa kalktı. Sendeli -
yerek bize yaklaıtı. Elindeki elek
trik fenerini ayn ayrı hepimize çe-
virdi. :Yuz:lerimize, kılık ve kıya -
fetimize baktı. Çok sarhoıtu. Küfe 
lerden birinin içine elini soktu. Ne 
yalan soyliyeyim, butun metaneti
me rağmen itidalimi kaybetmiş -
tim. O anda bir felce uğradığımı 
sanmıştım. Kalbim duracak kadar 
ağır işliyordu. Bulunduğum yere 
yıkılıverecek derecede ıevşemlş -

tim. Dizlerim titriyordu. Arkadaş 
larımın hal ve vaziyetleri de pek 
te benimkinden aşalı değildi... Hep 
büyük bir ümıtsizlik içinde kıvr:ı 
nıyorduk. İngiliz neferi küfeden e
line geçirdiği bir maydanoz deme 
tini çekti ve çıkardı. Yüziime doğ 
ru uzattı. Peltek bir şive ile türkçe: 

- Hey .. Esek kaC:ı ... Dedi. Hep 
bu, yok yemi ? 

Biraz gerimde ve neferin sağın 
da bulunan yh7.başı Yusuf benden 
evvel bağırdı: 

- Yok yemiş, yok yemiş ... 

N eferin canı sıkıldı . Birkaç 
iğrenç küfürler savurdu. 

Kıt7..anç vergisinde yapılan de
ğişildikten sonra, Maliye Vekaleti 
bir izahname hazırlamı§tır. lzahna
meye göre, mahalli hiik\unetin mü
s:ıadesile, milli veya beynelmilel ma 
hiyette açılan panayır ve sergileri te
sis ve idare edenlerin kazançtan ile 
panayır ve sergi pavyonlannda teş-
hir ettikleri malları sergi içinde sa
tanların ka7.ançları ve bu gibi yer
lerde her ne suretle olursa alsun te
min olunan kazançlar ve bu gibi yer 
lerde her ne suretle olursa olsun te
zançları bir ay müddetle kazanç ver
gisine tabi olmıyacaktır. Sergi veya 
panayır, bir aydan fazla devam etti
ği takdirde bir aydan fazlası üzerin
den kazanç vergisi tahakkuk ettirile 
cektir. 

Eskiden 120 kuruşa kadar itçi gün 
deliklerinden 60 kuruşu vergiden 
muaf tutulurken bu miktar şimdi 80 
kuruşa çıkarılmıştır. 

Ölen Fofo 

Pencereden 
Düşen Kız Dün 

Sabah Öldü 

Selamiçeşmeden Çiftehavuzlara gi 
den ıyol yeni baştan yapılmıştır. Çif
tehavuzlardan Caddebostanına ve yi
ne Çiftehavuzlardan Cemilpaşa cad
desine giden yolların da derhal yap
tırılmalarına karar verilmiştir. 

Asfalt ve mozayık olarak yaptırıl
masına karar verilen ve yarım mil
yon liraya ihale edilen yolların yapıl 
masına ancak eylülde başlanacaktır. 
Çünkü, bu yollar üzerinde bazı istim 
lakler yapılacaktır. 

Asfalta cevrilecek olan yollardan 
çıkartılacak parkelerle, ikinci dere
cedeki caddelerin tamir ettirilmesi 
muvafık görülmiiştür. Gümüşsuyu -
Dolmabahçe yolundaki istimlakler bi 
tirilmiş gibidir. 

Zincirlikuyu - Maslak yolunun ta
miri de bitmiş gibidir. Büyükdere 
yolu sonbaharda tamir edilecektir. 

Lokantalarda Sınıflar 

2430 numaralı muamele vergıs 
kanununun bazı maddelerini değı ti
ren 3535 sayılı ve 29-6-938 tarihli JL• 
nun 16 temmuz 938 tarillindcn jtıbr 
ren mcriyet mevkiine girmiştir. 

Bu kanunla muamele vergisi ıtr 
nununun ikinci maddesinde yapıla: 
değitiklile mebni muharrik kuvve 
beş beygir ''beş dahil,, ve günde ca· 
lıştırdığı işçi sayısı en fazla ona k•• 
dar "on dahil,, olan sınai mücsse~ 
lerin, sabun, alkolsüz meşrubat, ~aıt 
ve mamulatı, ayakkabı "lastik aY-"" 
kabı hariç,, soba, zarf, şapka, i&P1~ 
çiyari ve tıbbi müstahzarlar rnet1° 
ve sahtiyan fabrika ve imalatb-"r 
)erile dondurmacılar, tenekeciler, Jı;;t 
ru kahveciler, tuz değirmenleri. t~; 
zihancler ve kuyumcular hariç 0 

mak üzere diğe; bihimum fabri1'9 lo 
le imalathaneler muamele vergislıa' 
tabi tutulmuştur. t• 

Salınarak yanımızdan uzaklaştı. 

Herhalde bizde yiikiim iizde şüphe 
edilecek ve bilhassa yenecek b ir 
şey olmadığını nnlam1ştı. Bir as
ker bağınŞlndan ziyade bir sarho'5 
narasına pek benziyen bir sada ve 
eda ile nöbetçiye bağırdı: 

- Yiyecek bir şeyleri yok, dedi. 
Bırak cehenneme gitsinler. 

Neferin bu sözlere ilave ettiği 

çok iğrenç kiifre o sırada kızacak 
ve boğazını sıkacak de'iildim ya ... 
Aksine olarak sevincimden küçük 
dilimi yutacnktım. Yusufa sokul -
dum ve titrek bir Sf>sle fısıldadım: 

Ecnebi memleketlerden doğrudan 
doğruya veya bir komisyoncu vası
tasile mal getirenler ve bu suretle 
gelen malları devir alanlar kazanç 
vergisine tabidirler.lzahnamec:le tacir 
tarif edilmekte ve ne suretle vergi 
kesileceği de anlatılmaktadır. 

İşgal ettikleri mahallin gayri s:ı
fi iratları üzerinden vergiye tlbi bu-

Evvelki gün, Samatyada, İstasyon 
caddesinde Tarakçı Hüsnü sokağında 
Şevket apartmanında oturan terzi Ko 
çonun 27 yaşındaki kızı Fofo, on met 
re yükseklikteki pencereden düşmüş. 
ağırca yaralanmıştı. Fofo, tedavi için 
kaldırıldığı Haseki hastanesinde dün 
sabah ölmüştür. 

İstanbul lokantalannın sınıfiara 
taksim olunması kararlaştırılmıştır. 
Lokantalar bulundukları semtleri, iş 
hacimleri, müşteri muhitleri, kon
forları bakımından tetkik edilecek
tir. Her sınıfın, halktan alacağı muh
telif yemeklere ait tarife listeleri tes
bit edilecektir. 

Süt Fabrikası 

Binaenaleyh bu fabrika ve irnali 
haneler 3257 numaralı ve 12-6-ttsS 
tarihli kanunun 8 inci maddesi rn~ 
hince 30 Temmuz 1938 Cumartesı r 
nü dairelerin çalışma saatlerinin .ı:; 
mesine kadar bağlı olduklan varı ~ 
dairelerine bir beyanname verer 
adreslerini, iştigal mevzularını, ,r 
natlannı yaptıkları mahalleri, deP"' 
tarını, muharrirk kuvvet ve iıçi ~ 
tatlarını bildirmekle ve 2430 nunı~ 
lı kanunun 20 inci maddesinde Y_., 
muamele ve iptidai madde ahın ~ 
sarf defterlerini tasdik ettirmekle dJ 

- Hepimize gecmis olsun. Teh
likeyi ucuz atlattık, Yusuf .... Bıra
kıyorlar. 

Fedakar Ana 

Sevinçten az daha ihtiyatı elden 
bırakıyor, ilerlemek gafletini gös
teriyordum. Birden aklım bac;ıma 
geldi. Olduğum yerde kaldım. Öy
le ya bize: 

lunan mükelleflerin vergi nisbetleri 

ayrı bir cetvel halinde tesbit edil

miştir. Bu cetvel dışında kalan ve 

hususi mektep açanlar ve enkazcılar 

yüzde 20, şehir ve kasaba değirmen

leri yüzde 25, tıbbi müstahzarat ya

panlar yüzde kırk ve ebeler yüzde 

25 - 50 nisbetinde vergiye tabi tu
tulacaklardır. 

Beykozda, Fevzipaşa caddesinde o
turan Hasanın 3 yaşındaki kızı Tür
kan, evin bahçesinde oynarken, a~zı 
açık bulunan kuyuya diismüc;tür. 
Türkanın kuyuya düştüğünü gören 
annesi Pembe, hemen kuyuya ine
rek boğulmak üzere bulunan yavru
sunu kurtarmıştır. 

Şehrimizde kurulması icap eden 
süt fabrikalarının yerleri hakkında 
baytar miidürlüğünce yapılmakta o
lan tetkikler bitmiştir. Belediye bay
tar müdürlüğü, bugünlerde raporu, 
belediye reisliğine verecektir. Has
tanelere verilen sütleri taksim etmek 

kelleftirler. .J 

Muamele verıisi kanunun Z iOV 
maddesinin a, b, c, d, e, g, j, k, ve ' 
fıkralarında yazılı madde ve müett" 
selerin muafiyetleri mahfuzdur. 

- Haydi geçin, diyen ve işaret e
den olmamıştı ki... 

(Devamı var) 
Acemi Şoför 

te olan tesisatın da süratle ıslahına 
karar verilmiştir. Maarif Vekili 

Gümüıhanede 
Üsküdarda, İskele civarında, ben

z.inçi Hayri, kullanmasını bilmediği 
mıye smıncre Dil ıntuınca an. Vlonıv 

Eminönünde Yeıillik 
Eminönüı:ıde yıkılan Valde hanı-

, " . 
Erzincan, 18 (A.A.) - Kültür ~ 

kanı Saffet Arıkan bu~ ıın saat 8 
,ıııcuauı ıa1. ıa '"'"u .. uu~ .... o~uu .:ıv••• .. .-

Kaçak Tfikotaj 
Makineleri 
Bulundu 

meriyetinden evvel tarhedilmi' ol -

sun olmasın, bu kanun hükümlerine 

göre yeniden tarholunmasını emret

mektediı'. 

bili yüriitmek istemiş, otomobil bir 
elektrik direğine çarparak ön tarafı 
parçalanmıştır. Hayri de muhtelif yer 
lerinden yaralanmıştır. 

saha haline getir.ilecek'tir. Ancak 
Köprüdeki yaya kaldırımlar hizasın
da geniş bir yaya kaldırımı yapılma
sı için, ön taraftan sokağa yer veri
lecektir. Yan taraftan Balıkhaneye 
giden yol da 12 metre genişliğine çı
karılacaktır. 

keri ve sivil memurlar, bir çok b 1" 
tarafından uğurlanarak Güm ÜŞ af 
neye müteveccihen şehrimizden 
rılmıştır. 

Muhafaza te kilatı memurları, ev
velki ~i.in, Bebekte bir evde kaçak tri 
kotaj makineleri meydana çıkarmı~
lardır. 

Ziraat Tetkikleri 
Şehrimizde tetkikler yapmakta o

lan Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu, dün 
bazı zirai müesseseleri, vilayet zi-

raat, baytar ve orman müdürlükleri· 

ni ziyaret etmiştir. Vekil, alakadar 

müdürlerle konuşarak, İstanbulun u

mumi zirai vaziyeti etrafında izahat 

almış ve bazı direktifler vermiştir. 

Faik Kurdoğlu deniz ticaret mü

dürliiğüne de gitmiş ve limanlar u

mum müdürü Müfit Necdet Denizle 

bir müddet görüşmüştür. 

Barbarosun Türbesi 
Beşiktao;;taki Barbaros türbesinin 

nın devamlı takibi ile makineler Be- nvhısundaki II:.ısan Paşa mezarı ile 
bekte vakalanm1stır. 1smailln kız k nr 

935 senes inde de gi.imriikten mu:ıf 
olarak yurda soktuğu filos iplikleri
ni başka yerde kullanmaktan suçlu 
olarak yaknlanan, 6 ay hapse mah
kum olan İsmail isminde bir adam, 
bu defa da muaf olarak memlekete 
soktuğu birkaç bin liralık trikotaj 
mnkines ini gayri muaf elle re satmak
tan suC'lu olarak mahkemeye veril
mişti. Üskiidar adliyes inin yangının
dan istifade eden suçlu bu makin~

leri iflas masasından kaçırmıştır. Fa 
kat, muhafaza te kiliıtı memtırl.1n-

dt>• .,...::ında da takibat yapılmak
tadır. 

Deniz Tarlfelerl 
Deniz tarifelerini tesbit eden ko

misyon yarın da toplantılarına de
vam edecektir. Ticaret odası murah
hasları tarifelerin ucuzlatılmasını i"
temekte, buna mukabil komisyonda 
Denizbankı temsil eden aza. tarifele
rin esasen çok ucuz olduğundan ve 
binaenaleyh bir değişiklik yapılamı
ya('ağından bahsetmektedirler. 

* Evvelki akşam saat 20 de Biiyiik 
dere iskelesine yanaşan 74 numara
lı vapura binmek istiyen Karagüm
riık nahiye mudürü Atıf, denize düş 
muı, ve kurtarılmıştır. 

* 2 Ağustosta Markopulo vapurl

le 450 ve Roma vapurile 700, 3 ağus

tosta da Viktorya vapurile 600 1tal-

yan seyyahı gelecektir. 

diğer mezarlnın Yahyaefendi mezar
lığına nakledilmesi kararlaştırılmış

tır. Bu işe bu giınlerde başlanacaktır. 
Türbenin etrafının açılması için is
timlaki kararlaştırılan binalar tesbit 
edilmiş ve bunların kıymetlerine ait 
kayıtlar çıkarılmıştır. Belediye, bu 
it için lazım gelen tahsisatı alır al
maz, istimlake başlıyacaktır. 

* Elektrik umumi müdürlüğü te
şekkül ettikten sonra, istihlak bedel
lerinin her ay ödenmesi mevzuuba
his olmuştu. Abone tahsil müddetini 
yine eskisi gibi, iki ay olarak kabul 
etmiştir. 

* Yeşilay kurumu, bayramını bu 
sene Mudanyada kutlıyacaktır. Pazar 
günü sabahı saat 8.30 da Tophane
den hareket edecek olan Trak va
purile Mudanyaya gidilecektir. * Şimdiye kadar it daireıi üçüncü 
bölge tef}dlitında çalıpn kıymetli 

gazeteci arkadaılanmızdan Celiled
din Çetiner, bu sene, yeni teşkil e
dil~n Kocaeli iş dairesi 16 mcı bölge 
başmemurluğuna terfian tayin edil
mi§tir. 

Direğe Çarpan Otomobil 
Şoför Kamilin Maresindeki 261!5 

numaralı otomobil Fatihte, Fevzipa
şa caddesinden geçerken bir elektrik 
direğine çarpmış, hasara uğramış, o
tomobilde bulunan Talat ile Fevzi, 
hafif surette yaralanmışlardır. 

SevCJilislni Yaraladı 
Kadıköyünde Söğütlüçeşme istas

yonu yanında oturan İsmail, öteden 
beri münasebette bulunduğu Didar 
isminde bir kadını, kıskandık yüzün
den çıkan kavga neticesinde, bıçakla 
kolundan yaralamıştır. 

Tentürdiyot içti 
Kumkapıda, Sandalcı sokağında 11 

numaralı evde oturan Kemaliyeli 
Artinin kızı 34 yaşında Askosi, dok
torun verdiği ilaç yerine bir miktar 
tendürdiyot içmis, zehirlenmiş, Hase 
ki hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alınmıştır. 

Kuyuya Düıtü 
Kadıköyünde, Yeldeğirmeninde 

Ayrılıkçekme sokağında Alaaddinin 
30 numaralı evine misafir gelen İs
mailin karısı Hasibenin 3 yaşındaki 
oğlu Oğuz, evin bahçesinde oynar
ken kuyuya diişmüş, boğulmak üze
re iken kurtarılmıştır. 

Ayaqından Yaralandı 
Küçük Mustafa paşada, Gül cami 

sokağında , 12 numaralı evde oturan 
Bedrinin 9 yaşındaki kızı MuazzC'z, 
Ayakkapıda oynarken, bir demir par 
maklığa çnrpmış ayağından yaralan
mıştır. 

Eroin Çekiyormuı 
Sirkecide yolcu salonu büfecisi 

Muzafferin yanında çalışan ocakçı 22 
yatında Ali oğlu Haydar Akdemir, 
evvelki gece, saat 21 de solaflun ha
lhında eroin çekerken yakalanmış
tır. Pantalonunun paçasına sakladı
ğı bir gram eroin de meydana çıka
nlmıştır. 

* İstanbul su bentlerinin geniş
letilmesi lüzumsuz ve masraflı gö
rülmüştür. Esasen Terkos tesisatı şeh 
rin her ihtiyacını karşılayabilecek 
bir şekle sokulmaktadır. * Terkos gölünde yeni alınan ma
kineler için 60 metrelik bir baca ve 
binalar yapılmaktadır. * Cihangirde, Fındıklıderesinde 
yapılan inşaat, plana aykırı olduğun 
dan belediyece durdurulmuştur: 

MAARiFTE: 

Yeni Açllacak 

Ortamektepler 
Orta tedrisat umum müdürü Av-

ni, dün, Ankaradan şehrimize gelmiş 
tir. Yeni tedris yılında yeniden açı
lacak orta okullarla mevcutlara katı
lacak şubeler ve bilhassa çüte ted
risat işile meşgul olacaktır. 

Sarıyer orta okulu için Sanyer 
halk partisi bir bina bulmuştur. Bu 
binanın kirasını parti verecek, diğE'r 
masraflannı maarif idaresi yapacak
tır. * Hukuk fakültesinde, eleme im
tihanlarında kAğıtlan çok iyi görü
lenlerin cevapları bro~ür halinde ba
sılacaktır. Fakülte dekanlığı bunu, 
bir teşvik tedbiri ola.rak yapacak-
tır. 

yeto kolunu çevirirken, kol kaymış, 

ve dizine çarparak yaralanmıştır. 

* Paşabahçede, ispirto fabrika -
sında çalışan Izzet oğlu Sait, fabri

kanın tamiri için kurulan iskeleden 

düşmüş, başından ve ayağından ya -
ralanm1ştır. 

* Sultanselimde Çukurbostan so 
kağında, 55 numaralı evde oturan ls 

llr Ahl6ksız Yakalandı 
Sındırgı (TAN) - Kozlu köyünde 

İsmail oğlu 339 doğun>lu Hasan A
teş, Mehmet Şahin oğlu küçük Meh 
met Emini iğfal ederek kirletmek 
istemi§tir. Hasan Ateş, tevkif edil
miştir. 

* İstanbul adll tabibi Salih Ha
şim, vekalet tarafından bir derece 
terfi ettirllmif, terfi kendisine tebliğ 
olunmustur. 

* Kuşdilinde oturan Zingal Şir - mail oğlu Zekai, evin merdivenle -

keti toförlerlnden Recep oğlu Ha - rinden çıkarken kolunu cama çarp -
lim kamyonunu çalıştırmak için man mış, bileğinden yaralanm . 

' ... 

Karabük Fabrikası Bir s.-; 
Sonra Faaliyete Geçe~• 

Karabük, 18 (Tan muhabirindeıt>-; 
Demir ve çelik fabrikaları inşaa~ 
lerliyor. Kok fabrikasının 52 nıe fi 
lik bacası bitirilmiştir. Fabri~a .,, 
yüksek fınnlardan biri mart soıa 
da bitecek ve tecrübelerine başl.,,. 
caktır. , 

Buradaki bütün fabrikalar gel__.. 
sene temmuzunda faaliyete başl 
olanktır. ttıfl 

Fabrika, senede 350 bin .ton de ... 
cevheri işliyecek ve 450 bın toıa ,,,_it' 
mür yakacaktır. Bütün profil d~1~ 
ler, ray, her kalınlıkta, her şe I" 
~abuklar, potreller, saç levhaları,-" 
mi inşasına kullanılan her tiirlU flJW 
lar olarak 180 bin ton mamul de 1 
ve çelik çıkaracak, kok fabrik•51

1 
t 

bir çok kimyevi maddeler istibSll 
dccektir. 1,ıl (Diğer Ankara habet J 

onuncu sayfamızd~ 

1 TAKViM ~e HA~ 
19 TEMMUZ 

SAL 1 

7 inci ay 
Arabi: 1354 

Gi.ın: 31 

Cemaz!yiilcvvel: 20 
Güneş: 4.44 - Öğl~: 
İkindi: 16.18 - Akşam: 
Yatsı: 21.35 - imııflk: 

1938 

YURTTA HA v A v Azırt:~ 
Yeşllköy Meteoroloji istasyonurıd~ 

nan malumata gôrc, yurtta ha,.a. ve 
cenup kısımlarile Akdeniz kıyıları .;t_~ 
nubun doğu kısmında açık, TrakY8 ar~ 
caeU bölgelerinde bulutlu, diğer bÖ ~~ 
de umumiyetle bulutlu ve yer Y~de Z 
eeçmiş, rüzgArlar cenup böJ.geleriJ'liJJl'Jl 
bl, diler bölgelerde umumiyetle J 
tllcametten orta kuvvette c ı;ııfştlr·ış. 

Dün, İstanbulda hava açık g~rrı4 ıAr tlmali şarkiden saniyede 2 ıllı tre 'I 
hızla esmiştir. Saat 1" te barorrıe 
milimetre idi. f. ! 

Hararet en çok güncı;te 63.lı 1' 
32.1 ve en az 19.6 santigrat oıarıılC 
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~UGüNj 
~eni Bir -

~- ~ ~ 1 1 ~ ~ (;S ~ ® ~ ~ ~ 
~ı.ıhran ihtimali 
cıM~: Ömer Rrza DOCRUL 

iIIetıer Ce · · ı· .. ınıyetı ma ıyc mute-
~aıı hassısları dünyanın iktısadi 

Yeti hakk 
~ikada .. ında hazırladı.klan ve-
11\lhl' dunyanın yeni bir iktısadi 

ana doğr · •w· • • taret t> . u gıttıgını ve bunun tı-
ileı-j alıyetinin uğradığı inhitattan 

geldiğ' · 
~till 

1 
•nı anlatmaktadırlar. 

lttit"sı· et er Cemiyetinin finansal ko-
"' ne ·· 

~a dü gore, geçen on iki ay zarfın-
eııdiş nyanın maruz olduğu derin ve 
başı.: Verici değişiklik Amerik.ada 

• an kesatt ·ı · · tadan t . an ı erı gelmı~ ve o-
eh...· • ngtltere ve Fransaya siravet 
·•ıııştır k . . 

lıı.el'lll ,_· 0ınıtenin tetkikleri bu üç 
h e11;ete nı h et hen· un asır kalmakla bera-
de ha 

1 
1 başlı sanayi memleketlerin 

\etler! ıy~n buhranın başka memle
)'Qlde sırayeu muhakkaktır. Bu 
hvaş n .ı\nıerikada başlıyan buhran, 
!oJtın' Yavaş başka yerlerde de his-

\r lllaktadır 
L· e~ikada teb• .. . il .. 
ıııl'll aruz ettır en en mu-

noktal l _ ar şunlardır: 
dtiııya 1938 senesinin ilk üç ayında 
ha evvn;~. ~ndüstriyel istihsali, da
ltii it e ı ıki senede kazandığı me,·
ı. aybetm· 
"'tle )il ış Ve 1929 senesine nis-
k11ıl'llışt ıde on beş nisbetinde geri 

ır. 
2 _l> .. 

~l'esiıı u~ya ticareti 1929 senesi s~ 
~thıd e nısbetıe yüzde doksan nis-

3 et düşnıüştür. 
- Şsizl'k •~trn11kt 1 bir çok memleketlerde 

4 adır. 

tal\ ~~~:u.n_dünya müthiş bir buh-
llııhr sı ıle karşılaşıyor. 

\ııbüt anın aliınıetıerini taJılil eden 
tihsaı·e, .ı\nıerikada endüstriyel is-
d ın son .. 
l!tece . · uç sene zarfında üçte bir 

r· sınde d" 
lıtau uştüğü ve bu düşmenin 
~ltel':d t~_1,'1adi ettiğini anlatıyor. İn
' ~~· d değild' zıyet ayni derecede ci 
t11kttten ır. Fakat silahlanma hızına 
lııliteın dendüstri ve ticaret faaliyeti 
il' il i t 

t111\sad enakusa uğramaktadır. 
dit, Or ~ da Vaziyet ayni merkezde
~aııher·a a da geçen senenin ırıonun
~ •-

1 uınuın· b' · h't t .. • '"l\tad ı ır ın ı a goze çarp 
'l '"•ı. ır. 
~tt) '\:L111 1 eriıı k ""'•.reu uı~ec m~illle· 
~deteJc " alkınrnalan üzerinde tesir 

t l'ıııi~·e e ı..bu da buhranı uınumileş-
e seue 

ı "11~h· t' P olacaktır. Fakat korni. 
e .re 1 hu 
l herahe merkezde göstermek. 

1 ~29 dan dr buhranla mücadelenin 
ll~·or. n aha kolay olacağını da söy 
!1tııı11l'dır~a Ylll'dım eden sebepler 
~ilh· . 

1 ~e ırn enf(. 
' ~ lllleJten asyon yoktur. Bir çok 

r ;t'tind erde rnali vaziyet 1929 va
t ~llde}j '-en Çok iyidir. Yabancı kısa 

~ıd 0 orç] • 
ıı· 1 ır. ~ ar 1929 dakınden daha 

~ L erkez b " "'ctrşıı ankaları her vaziyet-
"" aşabil la "'teıtileı" ecek kudrettedir. 

~ 29 da 1
• genişletmek imkinları 

bu n daha iy·d· 
ı.... tıy.. ı ır. 
"" '"llttı . • ~ •rtın d ıptıda! madde stoklan, 

it -h a an . a lltdı. evvel 1929 dakınden 
ır 

i1' ,.., etçi f .y. 
dd h \l .... •nansaı komitenin bu ra-

~ııa ··oru ile . t. 
~ ~ n ıs ınat etti<ri raporlar 
~:1latı k:~~lunınarnıştır. Fakat an-

fa l •11ıteni k . •ıı ~ a k n bo taı nazarı, da-
l .. ~ lletı .. aranlıktır. Onun vardı~ en 
~l\ı "e d'· -

r ·-d llt lçi~de u~~anın siyasi huzursuz 
l>a a htıh YUzınekte olduğu bu sı-

~ıı tanı .. ı 
llııh v on emek için bir şey 

cagıdır. 

~d~iye Vekili 
~ 1~tııı lzmirde ~ 
\i~~ r, ıa <A 

~ıı... Sa .1\.) - Adliye Vekili 
··4 · taç0 - 1 ltıit<. 111! ı g u bu sabah !zmir va 
lıır stanbuld 
lı0 · an şehrimize gel -

~it il~ ll' 
h l'i()ltı a.);Jı G"l 
ql'b· Utan u eç, müstahkem mev 

~l~l' 1Ye Ve 
1b~e belediye reisi, erkanı 

t~ 1r çok 
1 ~il "'l'afıtıd zevat ve gazete • 
~~i/ ŞQltru ;n karşılanmıştır. 
"~ı-u t! .tqrar

1 
araçoğlu şerefine be • 

~~t· hdan b. --1 . 

Sovyetler Tecavüz 
iddiasını Reddediyor 
İşgal Edilen Arazinin Mançukuya Değil 

Kendisine Ait Olduğunu Söylüyor 

Çin Çeteleri Yine 
Akınlara Başladı 

Nevyork, 18 (Hususi) - Uzak Şarktan gelen en s~n haber
lere göre Sovyet Rusya, Mançuko hududunda Mançurıye değil, 
fakat kendine ait araziye girdiği fikrindedir. Tas Ajansının bu 
münasebetle neşrolunan tebliğinde deniyor ki : 

"1869 tarihli Hun,un muahedenamesi, bu mesele hakkında Ha-
riciye Halk Komiserliğine müracaat et.mit olan Japon maslahatgü
zarına ibraz edilmittir. Bu muahedenamenin merbutu olan harita, 
Çangçi gölünün tamanuyle Sovyet arazisinde kain ~ulunduğunu 
ispat etmektedir. Şu halde Sovyetler tarafından hududa bir gUııa 
tecavüzde bulunulmut değildir.n 
Şekiayi ajansının Şanghaydan ver lunu beş noktadan kesmişlerdir. Ja

diği malumata göre, Çekia11gdan Nan pon ordusu bu mıntakalarda müte
kinin cenup şarkına gönderilen Çin madiyen takviye kıtaatı göndermek
ordusundan iki motörize müfrez? tedir. 
Lishue'de bulunan üslerinden hare- Çin hava kuvvetleri dün de Hu -
ket ederek bir mukabil taarruza geç kov civarında Yangse nehrinde bu

lunan Janpon harp gemilerini bom-

ispanya Harbinin Ormanda Bir 
3 Yllhk Bilançosu Sünnet Düğünü! .. 

---o~-- l' azan: B. FELEK 
Hükumetçilerin Elinde Tatlı bir şey için diiğün yapılına-

sını anlarım amma, ey erkekler, ta
ispanyanın Üçte Birinden dını ve mahiyetini pekala bildiğimiz 

Fazla Arazi Var şu mübarek sünnet için düğün yapıl-
Londra, 18 (Hususi) - Barselona masınm ve canımız yanıp kanımıza

dan bildirildiğine göre iki seneden • ı kıtıldığmdan dolayı alemin sevinip 

b 
. d ed ·· .. .. cünbüş etmesinin manası nedir? Ba. 

. erı evam en ve uçuncu seneye .. 
1 

. . . ? 
• . • na soy er mısınız. 

giren harekatın bılançocu şudur: p k. 1., B f k h. 1. t e a a. u u a ccrra ı ame ıya 
ispanya cühmuriyetinin elinde bu için düğün yapılıyor da neden daha 

lunan topraklar 181.500 kilometre tehlikeli olan bir apandisit ameliyatı 
murabbaı genişliğindedir. Yani bü • için (oh, şükür! Kurtuldum) mana
tün Ispanyanın üçte birinden fazla- sına bir düğün yapılmaz? 
dlr. Buradaki nüfus 8,5 milyondur. Ben sünnetin sıhhi, dini veya ırki 
Bu arazideki sanayi, ziraat ve her lüzumundan bahsedecek değilim am
şey hükumetin otoritesine tabidir. ma bunu bir mürüvvet addedip de 
Hükumet asri bir orduya maliktir. düğün yapılmasının • eski tabirle -
Yalnız harp malzemesi eksiktir. vechini anlıyamadım. Lakin eskiden 

Salahiyettar bir zat, Valansiyanın kalma bir şenliktir. Yenir, içilir. Fa· 
Frankistler tarafından zaptolunamı kir fıkara bu yüzden sebeplenir di
yacak vaziyette olduğunu, Frankist ye ses ettiğimiz yok idi. 

1 

tayarelerin de buraya taarruz ede - Halbuki bu sünnet düğünleri ~ın.: 
miyeceğini söyl:.miştir. !t~lyan tipi di yalnız sabi sıbyanı değil, bir ta-

l 
beş tayyare bugun Valansıyaya ta - raftan halkı da sünnet edenler elin-
arruz ederek 18 evin yıkılmasına se de bir ticaret vasıası olmıya başla
bep olmuşsa da tayare bataryalan mış. Ötedenberi gazetelerde, vapur 

f karşısında kaçmağa mecbur kalmış- iskelelerinde, şurada, burada: 
tır. Büyük sünnet düğünü. 

Diğer Frankist tayyareler Valan- Sabaha kadar, karagöz, kukla, ilab.; 
siya - Sugonta yolunu tahrip et - Şeklinde ilanlar görünce içimden: 
mek istemişlerse de telefat yoktur. - Bak! Ne hayır sahipleri var. Ço 

Frankistlerin şimdiki hedefi Te- cuğunu sü~et ediyor, sabaha kadar 
ruel - Sagonta yolunu tahrip et - da halkı eğlendiriyor, diye takdir &ıı 
mektir. Hükumet Frankistlerin bu - derdim. Meğersem o bir damla ma
rada mevkiler işgal ettiğini kabul sum kanı bir takım lübiyat icraslQıll 
etmekle beraber düşmanın gördüğü ve dolayısile halktan para çekmiye 

mişler ve Vuşanceng, Tienvantse, 
Öpeban, Kenyong, Lontan, Hsiatsu 
ve Tauşnetçeng mevkilerıni işgal e
derek piştarları Nankinin cenubu 
şarkisine yirmi kilometre yaklaş

mışlardır. Şanghayın karşısında Pon 
tongda Çin çeteleri Japon kuvvetleri 
ne şiddetli taarruzlarda bulunmakta
dırlar. Japon ordusu Hançov demiryo 

mukavemet karşısında geri dönme - vesile imiş. 
bardıman etmişlerdir. Bombardıman ğe mecbur kaldığım ilave ediyor. Hü 
neticesinde zarar gören gemilerden Sovyctlcrin Uzak Şark Ba~kuman- kfunet, Artana mıntakasma taarruza * 

Yeni Bir Hava Seferi 
Nevyork 18 (A.A.) - Grinviç saati 

ile saat 9,17 de 900 dolar kıymetinde 
ve 175 beygir kuvvetinde bir motörle 
mücehhez eski bir tayyare ile Floyd 
Bennet'dan hareket etmiş olan tayya
reci Düglas Korrigan Los Anjelosa 
gitmekte olduğunu beyan etmiş olma
sına rağmen Parise müteveccihen ha
valanmış olduğu zannedilmektedir. 

ARJANTiN 

Şak o itilafı 
Buenos-Aires, 18 ( A.A.) - 9 Tem

muz tarihli Şako itilafının metni, 
Şako hudut hattının Birleşik Ameri 
ka, Arjantin, Brezilya, Şili, Peru ve 
Uruguay reisicümhıırlarının hakem.
Zeri ile tayin edileceğini natık bu -
lunmaktadır. Bu hakemlik 27 mayıs 
tarihli Şako konferansının teklif et·· 
miş olduğu hat mucibince Şakonun 
şimal kısmının taksimi hakkında 11a
pılacaktır. 

FiLiSTiN 
Yeni Hadiseler 

Kudüs, 18 (Hususi) - Dün Fı!istin 
de mühim bir hadise vuku bulmadı
ğı halde bu gün silahlı bir çete ile 
Yahudi amelesi arasında b;r müsnde
me vuku bulmuş, neticede çete efra
dından birkaçı ile bir kaç Yahudi ya 
ralanmıştır. Bundan başka müteaddit 
kundakçılık vesair hadiseler vuku 
bulmuştur. 

INGfLTERE 
Mitlerin Yaveri 

küçükler çekilmişler, büyükleri Ma- danı General Bluher geç)iğini bildirmektedir. 
tangın şimalinde kalmışlardır. Dün 

i:~:~J;~~;n::~:in~:~~z~:t~;:~ l ÇekoslovakyadaAskerAı 
askerı olmuş, hır kısmı da bogulmuş 
tur. 

Pazar, günü, bir Şile yolculuğu es 
nasında, su içmek için Taşdelene uğ. 
radık. Bermutat kalabalık. İntizam
sız bir (toplama kampı) şeklinde bir 
kalabalık. Buna diyeceğimiz yok. La 
kin düşünün bakayım, Taşdelende 
yapılması hiç kimsenin, hatta meş
hur Con Ahmet Beyin bile hatınna 
gelmiyecek ne var.dı? 

- - - '3' · - -- -

Harici Siyaset 
Brüksel, 18 ( A.A.) - B. Spak, i • 

rat etmiş olduğu bir nutukta Belçi
kanın harici siyasetinin 1936 sene -
sindenberi değimemiş olduğunu söy 
lemiştir. Hatip, hükıi.metin komşu -
Zarı ile iyi münasebetler dahilinde 
yaşamak arzusunda bulunduğunu ila 
ve etmiştir. 

Harekit Yapılmamıştır 
Südetlerin 
Fransa da 

ileri Sürdükleri Yeni T nlc:ıınll'r 
Büyük Bir edbini Uyandırdı 

Prag, 18 (A.A.) - Ecnebi matbuat organları ve bilhassa bir 
Alman ajansı, Silezyada ve Çekoslovakyanın sair aksamında 
askeri kıtaatın anormal harekat yapmakta olduklanru yeniden 
ortaya atmış olduklarından Çeteka Ajansı, bu haber üzerine 
evvelce Cumartesi günü yapmış olduğu tekzibi yenilemek için 
salahiyettar makamlardan mezuniyet almıştır. Memleketin 
hiç bir noktasında askeri kıtaat tarafından anormal harekat 
icra edilmiş değildir. 

-::-r Bir nümayif ~ ..... ~~ ............... ,, 
1 • 1 • K 1 B Çek ve Alman sosyal ve demokrat 
ngı JZ ra ı ugÜn fı~kaıa~ı ıs bin kişinin iştirakile bir 

numayış yapmışlardır. 

Fransaya Gelı
•yor Slovakya muhtariyeti liderlerin -

Seyahat iki Memleket Arasrndaki Dostluğun 
Tezahürüne Güzel Bir Vesile Teşkil Edecek 

Londra, 18 (Hususi) - İngiltere Kral ve Kraliçesi yarın 
(bugün) sabah saat dokuzda otomobil ile Bukingham saraA 
yından hareket ederek Viktorya istasyonuna girecekler ve o
radan Durr'a gitmek üzere trene binecekler, daha sonra Ami
rallik yatiyle ve İngiliz zırhlıları ve tayyarelerile Fransa su
larına hareket edeceklerdir. 

Fransız sularında Fransız A 
zırhlıları ve tayyareleri tarafın
dan karşılanacak olan kral ve 
kraliçe Kaleye çıkacaklar, da-
ha sonra Parise hareket edecek
ler ve Faris istasyonunda Bay 
ve Bayan Lebrun tarafından 
fevkalade merasimle karşılana
caklardır. Evvelce hazırlanan 1 

karşılama ve ağırlama progra-
mı aynen tatbik olunacaktır. ! j 

. 
ile mühim konuşmalar yapacağı 
anlaşılmaktadır. Geçenlerde B. 
Daladiye ile B. Chamberlain a
rasında vuku bulan şahsi muha

berenin Daladiye tarafından baş 
ladığı ve Chamberlain'in buna 
mukabele ettiği anlaşıiıyor. F ,;
kat muhabere iki memlekette de 
büyük bir hoşnutluk uyandır
mıştır. 

den Tisso, bugün söylediRi nutukta 
"bizim hattı hareketimiz Çekoslovak 
devletinin mevcudiyeti için bir teh
like teşkil etmemektedir ... demştir. 

F rannz gazetelerinin mütaleası 
Paris, 18 (Hususi) - Harisiye na

zın Bonnet, Çekoslovakya Paris el
çisini ve hariciye encümeni reisini 
kabul etmiş ve Amerika sefiri ıle Çe
koslovakyanın vaziyetini tctklk et
miştir. 

Gazeteler de ayni mevzu ile meş
guldür. Jur, diyor ki: 

"Südetler yalnız dil, kültür ve i -
dare muhtariyeti istemekle kalmı

yorlar. Ayni zamanda kendı!erine 

nasyonal - sosyalist muhtariy~tinin 
tanınmasını da talep ediyorlar. On
ların bu talepleri adeta muhali müm 

küıı kılmak gibi bir şeydir. Sulhü 
arzu eden milletler, iki ay evvel ol
duğu gibi gayret ve teyakkuzlarını 
muhafaza et;nelidirler.,, 

Slovaklarla yeni müzakereler 

Bir sünnet düğünü azizim! Ta!Jd~ 

V'a1lı ılıatrJ''\\R~ı'ı1a~Ill'8~h1ır\~im\e. gtr 
sünnet düğünü. Zaten sünnet gibi ta
mamen hekimlik işi olan bir ame
liyenin evlerde yapılması bile mah
zurlu görülürken, dağ başında bir 
sünnet düğünü yapılmasını ne ile 
vasfedebiliriz? Kimin ciğerparesi ol· 
duğunu bilmediğim çocuk veya ço
cuklar, orada bayılır, bir emoraji o
lur, hulasa herbngi bir doktor mü· 
dahalesi lazım gelirse, masumu Taş. 
delen suyu içerek nıi kurtaracaklar? 
Bu ne iptidai şey böyle? Taş başında 
çocuk sünnet etmek Hazreti İsmailin 
kurban edilmesini hatırlatmıyor mu'?' 
Yani mantık saklambaç oynasa bizim 
bu gibi hareketlerimizde saklandığı 
yerden bulup çıkaranın alnını karış
larım. 

Diyelim ki, köylü bu gibi ince he· 
sapları bilmez. Mürüvvet olsun diye 
bir sünnet düğünü yapmış, çocuğu
nu kestirmiş, Taşdelende mürüvveti
ni sürüyor. Öyle olsa: 

- Yaşa köylü dayı diyeceğim. Lli
kin kazın ayağı öyle değil! Kim bilir, 
kimin yavrucağım sünnet etmişler 
ve bunu vesile ittihaz ederek, Taşde
lende koca bir sahanın etrafı hasır
larla çevrilmiş, içinde çengi oynatı
yorlar. Kapıda da: 

(İçeri girmek istiyenler kahveci
den marka alsın) diye ilan var. Şu 
halde düğün bahane, çocuğun canı 
yandığı da caba. Maksat orada, dola
yısilc kadın oynatıp para kazanmak. 
Ben bunu göri.ince miitcessir oldum. 
Teessürünıü daha ziyade artıran şey, 
hasırdan duvarın etrafına toplanmıs .. , 
bir aralıktan içeriyi görıniye çalışan 

~ ır ır og e zıyafeti a . 
' "1~an Antantı '-bl'i 

ı~1iııq Ye Konferansı 
1 tı <:t • ıa (A. 

Londra, 18 ( A.A.) - Daily Te -
legraph gazetesi, Hitlerin yaveri Friç 
Vidman'ın cümartesi günü Londra -
ya geleceğini haber vermektedir. 

Bütün Paris gazeteleri, halkı 
Ingiltere Kral ve Kraliçesini In-

1 

giltere ile Fransa arasşnda dost- · 
]uğun samimiyet ve kuvvetini 
gösteren bir tarzda karşılamak 
için teşvik etmekted;r. Sağın en 
müfritleri ile solun en müfrit
leri bu nokta üzerinde birleş- 1 

mektedir. Seyahat iki memleket 
arasındaki dostluğun en kuv- . 1 

vetli tezahürü olacaktır. 

Mister Chamberlain. bu gün 
Avam kamarasında sorulan bir 
suale cevaben bu muhaberenın 
hususi mahiyetini anlatmış fa
kat bunun da iki memleket ara
sındaki kuvvetli dostlngu teba
rüz ettirdiğini söylemlstir. · 

Prag, 18 (A.A.) - Başvekil Hod
za, Slovak partisi mümessillerini ye
ni bir mülakata davet etmiştir. Bu 
mülakat yarın vuku bulacaktır. 

Mezkur partinin gazetesi olan Slo 
vak Partinin bu daveti kabul ettiği
ni, fakat Başvekile hiç bir muhtıra 
verilnıiyeceğini çünkü bu muhtıra 
muhteviyatının Slovak muhtariyeti 
hakkındaki kanunda esasen mevcut 
bulunduğunu tasrih eylemekte ve 
Slovakların mezkur kanunun tatbi -
kini ve şimdiki rejimin ıslahını iste 
diklerini ilave eylemektedir. 

veya uzakta bir kömür arabasının ü
zerine çıkıp bakan bir takım fakir ve 
zavallı köylülerin de hırpalanarak, 
zorla bu temaşadan menedilmeleri i
di. Orada salahiyet scahibi bir me
mur bulamadığım için halkın bu hır
palanmasından şikayet edemedim. 
Fakat kahveciye bu noktayı açtıın. 
Bana Karadeniz lehçesiJe: 

~l'ı t eı,ıetı .. ı\.) - Balkan An -
~~I tt()ll., erı ba h · · 
ı ~t ~era rıye mutehassıs • 
tt~ Y~ nsına · · 

g· 'l~ltğ "'l'lları ıştırak eden dele-
~1l'ııı~ bu haıd:da .. k~.ndi elçileri bu _ 
~-~~t llgu" 1\.1: huyu k askeri mera -

· ~erek eçhul Askerin kabrini 
Çelenkler koymuşlar-

]TAL YA 

Üniforma Mecburi 
Roma, 18 (A.A.) - Bay Mussoli

ni, mülki idarenin bütün memurla
rının iş saatlerinde mecburi surette 
üniforma giymelerine karar vermiş
tir. 

İngiltere Hariciye Nrızm Lord 
Halifaksın Fransa Ba~vekili Da- I 
la diye ve Hariciye Nazırı Bonnet 9 

Mister Chamberlain, İngiltere
İtalya anlaşmasının tatbiki Lize
rinde İngiltere ile Fransa ara -
sında muhabere cereyan edıp et
mediği sorulmuş, ve Mister Chhm 
berlain böyle bir şey vuku bul
madığını söylemiştir. 

- Tabii efendim! Hiikumet miic;a. 
ade verince, ahaliyi zorla kovarlar. 
dedi. Münakaşaya mahal görmedim. 
Taşdelenden su dahi içmeden uzak
laştım. 

Bu Taşdelen membaı ile alakadar 
olan, oranın kahveciliğini kira;\·a ,e. 

(Lütfen aahifeyı çevırmız) 
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AGIRCEZADA: 

Harman Yolundaki 

Cinayet 

Gagrimübadillerin 
Tasfiyesi Kanunu 

Merigete Girdi 
İstanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRİYATI: 1 
Saat 14,30 Phikla Türk mus~ 

Havadis 15,05 Plakla Türk musiki5
1 

Muhtelit plılk neşriyatı 16 SON'· 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yine Tanımadığı Bir Kız l çin 
lskenderiYaraladıMahkiım oldu 

Geçen sene, Feriköyünde, Har
man yolunda Sait isminde bir deli
kanlı kafası kurşunla parçalanarak 
öldürülmüştü. Zabıta uzun süren bir 
araştırmadan sonra, henüz on sekizi 
ni doldurmıyan Mehmet isminde bir 
çocukla İhsanı katil zanniyle yakala 
mış ve Müddeiumumiliğe vermişti. 

Mehmet ilk ifadesinde : 

Bir Senede Bonolarını Hazine Tahvillerile Değlıtir· 
miyen Gayrimübadiller Haklarını Kaybedecekler Saat 18,30 Hafif Müzik: Tcpeb..ı;ııttt 

diye bahçesinden naklen 19.15 J{.;u 
Fatih Halkevi namına: Mesut C eJ 
siki hakkında) 19.55 Borsa h:ıbeı"1 
Saat ayarı: Grenviç rasnthanesiııdellt. 
len Vedia Rıza ve arkadaşları tıırıı 
Türk musiki~i (Eviç ara, Mahur)~~ 
Hava raporu 20.43 Ömer Rıza VoP; 
rafından arapça söylev 21 Saat sY 
kestra: 1 - Berliyoz: Benvenuto se 
Çaykovsky: Romnns 3 - Drigo: l' 
21.30 Cemal Kfımi1 ve arkadaşları 1$ 

dan Türk muc;ik!si (Hicaz) 22.10 :Mi)jl 
varyete: Tepebaşı belediye bab 
naklen 22.50 Son haberler ve ertesi 
nün programı 23 Saat ayarı SO~· 

Galatada, Şarap iskelesinde, hamallık yapan 1332 doğumlu A
dil isminde bir hamal, dün, hiç tanmıadrğı bir kadını, yine hiç ta
nımadığı motörcü lakenderden kıskannıı9 ve lskenderi bıçakla ya
ralamıttır. Hamal Adil, yaralamakla kalmamıf, öldürmek için 1s
kenderin gırtlağını ııkmıt ve motörden denize atmak istemi~tir. 

Gayrimübadillerin tasfiyesine ait yeni kanun on beş T e-.mmuz.. 
dan itibaren meriyet mevkiine girmiş bulunmaktadır. Kanunun 
ne'ri gününe kadar gayrimübadil bonoları 9,5 -10,5 lira arasın
da iken, dün yüz liralık bonolar 830 kuruştan alınıp satılmıştır. 

Nöbetçi olarak meşhut suçlara ba- yumruklarını sıkmış ve elini beline 
kan Asliye İkinci Ceza mahkemesi atarak çıkardığı bıçakla İskenderin 
dün, hamal Adili bu suçlarından do- üstüne yürümüş. Elini yaralamış. 

layı 6 ay 23 gün hapse mahkum etti. Bıçak hamlesinin boşa gittiğini gö
Adilin suç aleti olan bıçağını de- rünce, ellerini bir halka yaparak İs
nize atarak yok etmek suretile ken- kentlerin boğazını sıkmaya başlamış. 
disine yardım eden 16 yaşındaki Hü İskenderin dili bir karış dışarıya çık 
seyin oğlu Yakup ta bir gün hapis mış, gözleri fırlamış, dudakları mo
cezası aldı. rarmış. Derken halk toplanmış, güç 

Hamal Adilin kıskançlığı garip- bela Adilin elinden kurtararak mo
tir. Adil, dün sabah Şarap iskelesin- törüne götürmüşler. 
de, bir evin gölgesine sığınmış, otu- Hiç tanımadığı, hatta yüzünü bile 
ruyormuş. Karşı kaldırımdan Gala- görmediği kadını kıskanan Adilin öf 
tada, Bayraktar sokağında otuz iki kesi yatışmamış, bir aralık kendisi
numaralı evde oturan motörcü İs- ni tutanların elinden kurtularak, 
kender görünmüş ... İskelede demirli tekrar İskenderin motörüne atlamış 
bulunan ve kendi adını taşıyan motö ve ellerini boğazına geçirerek: 
rüne gidiyormuş. - Ulan, seni kedi yavrusu gibi bo 

- İhsan bana tabancayı verdi. 
Yolda giderken beynine sıkarak öl
dürdüm." dediği halde ikinci ifade
sinde katilin İhsan olduğunu söyle
mişti. Dün Ağır ceza mahkemesinde 
bu davaya gizli olarak devam edil
di. Şahitler dinlendi. Muhakeme baş 
ka bir güne bı::.akıldı. 

Kadın ı Mezarhkta 
Öldürmüt 

Mazbatalar üzerinde alım ve satım J 

muamelesi yapılmaktadır. Yeni ka-
' nunun belli başlı hükümleri şunlar-

dır: 

Gayri mübadillerin takdir edilen 
istihkaklarının bono ve nakit olarak 
ödenmemiş olan kısmı, hak sahibi 
gayri mübadillerin ibraz edecekleri 
mazbatalara m ukabil, istihkak baki
yesinin yüzde onu nisbetinde hazine 
tahvili verilmek suretile itfa ve tas
fiye olunacaktır. Gayri mübadiller
den istihkak mazbatasını devren al
mış olanlara, hazine tahvili ile yapı
lacak tediye nisbeti yüzde be~tir. 1 
haziran 938 tarihinden sonra tekrar 
asıl sahiplerine devredilmiş olan is
tihkak mazbatalarına dahi yüzde beş 
tediye yapılacaktır. 

İktısat Vekili 
Çankırı dan 
Geçerken 

Ankara Radyosu 

ÖGLE NEŞRİYATI· I 

Saat 14.30 Karışık plak neşriyatı 
Pl11kla Türk musikisi ve halk şDf 
15.15 Ajans haberleri 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18.30 Pl:ik neşriyatı (DarısJ 
Türk musikisi (Mukadder) 20 saat tı 
ve arapça neşriyat 20.15 Tür!c ı11tll 
(Güler) 21 Kemal solo (Pr!. Needet J 
Atak) piyanoda George Markovitclı 
Stüdyo salon orkestrası ı - secce: 

İskenderin gözü bir aralık, Adilin ğayım, şu denize atayım, demiş ... 
önünde oturduğu evin penceresine Sandalcılar toplanmışlar, İskende 
takılmış. Pencereden, Adilin de tam ri kurtarmışlar. Polise de haber ver
madığı bir kız bakıyormuş. Adil bir mişlerdir. Adil, yakalanacağını anla 
denbire yerinden fırlamış ve İsken- yınca bıçağını yavaşça Yakuba ver-
derin önüne dikilerek: miş, o da denize atmıştır. 

Geçen sene, Kadıköy mezarlığın
da, Hacer isminde bir kadının kafa
sını taşla ezmek ve gözlerini palaska 
ile oymak suretile öldüren Hüseyin 
onbaşının muhakemesine dün Ağır 
Cezada devam edildi. Mahkeme ge
çen celsede Civciv Hasanın da şahit 
olarak dinlenmesine karar vermiş 
ve polise müzekkere yazmıştı. Polis 
yaptığı araştırmada Civciv Hasanı 
bulamadığını bildiriyordu. Mahke

me dosyayı tetkik etti. Hasanın Ye
mişte hamallık yaptığı anlaşılıyor

du. Buldurulması için, muhakeme 8 
Ağustos günü saat ona bırakıldı. 

Gayri mübadillere dağıtılıp ta he
nüz tedavülde bulunan hamiline ait 
bonolarda, yüzde on nisbetinde ve
rilecek hazine tahvillerile itfa edile
cektir. 

Mazbata ve bonolar mukabilinde 
verilecek hazine tahvilleri, yüzde beş 
faize tabi tutularak dört senede itfa 
olunacaktır. 

İktısat Vekili Şakir Kesebir, Ka
rabükten Ankaraya dönerken trenin 
Çankında bir saat kalmasından isti
fade ederek dışarı çıkmış ve şehir
de bir gezinti yapmıştır. Resimde 
kendisini istasyonda görüyorsunuz. 

İtalienische suite 2 - Ethelbert 1 
Narcissus 3 - Tschalkowsky: Kldıe 
Adol! Ecksteln: Vie Einst im mai 22 

haberleri 22.15 SON. 

SENFONİLER: 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısa dalgası karışık~ 

ki (8.15 devamı) 8.50 Paris :M0 
1 

plii.k musikisi 9.15 keza 9.45 keZ8 efo 

keza 12 Paris Mondiyal plak 12 cıtf 
şe kadar Berlin kısa dalgası Or1te• 
hafif musikisi 13.15 Paris Mondiyııl 
ser nakli (14 keza) 14.30 Büh-rc~ 
musikisi 17.45 Berlin kısa dalg<.151 

nu konseri (18.50 keza) 18 Berli0 

dalgııı:ı konser nakli 18.15 PC'ştc ııı~' 
valslnr 18.40 Briino Bnlfüôvlrn or~ 
sı 20 BC'rlin kısn dalgn<ıı hatif ~ 
20.25 Prag F.ğlen<'eli küçük ı,oıı'" 

Brüno ~rammcl orkestrası 2ı.ıo 1 

na Sesli fiJm musikisi (Fener) 
Bilkr<'ş Rndyo salon orkestrası 22~ı 
te askeri bando 22.45 Bükreş JJ:Jll' 

ser nakli 

- Dur, demiş, hesap ver de, öy- Müddeiumumilik hiç tanımadığı 
le geç ... Biz burada bilmem ne mi- bir kadını bu şekilde kıskanan suçlu 
yiz?. Pencereye ne bakıyorsun?. nun akli durumunu tetkik ettirmeye 

İskender, hiç tanımadığı, perişan lüzum gördü. Kendisini Tabibi adil
kıyafetli, bu adamın birdenbire önü- lere muayene ettirdi. Şuuru ve ira~ 
ne dikilmesinden ürkmüş, bir daki- desinin yerinde olduğu anlaşıldığı i-
ka şaşkınlık geçirdikten sonra: çin, kendisini mahkemeye verdi. A-

- Sana ne? ... diyebilmi§. dil mahkum olduktan sonra derhal 
Adil sesinin tonunu yükseltmiş, tevkif edilmiştir. 

MODDE1UMUM1L1KTE : 

14 Yaşındaki 
Kızı Evinde~ 
Kaçırmış mı. 

Müddeiumumilik dün bir kız ka
çırma tahkikatile meşgul oldu. Bey
oğlunda Aynalıçeşmede oturan Nak
kaş İsmail Hakkmın, komşularından 
14 yaşında Mükerrem isminde bir 
kızı kaçırdığı iddia ediliyordu. İsma 
il Hakkı suçunu şöyle anlattı: 

İHTİLAS: 

Topladığı 
Parala.rJ 

Cebıne Atmış 
Eski icra memurlanndan Kadri

nin, dün, üç muhtelif suçtan muha
kemesine Ağır cezada devam edildi. 
Suçlardan ikisinin vasfı ihtliastı. Ü
çüncüsü de tevkifhanede işlenmiş 
bir sahtekarlıktı. Suç ortağı da Ga
lata postahanesi veznedan Tevfiğin 
katili Abdullahtı. İkisi de mevkuftu. 
Mahkeme evvela sahtekarlık davası 
na baktı. İddiaya göre, Kadri icra 
memuru iken gümrük idaresinin 

Kamyon Kazasının 
Muhakemesi 

Üç sene evvel, Boğaz gezintisin
den dönerken, askeri kamyonlardan 
birisini devirmek suretile birkaç ki 
şinin ölümüne ve dört beş kişinin ya 
ralanmasına sebep olan şoför Hüseyi 
nin dün Ağır ceza mahkemesinde 
muhakemesine devam edildi. Dava
ya Maliye Vekaleti de müdahil sıfa
tile iştirak ediyor ve parçalanan 
kamyonun tamiri için suçludan bin 
lira istiyordu. Muhakeme müdafaa 
için başka bir güne bırakıldı. 

Çirkin Tecavuz 
Ka·nıı Bir 

Netice Verdi 

Tahviller , bundan sonra satılacak 
olan milli emlak satış bedellerine mu 
kabil başabaş nakit ve umumi suret
te teminat olarak kabul edilecektir. 

G ayri mübadillere tahsis edilrrıi§'. 

olan mallardan, bu kanunun meriyet 
tarihine kadar satılmamış olanları, 

hazineye devir ve gayri mübadillere 
ait hesap bakiyeleri irat kaydoiuna
caktır. 

Bu k anunun neşrinden itibaren, 
bir sene içinde mahallin en büyük 
mal memı.ırl,uğuna mür;ıcaat ederek 
vm ı e egış ırmıyenretın--na.ıoarı :;a 

kıt olacaktır. 

Kazanan 
Donanma 
Tahvilleri 
Donanma cemiyeti ikramiyeli t ah

vilat piyangosunun , 15 temmuz 1938 
gün ü yapılan 67 nci keşidesinde ik
ram iye ve amorti isabet eden tahvil 
numaralarını gösterir cetveldir: 

Keşidede itfa olunan tertip 
numaraları 

BULMACA 
Evvelki günkü bulmacamızın 

Halledilmiş Şekli 

ı 

4 
5 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

0~~4pl/eJ'ıg~f 'rfk~~T Ki~~ıl 
ner musikisi 20.30 Berlin kısa 

Burkhardın "Dııs Paradies der f' 
opereti 

ODA ~IUSİKİSİ: 

22.45 Berlin kısa dplgası kilC~ 
musikisi konseri • 

RESİTALLER: 

11 Bcrlin kısa dalgası Zimb81 ı 
(16.45 keza) 13.25 Bükreş şar\{ıl~1 
Prag şarkılar 19.15 Bcrlin kı!:11 tt 
Virtüoz keman musikisi 19.55 pe~ ·; 
car şarkıları 20.25 Brüno Armonll' 
Bükrcş Keman resitali 21.30 peşte 
Dohmanyi tarafından piyano ~ 
(Schubert, Schumann) 23.15 13r 
yano musikisi 

DANS MUSİKİSİ: 

- Ben Mükerremi kaçırmadım. O 
babasının, kızını bir buzağı satar gi
bi pazarlıkla bana satmasından mü
teessir olarak kendisi kaçtı. Ben Mü
kerremle evlenecektim. Tam bir ay 
evlerinde kaldım. Bunu babası da bi 
lir. Babası kızın yaşını büyüterek ba 
na nikahlıyacaktı. 100 lira istedi. Be 
nim ancak kırk liram vardı. Verdim 
kabul etmedi. Ben de evlerinden ay
rıldım. Annemin yanına gittim. Kız 
beklemediğim bir zamanda kendi 
kendine evimize geldi. İki gün kal
dı." 

Hulusiden olan alacağına mahsuben 
18 lira 52 kuruş tahsil etmiş, bunu 
icra kasasına yatıracağı yerde kendi 
cebine atmıştır. Kararname okun
duktan sonra Müddeiumumi bu da
vanın diğer sahtekarlık dosyasile bir 
leştirilmesini istedi. Mahkeme de 
buna karar verdi. İkinci dosyada, 
Kadri, icradaki sahte muamelelerin
den dolayı 8,5 sene hapse mahkfım 
olmuş, fakat temyiz tarafından bo

zulduğu için yeniden muhakemesine 
başlanmıştır. Reis bu dosyayı arattır 
mak üzere, muhakemeye beş, on da
kika fasıla verdi. Sonra Jandarma 
Kadriyi suç ortağı Abdullahla bera
ber tekrar heyetin önüne çıkardı. Ka 
rarnameye göre, icra memuru Kadri 
tevkifhanede iken de boş durmamış, 
Beyoğlundan muhtelif müzahereti ad 
liye kararları getirtmiş, bunlan Ab
dullahla beraber tahrif ederek tev
kifhanede başkalarına satmak sure
tile sahtekarlık yapmıştır. Kadri ken 
disini müdafaa ederken: 

Mercanda, Valde hanında, 26 nu
maralı odada oturan seyyar satıcı Sı
vaslı Turan oğlu Şükrü, evvelki ge
ce, Şehzadebaşındaki s inemalardan 
birinden çıkıp evine dönerken, Şeh
remininde Uzunyusuf mahallesinde, 
Haeıyusuf sokağında, 3 numaralı ev
de oturan Harputlu 16 yaşında Mus
tafa oğlu Cavit ile karşılaşmıştır. Şük 

rü, Cavidi, o saatten sonra Şehre
minine kadar gitmekten vazgeçirmiş 
ve evine götürmüştür. Şükrü ile Ca
vit bir müddet konuştuktan sonra yat 
mışlardır. 

129. 251. 1119. 1265. 2657. 3332. 
3968. 7059. 7371. 7437. 8123. 8692. 
İkramiye isabet e den numaralar 

İkramiye TL. Tertip No. Sıra No. 

SOL. D AN SA G A 
ı - Mendirek. 

23.35 Viyana 24.10 Peşte 

Festival Spor Hareki 

Müddeiumumilik suçluyu ve dos
yasını dördüncü sorgu hakimine ver 
miştir. 

"Çocuklarım Var Ce· 
zamı Geri Bırakınız" 
Komşulanndan birisine hakaret 

ettiği için 4 ay hapse mahkum olan 
Raziye isminde bir kadın, dün, kuca 
ğında iki çocukla müddeiumumiliğe 
m üracaat ederek: 

- Benim çocuklarım küçüktür. 
Hapishaneye girersem sıhhatleri bo 
zulur. Bunlar büyüyünceye kadar ce 
zamın geri bırakılmasını isterim." 

dedi. 
- Ben Beyoğlundan kendi adıma 

iki müzahereti adliye kararı getir
dim. Fakat bunu ben tahrif etmiş de 
ğilim. Bu ilmühaberleri tevkifhanede 
kitabımın arasına saklamıştım. Ab
dullahla arkadaşları çaldırmışlar ve 
tahrif etmişlerdir." dedi. 

Müddeiumumilik Raziyeyi tabibi 
adillere göndererek kucağındaki ço
cukların yaşını ve Raziyenin olup ol 
madıklarını sordu. Alacağı rapora 
göre Raziye hakkında bir karar ve
recektir. 

Bundan sonra Müddeiumumi Re

ren, ve bu siinnet düğününe müsaade şat Saka bu dosyanın da diğerlerile 
eden idare ve makamlara her birinin 
mantık ve aklı selimine müracaat e
derek soruyorum: 

- Ta~delen kaynağı bu hale geti
rilir mi? 

- Taşdelende sünnet diiğünü yapı 
labilir mi? 

Siinnet düğiinünde kadın oynatıp 
para ile müşteri ~ağmlır mı? Ve bu
nu uzaktan görmiye çalışan bir kaç 
~öylü zorla kovalanır mı! 

birleştirilmesini istedi. Muhakeme, 
davalar arasında bir irtibat bulun
madığına karar verdi. Diğer dosya
nın d a, başka bir iş için Temyize git 
tiği anlaşıldığı için muhakeme baş

ka bir güne bırakıldı. 

KAYIP: Liman cüzdanımı kay
bettim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. Mehmet Ali oğlu Celfil Kur
doğlu. 

Saat üçe geldiği bir sırada, Şükrü 
Cavidin yanına sokulmuş ve bu sıra
da uyanan Cavide çirkin bir teklifte 
bu1unmuştur. Cavit, bu teklifi şid

detle r eddedince, Şükrü kızmış ve 
istediğini zorla yapmak istemiştir. 

Şükrü ile başa çıkamıyacağını anlı

yan Cavit, masanın üstünde b ulunan 
bıçağı alarak Şükrünün sağ böğrüne 
ve sol kalçasına saplamıştır. Ağır su
rette yaralanan Şükrü Cerrahpaşa 

hastanesine kaldırılmış, Cavit, yaka 
l;:ımır~k tahkikata başlanmıştır. 

Arkadaıını Y_ arahyan 

Çocuk 
Polis, <lün, Karaağaçta tuğla h ar

manlarında çalışan Kerim Doğazm 
on iki yaşında Sabri ismindeki çocu 
ğunu, arkadaşı Hasanın arkasına ka
ma sapladığı için, müddeiumumili
ğe vermiştir. Hadise iddiaya göre 
şöyledir: 

Sabri arkadaşlarile beraber top 
oynuyormuş. Hasan da oyuna karış

mak istemiş. Sabri: 

- "Sana oynatmayız." demiş. H a 
san ısrar edince, küçük yaramaz be
lindeki saldırmayı çekince arkasın

dan arkadaşını yaralamıştır. Polis, 
Sabrinin farik ve mümeyyiz olup ol 
madığını soruyordu. Tabibi Adil Sa
lih Haşim kendisini muayene etti. 
Vereceği rapora göre tahkikata de
vam edile<:ektir. 

3000 129 61 

100 8698 25 
50 8123 80 
10 7371 21 
10 8692 88 
10 3332 58 
10 129 55 
10 3332 16 

5 7371 11 
5 8692 91 
5 1265 27 
5 8692 76 
5 2657 60 
5 1119 78 
5 1119 49 
5 8123 83 
5 3332 6 
5 8123 15 

Baladaki tertiplerin hizalarında 

gösterilen sıra numaralarından müte 
baki ayni tertiplerin diğer sıra nu
maralarına ve 251. 3968. 7059 No. 1ı 

tertiplere kamilen amorti isabet et
miştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 
temmuz 938 tarihinden itibaren te
diye edilecektir. Amorti bedeli be
her tahvil için bir Türk lirası ve yir
mi kuruştur. 

Parasız Ders 
Üsküdar halkevinden : 
Evimizde fransızca, ingilizce ders

leri verilmiye başlanmıştır. Dersler, 
parasızdır. Kaydolmak istiyenler ev 
işyarlığına başvursunlar. 

2 - Lokman ruhu, bir sayt. 
3 - Bir gemici tabiri. 
4 - Yapmak, bir cins sırça. 

5 - Birinci, arapça, yürümek. 
6 - Suriyede portakalile meşhur bir 

yer, tabaka. 
7 - Nebat, şairin marifeti, parça. 
8 - Kertikli. 
9 - Büyük, sorgu. 
ıo - Cenup vilayetlerimizden 

halkından. 

YÜ K A RD A N A Ş A G I 
1 - Şimendifer. 

birlnip 

2 - Gözünü budaktan sakınmaz, bir e-
mir, nota. 

3 - Lfıtifeler, bir çeşit çuval 
4 - Bir cins tüfek, beş. 
5 - Ayrılma, Çıkmıyan 

6 - Bir maden, ödeşme. 
7 - İlk harfi (L) okununca bir balıkç1 

tabiri olur. 

İstanbul belediyesi tarafırıd' 
sene tekrarlanmakta olan i)! 

festivalinde yapılacak spor ıil 
kaları için geniş bir progr9tll 

lanmıştır. Festivalin ilk yirJJlİ ~ 
.. tl:1' 

de amatör ve profesyonel gt1 
rek ve yüzme müsabakaları l 
cak, son on gün içinde de fut1'

0 

ları oynanacaktır. ti 
Amatör güreş müsabaJcal

9 

Macaristandan ve Estonvadıttl 
çiler şehrimize davet ~dilJJlİ~ 

Profesöonel güreşçiler ic;itı ti 
merikanın namlı pebUva11

1' 
Jak Şeri şimdiden şehrimiıe 

8 - Dedikodunun bir cinsi, saç has- bulunmaktadır. 
talığı. 

9 - Renk, benzer, blr azamız. 
10 - Afrilrnda bir ııehir, önceden. 

Balkan milletleri arasırıd11 
• 

··5· 
Yüzerek gecme ve kürek I11

11 .ı1 
~~~~-'"""'!"~~~~~~"'"!"'- .. 1ı.ı· 

ları için Yunanistan, Yugos 1 
Yeıil Gün d .;e 

Rumanyadan sporcular ı:ı 
9 

Yeşilay kurumu genel sekreterli- .,.,ıJI11 mişlerdir. Festivalin son .. , 
ğinden: şıllh 

Yeşil gün bayramımızı üyelerimiz 
le ülkü arkadaşlarımızın iştirakile bu 
sene Mudanyada kutlamıya karar ver 
dik. 

24-7-938 pazar günü sabahı saat 
8.30 da Tophaneden hareket edecek 
olan Trak vapurunda yer bulabilmek 

larak yapılacak futbol kar d 
çin Mısır muhteliti davet c e 
kendilerinden muvafakat c 
lınmıştır. tf' 

Mısır takımile yapılacal\ıt'I 
ka tarihi mevsime uygun ° J 

·ı ev 
ağustos sonu olarak tesbı 
~ 

için 22-7-938 cuma günü saat 14 de BULDANDA : 
kadar gelmek istiyenlerin genel sek-
reterliğe veya Cağaloğlunda Çocuk • ıı'I lcten El Çektır Esirgeme kurumu binasındaki Yeşil- :r (l ·511 
ay merkezine müracaat etmeler i ri- Buldan, (TAN) - inl'ıl •ti 

ca olunur. muru Hasana işten el çeJctı 



19. 7. 938 

TAN 
Giinde&k Gazete 

,.~,. ... , h 
lt)'de •defi: Heberd., fikirci., her• 
lıartı le1t1lz, dOrOet, •mimi olmeıc. 

11 
le&et•I olmıya phfl"•ktır. 

ABONE BEDELİ 
Tür1t17e 

1400 Ecnebi 
.,50 ~· l Sena 2800 Kr, 
400 ' 1 Ay 1500 K.r, 
ıso ~· a A7 aoo K.r, 
~ lA7 100 Kr, 
"''hn 1181 P<>l'ta ittihadına dahil ol
dır. A~leketıer için 30, ıe, ı. ı,s Ura 
tfrıneıt 2S bedeli s>etlndir: Adres detlf
Jara 

10 
kuruıtur. Cevap lçfn mektup 

...., kuruttuk pul ilAvesl llzımdır. 

~O!cON MESELELERi 1 

in kolay Meslek 
}' 

CIZcaıt: M. Zekeriya SERTEL 

~Afatı Yukarı her ıftn kapımı iki 
ı. hllf falar. Gazetede kendisine bir 
., "erihlıes· de 1lıl •ili ister. Mukaddemeyi 
ı..-~bnu: Gautecillte çocukluk
~ lberaklıdır. Ya 'Onivenitede
lt ' "la lllektebi 7eni bitlrmiıtir. Haya 

laaeteeilikten linnek iater. 

.,._ - Gazetecilik ettin mi hiç, diye to -.. ,,.oııu... • 
- 8 a111', diyorlar. 

~8Zetede ne i' yapabllecefinizi 
•rılniz, diyorum. 

-~ef 
8 

1 verirseniz, diyorlar. 

ıllp ~ lençler, niye bir doktora gi
"lorl ~Y&nuıda asistan olmak istemi-ar .• 

l(i"le bi 
ltı11Jıak r avukata müracaat edip te 
edebu •ınelerinde kendisine yardım 
"lo'.lar~•klerinı aöyliyerek iı aramı-.. 

INGILIZ KARIKATDID: 

Evian Konlerann, Y ahutlileri hürriyete kavu,turacak mı? 

lımlr turfıtllc mıntalcası lnlclıaf etmlye çok müsaittir. 
Falcat herıeyden evvel yol, otel ve nakil vasıtalarını mo· 
dern bir ıelcllde yeniden yapmak ldıımdır. A§ağıdald 
yazıda bu it isin yapılması gereken esasları bulacak· 
srnıı. 

l(iJe t) L " 
ırıtu. •atrik Şirketine baıvanıp 

a a 
etı.ıi:lldiaUk yapabileceklerini iddia 

.. arlar~ 
tibıku ·· 
~ bUtihı bu meslekler mensup 

lll"-4- llluayyen bir tahsil, hattA 

~t"IYen bir •lploma ararlar. Tıp Fa-
eaind . 

ıloJtt en dıplomaın olmıyan kimse 
01')1tlt ....ıı 

ılea ~emez. Hukuk FakiilteAin 
1ıJt b\9auıı olnuyan ldımenln avukat ,., ... __ 
..... ._. ~.--ıııa Baro mtiaaacle etmez. 
taıı .al .,......_ uııı::.aa~uac1 uuıau <tUU.l.U 

''llPlo..._ 
le de h latemlyen, n bu sebep-
l'el'e11 :rlteaın yapabileceli zannini 
tiUJı:: it bir llleslek kalıyor: Gazete-

Oıı1lıl I 
dıl'a.aa h çbı her ıiln etiiimizi aıın-
Jtea e"eaklrlar ebi.k olmuyor. Her 

raıetecn "i· 
1'leıte1ı: 1 ı en kolay, en buit bir 
il .. llıyor. 

•lb111tı 
lelı:ıel'f laıseteeilik, serbest mes-

ll •il leye11 zoru, en ziyade tahsil is· 
ıla11 1 

\'e fazla olarak mensuplann-

1'leaıe~ta kabiliyetler istiyen bir 
Ur. 

Gaztec·u . 
liaap .~ iı böyle her heveaklnn in 
h b"it ekte kendisini haklı ıördü· 
~,.;~ kolay bir me.lek halinden 
~ 41era l' Çin de, ıuetecilere mesle
'tıtıe1ı: l&e terbiye veren kanlar tesis 
11'1ata la tlJbdır. Basın Birliii kuru
tellta ed ıetec1Jittn bu noksanım da 

etek tedbirler almalıdır. 

tt,, * 
'"1•rlnln Neırlyah 

\ı llalJı:e"le-.---~~.!......:......:.. 
r leltild 11 ~n ıeçtikçe daha bariz 

"-~t.d e bırer kültür merkezi ol-
eıtııeıı lı:~.t~esel& Halkevlerinde tesis 
"" ile!' ta Phaneler kitabı Türkiye
~ ~t rafında ıençlerin istifadesi-

1a,.ıılt~ektedir. Gençler buralarda 
~\tu10;1::Ulba ihtiyaçlannı tatmin 

,--..;.\'lel'·~ 
~ leııçt 1 

e verilen konferans· 
~~let1 ~re IÜnfln ilnıt ve fenni ha· 

L. '" 1t il anlatıyor. 
~ı. onfel'111a1 
S.u P1ar hıJin arın küçük ve ucuz 

'•de •ıh de ne§ri, konferanslann 
lraıL asını ıeniıletiyor. 

1'atı. ~"ler· · 
~ letıit •nın mahalli etiidlere 
, ı..11 ... ~lleşriyatı da ilave edilirse 

>lla..._ --eselerin k .. 1 il ' 
\ı - ::-""ay1 b u t r hayatımızda 

"'ta bi aılıdıiı rnühim rol hak-
lı r fikir ect• • 

ili " "lıl il •nmıt olabiliriz. 
~ 'ttt~.:.lkevleri küliitr faaliveti-

~ ta...tı.ı~~ider almqtır. Mem 
t._ hl'alı hir ıçin nıüelliOer ara-
1-t ltla.1 l'ealaı llltiaahak,a açacakhr. 
tıp ~4- lert Yapacak naaam-

' "'"ektir 4:-r bir mibabaka ter
~lt eı....,.. ·ka uhtelif ne,riyata yar-
''Jta lla!ke"ı ral' vernı.i,tir. Bu au
'l ~ tolı: ku eri, hiik6met haricinde, 

11ı.e l•l=~tli bir kültür merke
--.., olataktu. 

IZMIRIN 
TURiSTiK 

1 • 1 • 

TEMiN ICIN NE YAPMALI? 
• kinci büyük turistik 
1 mıntakamıza da birin 

ci mıntakamız kadar ehemmi
yet vermekte haklıyız. Bu mın 
takanın da Marmara mıntaka 
sı gibi süratle ve kolyalıkla in
kişaf edebileceğine inanabili
riz. Şu şartla iri bütün yollan 
bir an evvel yapıla. 

Garbt Anadoluda turizm i§l her 
şeyden evvel yol, nakil vasıtası ve 
otel işidir. Fakat bu üç mühim 
iş:n başına mutlaka yolu koymak 
lazım. Zira lzmiri "otellendirme" 
projeleri yapılıp tatbik edilince
ye kadar yollar meselesini hallet
mek ve bu mıntakaya "devamlı 
ikamet seyyahı" temin edinceye 
kadar gelfp geçici seyyah kafilel&-? 
rinden istifade etmek lazımdır. 

Izmiri otellendirme projesini 
yapanlar, Izmirde hiç otel yok
muş gibi hareket etmeğe mecbur 
bulundukları için, böyle b!r pro
jenin asgari şeklini sekiz on yıl
dan evvel tatbik etmek imkinsız
dır. Yol'a gelince, biz bu işin ar
tık ustası olduk. Bir kere karar 
vermeye görelim. Derhal harekete 
geçiyor ve en kısa zamanda tehir· 
leri biribirine bağlayıveriyoruz. 

1 zmir turistik mıntakasında 

yol meselesini fU tarzda 
anlamak lazımdır: 

1 - Geni§ ana demiryollarının 

ıslahı, 

2 - Büyük ve orta çaptaki is
tasyonları. dekoVil, banliyö hatla
rile büyük köylere, kaplıcalara 

bağlamak. 

3 - Asgari 300 metre irtlf adaki 
tepelerden bilitibar turistik kıy

meti olan tepelere ve dağlara fü

niküler temini. 
4 - Biribirine çok uzak olmı

yan dağları bağlayacak havai hat
lar. 

5 - Geni§ asfalt yollar. 

~~~~YA ZAN .:-l!!l!!!!lm!!!!!~!!!!!!!il 3 - Dünyanın en güzel incirlik
ler!, 

Nizamettin Nazif 

B u mıntaka, haritaya bakı
lınca demiryolu bakımın

dan, Marmara mıntakasına naza
ran çok daha talihlidir sanılır. Zi· 
ra haritada lzmirin Basmahane is
tasyonundan başlıyan bir hatla 
Bandırmaya ve bu hattın Balıke-
sir istasyonundan ayrılan bir hat
la Kütahyaya, Manisa - Salihli -
Alaşehir, Uşak üzerinden Afyon
karahisara, Alsancak istasyonun· 
dan kalkan bir hatla Ödemişe ve bu 
hattın Torbalıdan ayrılan çok uzun 
bir kolu ile Aydın - Denizli ve 
Eğirdir'e bağlı olduğu görülür. Bu 
hattın Çatal istasyonundan ayrı

lan bir kolu Tirilye'ye gider. Şe
hirle Buca ve Burnova gibi büyük 
sayfiye köyler arasında da ayrıca 
muntazam ve mizel banlivö tren
leri i§ler. Körfezde son sistem va
purlar devamlı seferler yaparlar. 

F akat Izmirden herhangi bir 
demiryolu seyahatine çık

tınız mı trene beyaz girersiniz 
trenden ı.enci çıkarsınız. Çünkü 
İngilizler, satın aldığımız bu hat· 
ları, bir mıntakayı imar maksadi
le değil istismar maksadile yap
mışlardır. Kısa banliyö yolculuğu 
için çok elverişli olan vagonlar 
tramvay arabaları kadar dardır, u
zun seferlerde insan mahvolur. 
Yazın en ııcak havalarında pen

cereler kapalı seyahate mecbur ka
lıraınız. Zira demiryolu tarlalarla 
bir seviyede bulunduğu için yay
lı araba ile seyahat etmit gibi o
lurıunuz, toz toprak içinde kalır
ıınız hele bir yağmur yağmıyagör
sün. Etraf göl olur, tren ortada ka
lır. Binaenaleyh her şeyden ev
vel bu hatlan tarla seviyeainden 
yükseltmek, her vagona bir 

kaç vantilltör koymak, yatnıur bi
rikintileri çok olan yerlerde ka
nallar açmak, hatU daima intact 
bulunduracak tedbirler almak ve 
katarlarda mutlaka yemek vagonu 
ve yataklı vagon bulundurmak li
zımdır. lnlan yalnız gece yolculu
ğu için yataklıda yer tutmaz. Se
kiz saat devam eden bir yolculuk 
rahata alıımıı bir adamı turfUya 
çevireceği için bir yatak tutup u
zanmak istiyecekler çok olur. 

Y ol tarafına gelince, Izmiri 
baştan bap asfaltlamak 

lazımdır kanaatindeyiz. Son yıllar
da yapılan yollar, bilhaua Izmiri 
Bergamaya ballıyan yol fena de
ğildir. Lakin turistik mıntaka ya
ratmak demek, cezri bir imar ha
reketine girişmek demek olduju· 
na göre, bundan böyle yalniz as
falt yol, geniş yol ve dayanıklı yol 
yaptırmağı düşünmek mevkiindc
yiz. 

1 zmir mıntakası, İstanbul 
mıntakasından daha büyıık 

bir Yayılma yaptığı için bu mınta
kayı muhtelif tali mıntakalara a
yırmamız ve her birisinin inkiş'l
fı için ayrı ayrı komiteler teşkil 
etmemiz doğru olacaktır. Şöyle ki: 

1 - lzmir - Manisa mıntaka-
S1. 

2 - Odemit - Bayındır mınta
kasL 

3 - Ala,ehir (Filidelfiya) DUA

takası ilh .. 
Faraza Odemiı mıntakaaını ele 

Edalım: 

Burada bakınuı neler bulabili
riz: 

1 - Bozdağ, 
2- Golcük, 

4 - Bayındır kaplıcaları, 

5 - Mef}ıur Çakırcalmm evi ve 
köyü, 

6 - Dk kur§Un mevkii, Aydın 

oğullarının eski payitahtı Birgi ve 

saire ... 

B uranın inkişafını deruhde e
decek teşkilat fUllları dü

filnebilir: 
1 - Bozdağ - Bayındır kaplı

caları arasında havai hat, 

2 - Birgi - Gölcük - Bozdağ 

arasında fün'küler, 

3 - Odemif - Kaymakçı, Ode

mi~ - Birgi, Odemi§ - Bayındır 

peleri. 
Görülüyor ki her biri büyük bir 

inkipf istidadını haiz olan bu ı.lli 

mmtakalardan biri için düşünüle
bilecek bu kadar it vardır. Bunla

rın hep•ini merkezileştirir ve fara
za sadece lzmire yükletirsek, tu

ristik mıntakayı iç ve dış turizm 

bakımından - tam randımanla is· 
tismar edilecek bir hale sokmak 

için en az bir asır beklememiz J&
zım gelir. 

---------------------------
IKARSTA ı 

Pusu Kurup 
Adam Öldüren 
Suçlu Aslldı 

Kars - Arpaçayın Cebeci köyün
den Halil oğlu İbrahimin kansı Rü 
kiye ile gayrime§l'\l münasebette bu 
lunan ve bunu idame için İbrahimi 
pusu kurup öldüren Çıldırın Çamur 
da köyünden Bedel oğullannd~n 

Haydar oğlu 328 doğumlu Garip De 
mir Haydar hakkında verilen idam 
cezası tatbik olunmuıtur. 

fd•':lUifd 
Boş Mektep 1 <1.1.3~ 
Y IUGl1: Sabiha Zekeriya Sertel 

Bafra kazasının Selemenlik köyü
nün muhtan, köylü namına gazeteye 
bir mektup ıönderiyor, bu mektubun 
altında biltiln köy eşrafının imzaları 
var. HUkQmet Uç sene evvel köylüyü 
mektep yapmaya te,vik etmiş, mual
lim vereceğini \•adetmiş. Köylüler de 
büyük fedakarlıklara katlanarak. diş
lerinden, tırnaklarından arttırdıktan 
ile 3,000 lira toplamışlar, köylerini 
"cehaletin karanlığından kurtaracak 
olan bu nur kabesini bir an evvel kur 
mak için, köyün ihtiyar kadınlan, er
kekleri, delikanlıları, çocukları,, birer 
amele gibi çalıımışlar, binanın temel 
lerini alınlarının teriyle ıslatarak bir 
mektep kurmuşlar. Fakat Maarif ho
ca ıöndennediii için mektep boş kal 
mış. Diyorlar ki: "Büyük limitlerle 
meydana getirdiğimiz bu bina tam üç 
yıldır, çocuklarımızın küçücük dimai 
lan gibi bomboş duruyor. Yüze yakın 
köy çocuğu peygamber gibi hoca göz. 
lilyor. Eğer başka fedakarlıklara gi
rişmemiz llzımsa kaçacak değiliz. Ye 
ter ki mektebimizin kürsüsü daha faz 
la boş ve öksüz kalmasın." 

• Hük<ımetin, Maarüin, ilmi, maarifi 

köylere yaymak hususunda ıamiml
yetle çalıştıtına ıilphe yok. Kendi 

teşvikiyle yapılan bir mektebin hoca 

sız kalmasının, Uç senedenberi boş, 

köy çocuklarının kafası gibi boş kal

masının sebebi, ya bu sesin maarife 

duyurulmaması, veya muallim lutlı

iı olabilir.İkincisi akla daha yakındır. 

Maarif mütemadiyen muallim kıtlı

ğından müştekidir. Bu sebepledir ki 

köy muallimi yetiştirmek için aynca 

bir teşkilat yaptı. Fakat yeni uyanan, 

ilmin, maarifin kıymetini anlıyan 
köylerin adedi günden güne çoğal
maktadır. Bunlar yiyeceklerinden ka 
sıp mekteplerini kendileri yapıyor, 

köylere ışık verecek olan bu kibeyl 
kendi elleriyle kurup hazırlıyorlar. 

İhtiyacın bu kadar şuurla hissedildiği 
-ı.; .. " .... ,ı.,. ~,,,.m,,, ,·ol<cı.J.lzhılU. ~k· 
mek yoklugu :kadar kuV\etıe auyuıur. 
Köylülerin bu p.kiyet mektuba bu
min ifadesidir. Karanlıktayız, ıöde
rimiz görmüyor, hayata bakmak için 
qıfa ihtiyacımız var, bizi cehaletin 
karanlıfından kurtarmak için elek
trik dejil, ıaz llmbasına razıyız. 

Umbayı biz verelim, siz de bize ıu 
verin diyorlar. 

• Muallim kıtlıiJ, biltfln istikbali, 
memleketin kültürel kalkınmasını 

tehdit eden bir tı?hlikedir. Maarif bu
nun önüne geçmek için muallim mek 
teplerine şimdi daha fazla ehemmi
yet veriyor. Mekteplerden yetişecek, 
usulle çalışacak muallimlerin kıyme 
ti, elbette ki bahası ödenmiyen bir 
kıymet ve kuvvettir. Fakat bunlar ye 
tişene kadar, kaHbalan, köyleri ka· 
ranlık, mektepleri boş bırakmak, Kili 
tür tekimillilniln arasına hareketsiz, 
olduğu yerde sayan bir fasıla koy
maktır. Bunlar yetişene kadar ameli 
tedbirler almak zaruretindeyiz. Şehir 
lerde iş bulamıyan, itsizlikten şika
yet, eden, okumuşlanmız var. l\faarl
fin başkanlığı altında bunları organi
ze ederek köylere göndermek, belki 
pedagoji kaidelerine uymaz, fakat ih 
tiyaca pek uyar kanaatindeyim. Köy 
lil, muallimin parasını ödemeye, hat· 
ta ona ev vermeye bile razı. Şehirli· 
nin köyden kaçması, hatta işsiz ve aç 
olarak İstanbulda yaşamayı tercih 
etmesi, kötü bir egoizmden başka 
birıey detildir. Aflzdan milliyetçi, 
hamiyetli, halkçı olmak çok kolay bir 
i,tir, milliyetçi ve halkçı gençlerin 
bu ihtiyaç karşısında duygularının 
samimiyetini göstermeleri zamanıdır. 
Köyde konfor yoktur. köyde eğlence 
yoktur, köyde bo~ mektep, iktısadi ve 
içtimai hayatta kalkınabilmek için 
bin bir türlü ihtiyaç vardır. Köy, şeh 
rin işsiz, aç gencine ekmek ve ev va
dediyor, onu yüksek bir vazifeye ça· 
ğınyor. Bu sese arkasını çeviren şe
hirliye köylU "sen benden değilsin" 
dene hakıızlık mı eder! 
Boş mektep, karanlık ve zifiri ka

ranlık köy, nüfusunun yüzde yetmiş 
betini köylü tetkll eden bir memle
ket için, içtimai terakki ve tekimü
IUn önüne dikllmiı bir Çin du\'andır. 
Bu duvan yıkmak için bu boş mekte 
bi doldurmak, bizden llmbuına di
lendiji ıazı vermek llzım. 
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§ HftKAVE -Vatandaşla Mülakat 

lstanbul Atletizm 
Şampiyonası 

Garip Bir Programla 11 Gün Devam Edecek Olan 
Müsabakalarda Güneş Klübü Şanslı Vaziyettedir . ., 

Ankara Hukuk 
Talebelerinin 
Bir Mektubu 

1 Ankara Hukuk Fakültesinde' 
okuyan tafohelerden bazılarının 
imzalarile bize gönderilmiş o
lan bir mektupta, teessür uyan 

1 

1 dırabilecck bir vakıadan bahse
diliyor: 

ı Bize bildirildiğine göre, Fa-

l 
kültenin leyli talebeleri, bir -
kaç gün evvel kampa çıkarıl -
mışlar fakat şiddetli bir yağ -
mur, kampta barınmalarına im 

i kan bırakmamış. Komutanın em 
rile kamp yerinden ayrılmış

lar. 

----... --------... -----------------

--------... 
1§ 

ı 1 ~ 

l 

LEKECİ DEKi ELBİSE 

Bugün İstanbul atletizm şampiyo
nası başlıyor. Spor hareketi namına 
mucibi memnuniyet bir harekettir. 
Lakin dünyanın her tarafında böy
le mühim spor hareketleri tatil gün
lerinde yapılır. Ta ki halk ve merak
lılar gelip görsünler diye. Bizde bu
nun salı günü başlamasına sebep şam 
piyonanın olimpiyat atletizm pı:ogra
mından daha uzun bir müddet - on 
bir gün sürmesidir. İstanbul atletizm 
monitörü atletizm programında mev
cut 15 - 16 müsabakayı on bir güne 
taksim etmek, bunlardan bir veya i
kisini akşamları Fener veya Taksim 
stadında yaptırmayı münasip görmüş 
tür. Belki yeni ve teknik bir usuldür 
diye kimsenin ses çıkarmak isteme
diği bu şekli her halde Amerikalılar 1 

Sekiz kilometrelik yoldan, şid
detJi bir yağmur altında dönen 
talebeler, mektebe vardıkları za 
man iliklerine kadar ıslanmış 

bulunuyorlarmış. Bu vaziyette 
bulunan, ve zatürreeden kurtul
mak için biran evvel çamaşır 

değiştirmek mechuriyetinde o -
lıın talebeler, Fakii1te kapısında 
hir müddet bekletilmişler. On -

ı ~ Yazan: 
1 ~;1111111111111111111111 : -. 

Mahmut Yesari ., 
• • · 11111111111111n1111fl· 

Güneş atletle rinden bir kısım 

henü~ keşfe~emiş 01ma1ı ki, mim Komşularımızın Sporu: 
atletızm şampıyonalannı temmuz ba 1 
şmda iki günde yapmışlardır. -------------

Dünyanın her yerinde atletizm mü R 'C' t b l •• 
:~::ı;:ı~ü:üa:t:~ f~!~~= umanga r u o u, 
tutmak kolay iş değildir. Jl JI k A A 

- ~u u~ulün gerçi atletleri on bir gün ı v .l er ez l v r up a 
surundurme mahzuru vardır amma, 

bir şampiyonanın federasyon iş ista- A ç k t 
tist.iğind~ 11 ayn müsabaka gibi gös- gar l na l l 
terilmesı faydası da inkar edilemez. 

İşte bu 11 günlük İstanbul atletizm 
şampiyonasına yarın başlanmakta

dır. Bu sene atletizm ekipini sürat 
koşucusu Görenle takvye etmiş olan 
Güneş klübü favori sayılmaktadır. 
Çünkü Recep, Melih, Rıza Maksut gi
bi milli takımın kuvvetli uzuvları 
Güneş namına bu müsabakalara işti
rak edeceklerdir. 

Şerefli bir maziye sahpi bulunan 

Anadolu klübü senelik kongresini 

klüp merkezinde yapmış ve eski i

dare heyetini ibra ettikten sonra ye

ni idare heyetini seçmiştir. Sekiz se

nedenberi yılmadan klüp öaşında ça

lışan Vahdet Pekel, bu vazifeden af

fedilmesini ve yerinin bir genç f>rka

daşa verilmesini rica etmiş ise de ka

bul edilmiyerek yine başkan intihap 
edilmiştir. 

Yeni idare heyeti şöyle kurulmu§
tur: 

Başkan: Vahdet, Asbaşkan: Şefik, 

Umumi katip: Muzaffer, Muhasebe

ci: Hayri, Umumi kaptan: Salih, klüp 
müdürü: Necdet, Aza: Asım, Aza: Ka 
dir. 

Yeni idare heyetine muvaffakıyet
ler dileriz. 

Sinop Sporcuları Saha 
istiyor 

Sinop, (TAN) - Büyük heve~ler
le kurulan spor klübü sahasızlıktan 
şikayet etmekte ve gençliğin bu hak
lı dileğini gazetelerle ilan etmemizi 
rica etmektedirler. Karadenizin bü
yük bir vilayeti olan Sinoplular genç 
liği kahve köşelerinden kurtarmak 
gayesile kurdukları spor klübünün 
sahasızlık yüzünden bir gün kapan
mıya mahkum olacağını söylemek
tedirler. 

f" IJll"-.ll'~ ~ ~ 

; ( YAZAN : EŞREF ŞEFiK } t 
~1'.11"1111"1116'1'11~~~~~ 

Merkezi Avrupa kupasına dahil iki takım 

dan sonra da, kendilerine - mev
cut olduğu halde - yatak, yor -
gan, battaniye verilmediği i~in, 
yüzden fazla talebe o günün 
gecesini, boş karyolaların demir 
telleri üzerinde geçirmek zarure 
tiııde kalmışlar! .• 

Sabahleyin, talebelere yemek 
verilmediği de ilave ediliyor. Ve I 
bize mektup gönderen talebeler: 

1 "- Biz, diyorlar, size şu sa-

l 
tırlan yazdığımız sırada, mide-

. mizin bo:ılu~unu bir lokma ek -
mekle azaltamamış hulunuyo -

Biz, bu mektuba ilave edilen 
ruz!,, 
diğer şika~·etlcri, şiddct1i yağma 

run ''e açlığın sinir bozucu tesi
ri aıtmda yazılmış sanıyoruz. 

Fakat talebeleri bedbinleşti -
ren, ve şikayete sevkeden hadi • 
seleri hazırlıyan sebepleri bilıni 

yoruz. 1 

Bu satırları da, bilmediğimiz 
1..-- ~·~- _...,.._ .. __ :1...-1..a.-1 l 

sayfalarımıza geçiriyo • r 

__ ;\ 
Bir Muhacir Kayıp Babasını Arıyor 

Kırca Alili Mehmet Ali Akınkaya ba
bası hamam<'ı oğullarından Abdullahı, bü 
yük valdesi Bayan Ayşeyi, teyzeleri Ba -
yan Şefkat, VaEfiye. Nadireyi arıyor. BI -
lenlerin Zonı;ruldııkta Gürcü tepesinde 
Dumlupınar sokaiıında 31 numaraya ha
ber vermeleri rica olunur. 

1 

parlıyan İtalyan muhacimlerinden 
bazılarını da Bükreş maçlarında gör
müştüm. 

Muayyen bir hedefe eriştirecek 

muntazam b ir programla çalışmakta 
devam eden Rumanyalılar gayretle
rinin semeresini bu sene gördüler. 
İtalya, Çekoslovakya, Macaristanın 

dörder ve Yugoslavyanın iki klübü 
arasında kendilerinden de iki klüp 
karıştırarak merkezi Avrupa şampi.
yonasına dahil oldular. 

Merkezi Avrupa kupasına giren i
ki Rumanya takımını da epey gör
müştüm. Ripenziya ile Rapid takım
ları benim zamanımda pek göz ala
cak teşekküllerde nsayılmazdı. Bir 

senede ne kadar farketmişler ki, dün 
yanın en müthiş muhacimleri sayılan 
Piola'ların, Meozza'ların, Şaroşi'lerin 

daha bunlar gibi nelerin bulundu.k
lan ekip1er arasında birinci devreyi 
atlatblar. 

Devamlı kupa mac-.lanndaki ilk dev 
reyi atlatış muvaffakıyeti tesadüfe 
hamledilemez. Çünkü imtihan bir· 

E ğer gelirleri muntazam olsa, 
pek fakir sayılmıyacaklar -

dı. Fakat, bugün on lira kazanıp, 
on gün yarım lira bulamamak, he
saplarını şaşırtıyor, bir türlü belle
rini doğrultamıyorlardı. 

Kan koca, biribirine uygundu. 
İkisi de ne fazla genç, ne de fazla 
güzeldiler. İkisi de, meşakkate da
yanıklı; açlığı susuzluğu umur -
samıyan, kuvvetli insanlardandı. 

Kadın, kocasına düşkünlüğün -
den, bağlılığından mi bu sefalete 
katlanıyordu? Hayır! Kimsesi yok 
tu, ve başka koca bulamıyacağını 
da iyice aklı kesmişti. 

Erkek, tek başına yaşasa, belki 
bu gayri muntazam geliri He faz
la sıkıntı, çekmezdi. Karısını sev 
miş olsa, ne yapar yapar, daha ço~ 
kazanmanın yolunu bulurdu. O , bir 
gün refah, on gün sıkıntıı on gün 
refah bir gün sıkıntıya, hayatla -
rının bu daimi "meddücezir,, ine 
alışmıştı. 

Karı koca, sık sık kavga ettik -
leri halde, biribirlerine kin tutmaz. 
Çabuk barışırlar. Vakit vakit açlı
ga, vakit vakit tokluğa idman e'
tikleri gibi kavgaya da idman et-

yun. Onların pek çok sefalet gün
lerini pay1aştığım oldu. Kin tut -
mıyan, kavga sonunda barışan. ve 
sürekli şikayet etmiyen kadının 

bir tek isyanını gördüm; temizlen 
mesi için lekeciye verilen tuvale
tin. aylardanberi, lekeciden alına
maması! 

B ayram üstü idi, evlerine uğ 
ramıştım. Kapıyı açan ka

dının, gözleri ağlamaktan şişmiş -
ti. 

Dolu imiş, taşmak için bir dam 
la bekliyormuş. Merdiven başın -
da gözyaşlan boşanıverdi: 

- Artık tahammül edemiyece -
ğim ... Nedir bu çektiklerim? .. İki 
ay, tam iki ay oluyor, elbisemi le
keciden alamadık. Lekeci, inkar 
etse, tutup satsa da haklı. Eski ta
nıdıktır. İnkar etmez, satmaz am
ma, ben, utanıyorum. Çok bir pa
ra da değil; iki yüz seksen kuruş ... 
İki yüz seksen kuruşu iki aydır ve
remiyoruz. Dün, bir yerden otuz li 
ra alacaktı. Üçünü elektriğe. ikisi 
ni bakkala, bir buçuğunu sutçüye 
verecektik. On üç lira ev kirası da 
çıktı mı, geri kalan on buçuk lira 
dan iki yüz seksen ayıracak. leke 
ciden elbisemi alacaktım! 

Mendilile burnunu silerek hıçkı
nyordu: 

Çok küçük olan şimdiki sahada ek
sik bir çalışmadan sonra tesbit edi
len futbol takımı Gerezeye giderek 
yaptığı maçı 3-2 kaybetmiştir. Bir sa 
ha yapıldığı takdirde spor klübüne o
lan alaka artacaktır. 

Geçen sene Rumanyada epey kal
mıştım. Bükreşte bulunduğum hafta
lar içinde Rumanya futbolünü yakın
dan tetkik etmek, oyuncularını birer 
birer görmek fırsatını buldumdu. 
Maçları seyrederken halkın futbol an 

layışmı da aşağı yukarı hissedecek 

tezahürleri işitmiş ve duymuştum. 

Benim zamanımdaki Rumanya fut

bolü, halis Rumen elemanlarile oy -

nandığı zamanlar pek parlak bir şey 

değildi. Yalnız cemiliği ve beraber

lik temposu bizden biraz faz1a görü

nüyordu. Bu avantajına mukabil mü

essirlik tarafından, fert kabiliyeti ba

kımından hayli zayıflığı farkolunu
yordu. Maamafih halis Rumanyahlar 
dan başka, Rumanyaya ilave edilen 
eski Macaristan parçalarındaki fut· 
bolcüler Rumen tebaası olduğu için 
Romen karışık takımlarınm verimle-

bilhassa milli takımını halis Rumen 
elemanlarından teşkil etmek kararı
nı vermiş ve o kararında ısrar edi
yordu. Balkan kupalarında bu yüz
den mağlup olmalarına rağmen Ma
car kanlı Rumen oyuncularını müm

kün olduğu kadar az kullandı. Buna 
mukabil sık sık ecnebi takımlarm1 

çağırarak halkın futbol anlayışını 

yükseltti. Ecnebi takımı çağıran 

kaç kere tekrarlanıyor. 1 
Komşumuz Rumanyalılann futbol 

de bir sene içinde vardıkları şu neti
ceyi gıpta ile işaret etmekle iktifa 

- Otuz lirayı alacağı yerden, 
iki lira, üç lira avans istemiştim. 
dün, on iki lira almamış mı? Ben. 
bu on iki lira ile borçların hangl
sini kapatırım? .. Bayram yaklaşı
yor, üstüme giyecek esvabım yok. 
Eşe dosta rezil mi olayım? 

Deniz Klübünün Yarııları 
Her sene Moda deniz klübü tara

fından tertip edilmekte olan büyük 
deniz yarışlarının bu sene 14 ağus
tosta yapılacağını ve bu iş için teşkil 
edilmiş olan tertip komitesinin dtin 
içtima ederek işe başlamış olduğunu 
memnuniyetle haber aldık. 

Bu güzel ve eşsiz klübümiizün mu
vaffakıyetle yapacağından emin ol
duğumuz yanşlara ait programlar ve 
tafsilatı karllerimi.ze bildireceğiz. 

ri biraz daha yüksekti. 
Fakat Rumen futbol federasyonu, 

klüplere azami müzaheretini esirge- ediyorum. 

miyerek halis Rumen oyuncularının 

kıvama girmelerine imkan verdi. 

Bükreşte öyle haftalar olurdu ki, 

yedi gün, yedi gece yalnız futbol oy
nanırdı. Gece futbolünün muhtelif 
cilvelerini orada seyrettim. 

Kendi futbo11erinin eksik tarafla

rını iyi seçen Rumanya idarecileri 
müessirliği en üstün futbol olduğun
da tereddüt edilmiyen İtalyan futbo
lünü de hudutları içine sık sık çn
ğırdı. Kale önlerinde barut fıçm gibi 

Şemsipaıa 
Yapılan 

Sahasında 
Maçlar 

Pazar günü Üsküdar halkevinin 
A ve B takımları Şemsipaşa saha
sında Harbiye Yılmaz A ve B takım 
larile çarpışmıştır. 

B takımlannda Üsküdar halkevi 
3-0 galip gelmiş, A takımlarında ise 
iki taraf 1-1 berabere kalmıştır. O-
yunlar çok güzel olmuş ve çok kala
balık bir halk kütlesi tarafından he
yecanla takip edilmiştir. 

Sinirleri yatışıncıya kadar ağ

ladı, nihayet yoruldu, sustu. Bir ay 
sonra, ona, sokakta rast1amıştım. 
Paha: Nasılsınız, Ne alemdesiniz? 
Demeden; dişlerini gıcırdatarak 

sôylendi: 
- Ah, bu kocamdan çektikle -

rim... Şimdi, elektrik kumpanyası 
na gidioyrum, taksiti yatıracağım. 
Eğer bugün yatırmazsam, elektrik 
kesilecek, mahalleye, konukomşu
ya rezil olacağız. Dün, yirmi lira 
bulacaktı. Akşam, getire getire, do 
kuz lira getirmez mi? Ekmekçinin 
hesabı dört buçuk lira tutuyor. E-

lektrik te iki yüz altmış. Ben, ı~t 
cideki elbisemi, alacaktım. 

Sokak ortasında ağlıyacak ~i~ 
korktum, fakat evde ağlamış. sııııı. 
leri yatışmış olmalı ki, elimi s:ıle 
ayrıldık. 

O nu görmiyeli iki ay kadar 
olmuştu, bir gece, evleriJl 

gittim. Kadının yüzü gülüyord°' 
Oturup konuşurken, birdenbire S' 

yağa kalktı: , 
- Size, lekeciden aldığım tı.ı"' 

letimi göstereyim! 
0 

Yan odaya geçti. Bir dakika sO 
ra, elinde siyah tafta bir tuvaıetlt 
içeri girdi: " 

- İşte bu tuvalet ... Lekeciye t, 
tiğim gün öyle utandım ki. .. 13· 
esvap, lekecide altı ay durur J'l'ltl 

Eski tanıdık ta, sesini çıkannad1• 
Tuvaleti, bir iskemlenin üstil11 

bıraktı: 

- Aldım amma, ne fayda ... lJI: 
ram, bir yere gidemedim . .A.rtı1' b 
tuvaletin de mevsimi geçti... , 

Kadın, tuvalete bakarak söylil 
yordu, birden bir çığlık kopar8

4 rak yerinden fırladı, esvabı al 
gözlerine yaklaştırdı 

n .. ı - Ah vinP IPkP nlmıı" ,. 
kelenmış... Kocamın ışı ... 

Tuvaleti tekrar iskemlenin U· 
ne bıraktı, ağlamıya başladı: 

- Elbiseyi evvelki gün lekeC ~ 
den almıştık . Kocam, bakalırtt·CI 
sıl iyi temizlenmiş mi, dedi. 

0 
tirdim, gösterdim. İçki içiyor 01 
yağlı ellerile tutmuş... Ah, J1e 

bu çektiklerim.!.. 0 Ağladı, ağladı, nihayet yortı1 ~ 
b. ·· orı19 Aylardan sonra, ır gun, .. ~ 

uğramıştım. Kadının yüzüı ö1il0~ rılığında idi. Halsiz konuşuyor t 
- Üç gündür, hasta, yatı!~e 

dum. Ah, bu kocamdan çektil< 
• 1 
rım ... 

L k . d·~· . etbistf e ecıye ver ıgımız .~:t 

altı ay sonra alabilrtt1 !1' 
Daha sırtıma giymeden, ya~ı.::e· 
rile tutup ta lekelemez mi? !fi'" 

\ 

bunile yıkadım, büsbütün legedi~ 
maz mı? Tekrar lekeci ye ver , 

\'V 

Bir buçuk aydır, lekecide dur.~ t 
Üç gün evvel bir yerden on lı jl 

lacaktı. Almış, gece geç vıı~~ 
burnunu görmiyecek kadar 59

19 
geldi. Parayı sordum, arkad9

13
; ıl~ .,, 

takıldım, yedik, demez mı· ıı 
. aJ' duyunca bayılmışım. Benı ~ 

mak için, o, ayılmış. Nekad3
\ 1 

tayım, görüyorsunuz. Rica ede 111 
siz söyleyin, bu yaptığı doğr~ -ot 

Ne cevap vereceğimi bilı111) 
dum. O, söyledi. söyledi. .€1 

Onu, dört aydır, görrnerrı1 ~ 
Bir sabah, sokakta karşılaşt11'· 
ve hatır sormadan: 

- Artık çekemiyeceğim··· 

Diye başladl: 1~ı 
- Çekemiyeceğim ... El ka~, ' 

hizmetçilik ederim; kuru blce• 
lim ekmek yerim, bu kahr~cı'l 
mem ... Evvelki gün. bir yer wr 
sekiz lira alacaktı. Tamartt a e~ 

·reC ğım, tamam olar~k ta ge~ı. beıı 
diye andlar, yemınler ettı. el 
inandım, sevindim. Akşa~·ıı!'l' 
de bir paket1e geldi. Beıı 1 • ıe~ 
zın sevindirmek istemiş. rıe' 

ye uğramış, esvabı almış. se ~ 
den?eri, böyle gönlüm~ alt1~r.fl1 
tı. Ütüsü bozulmasın dıye 0tıl 
paketi açtım, tuvaleti gard' l 
sacaktım. Tuvaletin eteği jle 

~tı· 
başını tuttum, yap1ş yaP'~tıı" ~ 

r Arkaııı: SıtyfB s. s{I 



Sinanın pırlanta aeri Şelazade tiirbainin iilltii bu lealJJir •• 

Sinanın En Güzel Eserinin 
Kubbesi Fundalıktır 

C &nıi, medrese, imarethane, 
fekki t6phane ve turbeden müte
l'Uld 1 Şehzade manzumesinin ku -
dır utu Yer İstanbulun tam ortası 
let;_Oanıaıııı İmparatorluğunun yük 
~ devr!11in büyük hükümdarı 
ıtd ~ Suleyman; çok sevdiği şeh 
(1) iı Sultan Mehmedi 22 yaşında 
'l'ürk~bulun göbeğine gömerken 
lÇ?rı ?'lmarisine yüce bir mektep 
~!il ~~~~anını vermiştir. Muhte -
biıe ~Umdann evlat muhabbeti 
fuıı Suıan gibi bir dehanın inkişa 
Sirı temin etmiştir. Bu manz~ 

llıırı ilk b" "'k "d' s· uyu esen ır. 

llfın lftarı mektebinin ilerleme ve ge 
ite ~uÇağlannı inceliyebilmek için 
llUraa ma~.zun:ıeden başlamalıdı!'. 
ler s· ını gormıyenler, incelmiyen 
Ytrna llıarıın sana tini, dehasını tanı-

s. ılır ve onu sevemezler. 
llıarı 

!licUUt Yapıcılıkta, hendesede, çi-
larıı· t.e. tezyini sanatte, renklerin 
Çilırt ~ırıe, yapı malzemesinin se
IÖa~l?ld~ki ilk kudretini burada 
ıı.,_ lırıl§tir. Bu manzume bir Si
;k~ ~~Zl!ai haline getirilmeli - tür 
"«rlf ı h ' .. . . . , .. .... . . .. . 

Bu .. er~~ .. açılmalıdır. 
lrıarı:rıku yurekler acısı halile bu 
Parç Ole su içine düşen bir tuz 
tirıaa~1 gibi ihm,limizin, kadimi
lloau ~ılllızın kara, karanlık Okya
leçe: a .. eriyip gitmektedir. Her 
ğı .. d Kun bu manzumenin varlı -

·• arı b" 
kaç 

8 
ır parça koparıyor. Bir -

eaerı e~e sonra Sinanın bu pırlanta 
lere trı gözlerimizin önünde yer-

lt Berilecektlr. 

aarıa~ana Sinan sevilmez. Dahi 
t.rdıtı n ~rlerini tamamile kur 
ltıiye ı::ız ıun ancak onunla öğün
ktız.ıı k ~azanmıı oluruz. Kavsi
çOJte :;rı ornek tutan kubbeleri 
~r en değil. .. 

tlpJıahzade turbesinin, medrese ve 
doz 

0 
nelerinin üstleri birer Alyan 

otlar r;:anı, yabani sarmaşıklar ve 

Ş rlası olmuştur. 
imdi, Şehzade camiinin kıb 

türbe . le tarafında içine altı tarihi 
!tteza ~ı, Yüzlerce Türk büyüğünün 
tuz. ~arını alan havluya giriyo -
~l' apıdan türbe havlusuna ge
l'tk1~eçlllez sağımızda mermer kı-

441rınuı da Pe . • mezar taşlannın arasın 
)oruz rış.n bir bakla tarlası görü -
-.... · Solumuzdaki pejmürde man 
bi.r ~k~0rmemek için gözümüzü 
ltt1lı ika kapıyarak ilerleyince, 
'arıatır;;za dikilen ilk yapı, Sinanın 
liı b· akımından en büyük ve eş
'1ctlr ır eseri olan Şehzade türbe -

Strı-.. b . 
lıtt . u ılk eserini Kanuniye 
l eıtdırmek · ~iııde . ~çin türbenin dış ve 
ili IÖatelan~tı~ın bütün incelikleri
!'bıitl rmıştır. Kubbesi için mima-
ltub~.zor bir şeklini seçmiştir. 

)al'alt irı • kaidesinden kalın başlı
lloJtıaa cele incele alemini tekatu 
tiilrrır.~ .Yapan zarif dilimlerle ör
t•-· ..,tur T'· be '\laf . · ur nin kapı revakını 
.a.. Yeşıl ik" . 
-.orı rı . ' ısı kırmızı porfirden 
fL &rtn •• 
"8t(lndekı sutun tutuyor. Kapının 
hıız.t mermerde Kanuninin 
lık ta..:Ylediği farsça sekiz mısra 

Su ki kitabesi vardır. 
hııcı. b t.be bize türbenin 950 yı-
~i ,, 'Pıldı .r.. . 

1-rafı &~nı ıoeterir. Kapının 
.........__ _,•rıdaki panolarda Türk çi-

(1 )~ 
:;..caso> ilen Mehmet (927) de dotmıq 
'ıı ela &ı.na. eatnın leklzincl «ünü Ma

ı. btlrn ve •Ytn on ~inde tstan
lrek buran ı&nmmottnr. 

Şehzade camiinin amami 6ÖTÜnİİJİİ •• 

-~ VA '7 A. 1\.1. 4 

~lbrahim Hakki!
~ KONYALI 
..... ~~~~._....,,.._,._,._,..__,__,.,._,_,,,. 

niciliğinin en mütekamil örnekleri 
ni görüyoruz. Sarı, mavi, yeşil, fi
lizi ve ıoenekşe renklerinin itlen 
mesinden doğan ahengi kalem de
ğil ancak kuvvetli bir fırça can • 
!andırabilir. Henüz tecrübenin eşi
j'inde iken gördüğümüz bu ihti • 
şam insanı gönlünden büyülüyor. 
Binanın dış manzarası şöyledir: 

P encereyi, pencere süvelerl
ni kitabeliyen ve kubbe altı

nı pırlantalı bir kuşak gibi saran 
renkli taşların ve mozayıklann ca
zibesine takılarak ~ecd ve istiğ

rak içinde dolaşırken sekiz köşeli 
binanın alt kısmında on dört ve 
üstünde 16 pencere sayıyoruz. Ba-
yük Türk sanatkin en sert taşla
rı balmumu gibi istediği şekle sok
muşve yapının sekiz cephesini süs-
lemiştir. Alt ve üst pencere arala
nnı, bir kordele halinde saran mer
merden çift fiyonkların içine bes
mele ile fetih, elhaküm ve iblis 
sureleri devrin en güzel yazısile 
yazılmıştır. Pencerelerin üstünde 
kubbe yatağını zambak şeklinde 

bir sıra mermer oya süslemekte
dir. Bu oyalara taçların kenann
da kuvveti temsil eden kale dışlan 
da diyebiliriz. 

Ben türbeyi ilk defa tetkik eder
ken kendimi sanatin büyüsüne kap 
tırdım. Tam sekiz defa tavaf et-
tim. Görüyorum ki, siz de benim 
gibi ta kalbinizden vuruldunuz. 
Bu pırlantanın ışığına bir perva
ne gibi takıldınız. 

Türbenin içinde, altlı, üstlü 30 
pencerenin güneşten çalarak dök
tüğü ışık şelalesi duvarları ta kub 
be eteğine kadar örten çinilerin 
üstlerindeki bahar çiçek ve renk
lerile öpüşüyor, kucaklaşıyor. Çi
niler ışığın. ışık çinilerin revnakı-
nı artırıyor. lstanbulda hiç bir 
mabedin ve türbenin çinileri bu
radakiler kadar güzel değildir. He
nüz ellenmemiş bir mevzu halin
de duran çinicilik tarihimiz yazı-
lırken buradaki çiniler en milt• 

kamil örnekler olarak alınmalı

rlp· Ch1il"t.in n.rt;ı~mda. koyu, ma· 
vı zemın uzerıne beyazia yazılan 
çini kitabe de devrinin en yüksek 
bir hattatına aittir. Çiniler ara -
aında kalan kapı ile pencere ka
pakları ve diğer tahta kısımlar 
fildişi ve abanoz üzerine işlenmiş 
en güzel parçalardır. Bunlar da 
Türk kakmacılık ve oymacılık sa
natinin en muvaffak örnekleri o
larak alınabilir. 

B urada üç lihit görüyoruz. 
Birisi Kanuniye: 

"Şehzadeler güzidesi Sultan 
Mehmedim! 950,. 

Fıraklı tarih parrasını söyleten 
Manisa valisi Şehzade Mehmedin
dir. Sağındaki lahdin altında Meh-
medin kardeti Şehzade Cihangir 
gömülüdür. Solundaki mezarda 
Şehzade Mehmedin kızı ve Ferhat 
Paşanın karısı Hüma Şah yatıyor. 
Bir çok kitaplar Hüma Şahı, şehza
denin kansı olarak gösterirler. Fa 
kat yanlıştır. Şehzade Mehmedi~ 
lahdi üstünde kurtların burgu gı-
bi delik de§i.k ettiği bir taht gö
rüyoruz. Kanuni çok sevdiği oğ
lunun yasını tutarken yanındaki
lere sormuş: 

"- Oğlum en çok neyi ister ve 
sverdi?,, 

Padişahın bu ağlıyan suali fÖY· 
le karşılanmış: 

- Hünkarım, o en çok hüküm
darlık tahtına oturmak isterdi. 

Bunun ıçin padişah oğlunun san 
dukasının üstüne bir taht koydur
muştu. 

Küçük, büyük Ayasofyalann, 
Kariye camiinin ve mimari kıy • 
metleri üçüncü, dördüncü derece-
de olan daha bir çok Bizans eser
lerinin kapılannı arkasına kadar 
herkese ve bütün seyyahlara açık 
tutarken Türk dehasının, sanatinin 
en muvaffak örneklerini böyle ö
rümcek ağlan arkasında saklıyo
ruz. Bunlar birer müze ve sanst 
abidesi halinde derhal seyyahlara 
açılmalı ve Bizans eserlerini göl
gede bırakan bu Türk yadiglrlan· 
nı herkes görmelidir . 

Altm bir mahfazada sak}anınaSı 
lazım gelen bu kıymetli eaerin kub 
besi bir orman halindedir. Saçak 
yerlerinden yabani otlar, sarma -
pklar fı§kırmıştır. 

lngiltere Kendini Nasıl 
Müdafaa Edecek? 

İngilterenin en modern hava toplarından biri ..• 

İngiliz hava toplarından biri ,ece 
manevralarında P.rojekfürle bulunan 

bir tayyareye karşı ateş ederken 
Bu topların ıurn bfi)'ilk bir dikkatle 

muhafaza edilmektedir. 

fnclltere hava mUdafaası ile ~ewul olanlann en çok ehemmlyet verdikleri noktalardan biri, cllpnn _. 
yareleriııi hedeflerine varmadan evvel bulmak ve hedefterine varmalana. imkiıı vermemektir ......... 

çalışanlar bu maksatla tecrilbe yapıyorlar. 

Bir ıece manevrasında projektörlerle 
yakalanan tayyare 

Zehirli ıaz saçan bir bombanın lıabetia•• 
yapacaiı tabrip 

Zehirli ıaz tehlikesi karşısında bir 
ailenin sığınağa iltica ~tmesi 

Zehirli ıaz tehlikesinden korunmak için ewlerin alt katlarında rilC"ude 
ptirilen tertibat 



GIRESUNDA: 

Seyyah Celbi 
için Hazırllklar 
Baıllyor 

Giresun (TAN) - Karadeniz sa -
hili, ilk üç senelik turizm plinına it 
hal edildiji için, ,ehrimiz ve Gire -
suna ballı kaza belediyeleri, bu he
defe dolru olan çalıpnalanna bat
lamıılardır. Şimdilik otel ve lokan
talann nokaanlan ikmal edilmekte 
ve Giresunun yaldninde bulunan 
"Tayyare düzü,. meydanında bir de
niz hamamı yıpılmuı dilfÜDülmekte 
dir. 

Turizm pllnına 10kulmuı olan şeh 
rimiz çok tirin bir yerdir, yaz ve kış 
daimi bir yqillile malllctir. Şehri -
mizin içerisinden başlıyan Şarki Ka 
rahisar şösesinin dahile dojru uza
nan 40 kilometrelik kısmı k6milen 
ağaçlarla kapalıdır. 48 ıncı ldlomet
redeki Kulakkaya yay1'1ı da çam a
ğaçlarile dolu, görülmlye lAyik bir 
yerdir ve Giresonlulara yazın say
fiye vazifetlnl görmektedir. 

KöŞKTE: 

10$1 NAHiYESiNDE ICOLTOlt HEYIELI: 

Resimde nahiyenin D~niz okulu bahç.etine dikilen Killttlr heykeli ~e na· 
biye ileri ıelenleri ıörtilüyor. 

JZMIRDE: 

Kültür Parkta 
Cebeli Uz 
Kuruluyor 

BALIKESIRDE : 

Sabun Büyüsü 
Yapmıya 
Kalkmış 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanları 

Kalın makine klfıdı 
İnce makine kltıdı 
Müsveddelllc kltıt No. 5 
Çiztili kltıt No. 2 
Çizgili kltıt No. 6 
Karenıj kltıt. 

Büyük karbon kifıt 
Küçük karbon kAlıt 
Sünger kltıdı 

Battal un zarf ... 
San zarf No. 'i 
Siyah kurşun kalem 
Benekli kurşun kalem 
İyi cins renkli kalem 
Ağaç kalem sapı 
Sabit mürekkep i kiloluk 
İstampa mürekkebi 
Büyük el defteri 
Küçük el defteri 
Mukavva kaplı el defteri 
"100 yaprak" 
İmza kurutma defteri "20 
yapraklı" 

Mikdan 

4000 top 
5000 ,, 
3000 " 
2500 " 

750 " 
650 " 

1000 kutu 
2500 " 

20000 tabaka 

600 kilo 

• Muhammen Bedeli 
beheri tutan 

Lira K.S. Lira K. 

5.80.-
86.-

49.99 
2.15.60 
1.25 

27.49 
1.83.-

84.-

23200.-
3300.-

1499.70 
5390.-
937.50 
178.69 

1830.-
2100.-
300.-

30000 adet "100 adedi' 218.-
72.-

100000 ., 100 adedi 57.- 570.-
20000 

" 
0.97 194.-

10000 " 
3.69 369.-

6000 
" 

8.90 534.-
1000 

" 
8.- 80.-

1500 şişf 24.79 371.85 
1000 

" 
3.75 37.50 

20-00 adet 21.95 439.-
5000 

" 4.- 200.-
1000 .. 23.75 237.50 

800 
" 

93.50 748.-

1500 kutu 3.25 97.50 
1500 il 

4000 
" 10.50 420.-

500 Adet 17.50 87.50 

Muvakkat 
temlnab 
Lira K. 

1740..-
24'l.-
112.47 
404.25 

71.81 
13.40 

137.25 
157.50 

22.50 

18.20 

42.75 
14.55 
27.67 
40.-
6.-

27.88 
2.81 

32.92 
15.-
17.81 

56.10 

7.31 

31.50 
6.56 

19 - 7 - 938 

Eksiltmenin 

tekli &tinli 

-----K. Zarf 4/ 8/938 1v 
1oJI A. eksiltme " 10.SO 

" .. 
11 ....... 

K. Zarf 4/ 8/ 938 
ıı.15 

A.ekıiltme " 11.SO 
Pazarlık " 10 ....... A.eksiltme 5/ 8/ 938 

10.15 
" .. 

ıo.30 Pazarlık 

11 ....... 
" .. 

A.eksiltme 11.15 

" 10 ....... 
Pazarlık 6/ 8/ 938 

ıoJ5 A.eksiltme il 

1eJO 
" " ıo,'5 

Pazarlık " ıı ....... A.eksiltme .. ıı.15 Pazarlık ,, 
10 ....... A.eksiltme 8/ 8/938 
ıo.15 Pazarlık il ıo.30 

" .. 
A.eksiltme ıo.45 

" 

Pazarlık 
11 ....... 

" 
A.eksiltme ıı.t5 ,. 

11.SO Pazarlık ti 

Kültür Heykeli 

Çok Beğenildi 

Büyük tel raptiye 
Küçük tel raptiye 
Toplu iğne 
lstampa No. 2 
Cetvel tahtası 

İzmir - "İzmir fuan,, mn "enter Balikesir - Adliye, garip bir bü Küçük Süngeı 
nasyonal sergiler birliğine,, dahil ol I yücülük vakasile mefguldür. Hadi- 'Sicim 50 gramlık 

500 
1000 

.. 11.90 

" 
15.-

59.50 
150.-

ı1.'5 4.46 .. .. 
10/ 11.25 .. 9/ 8/ 938 
ıo.ı5 

ması için teşebbüsatta bulunulmuş - se şudur; Sakarya mahallesinde otu Mürekkep lastiği "Pirelli" 
tur. ran Ahmet karısı 21 yaşlarında Hay Kağıt kıskacı 

4000 yumak 4.- 160.-
5000 adet 5.50 275.-

12.- .. .. 
10.sO 20.-

" " 10.45 
Köşk, (TAN) - Aydına bağlı o1an Belediye reisi Behçet Uz, fuar sa- riye, Kurtuluş mahallesinde Me~ct Zımba makinesi küçük boy 

nahiyemizde yeni dikilen "Kültür basındaki inşaatı sık sık tetkik et- kızı 50 yaşında Fatmaya kızmış ve Tüy süpürge 

500 .. 17.- 85.-
500 •• 2.50.- 1250.-

7.22 
" .. 

11 ........ 93.- A.eksiltme " 11.15 

heykeli", metbe layik blr eserdir. mektedir. Fuarda bir de cebeli uz vü ona fenalık yapmak için bir kalıp sa Yazı takımı tip 3 
Heyk~ltraş Fuat Mensi Dileksiz bu cuda getlr11miıtır. Cebeli uz da kü- buna bir ıürü iğne geçlrmlftlr. Bu Yazı takımı tip 4 
heykeli Köfkte :yapmıftır. Modern çük bir gazino ve dans yeri buluna sabunu da, bir bahane ile girdili Fat Musannif 

250 
100 
150 

" 50.-

" 6.-.-

" 1.-.-

125.-
600.-
150.-

9.37 Pazarlık .. 
11·" 45.- Açık eksiltme ,, 
11~ 11.25 Pazarlık " ıo ........ 

bir atelyede değil, köhne blr dük- caktır. İçinde sandal safaları yapıla manın evinin heli.sına atmıştır. Hay Klasör 
kanda vücude getirmiştir. Bu bey- cak olan biiyük sun'I göle tzmirJn riye, yakalanmıştır. Sumen Tip 4 

30000 
" 

3.99. 5 1198.50 
3000 

" 46.95 1408.50 
89.88 A.eksiltme 10-8-938 

ıo.15 105.63 
" " 10.sO 

kel, etki tertip rahle ve Dividl 11· tarihi agorasından getirilecek su, Kaçak Tütün Yakalandı Çakı 
kıp ıeçen bir talebeyi, CümhuTfye- kültür parktan Cebeli uza çıkarıla- Balıkesir _ Savaıtepenin Çukur Jtıt' 

300 .. 55.- 165.-
600 ,, 12.50 75.-

~ 12.37 Pazarlık .. 
10.4' 5.62 " " 

ti K "ltil ı-'- lAb - terdiıw ı tn k d d K k t kli d ·• I. - Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak yukanda cins ve· mikdarları yazılı 37 kalem ·ı•· n u r uJ.Aı ını gos 5 • ~ ca , ora an a as a şe n e sun ı çayır köyünde bir kaçakçı -bekesi • 
barlı "l k :r tuiye levazımı hizalarında gösterildiği üzere ayn ayrı pazarlık, açık eksiltme ve kapalı zarf usulile ek51 

mevzu iti e delerll olduğu glbl, go e akaca tır. yakalanmıştır. Bu köyden Emin oğ 
d • ı 1 b .meye konmuttur. ipti aı ven t e u derecede giizel ya- Bir Kızı Öldu .. rdu··ıer lu Mehmet Emin ile kansı Fatma 

ld ı.. i i II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminattan hizatannda gösterilmiştir. pı ıaı ç n ayn bir kıymet kazan- t ve arkadaşları Mehmet oıtlu Hakkı, _ı .. 
zmir (TAN) - Narlıdere köyün- a ili - Eksiltmeler yukarıda yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım koIP"" maktadır. bir hayvan sırtında 85 kilo yaprak de Tirazlı aşiretinden 9 yafında Ay- yonunda yapılacaktır. 

Fuat Mensi Dflekslzln heykelini, ve 8 kilo kıyılmı• tütün ile 8 kilo 
şe, iple uılmıı ve ölmüı olduğu hal- ., iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

mektebimizln bahçesine dikilmek sigara klılrıdını geceleyin kA-lerine , :. 
~Ş~1ııctı-"Şt--··-' 

de bulunmuştur. Şimdilik esraren - 5 "~ V - Pazarlık ve açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin % 7 ,5 güvenme parausriyle 

.r~~"~.;~· .. _ ~ ( nnde de bır avan, bir havan tez- ;;;-ı:ub~lU ... ~e~İif-;ek~ub~~~-;~ k;~i-~~ai'k-ii~-%-7,5-;~;e;;;;~ p~~s~ mak;~~-;u-:eya- ba~ka ~ekt~ 
----o------ gihı, lld tütün bıçağı bulunmuştur. nu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yukarıda yazılı eksıltme saatlerınden bırer saat evvelıne kadar 

Bin.iSTE ı Ege HaVZGSI geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (4616) 
(Hikayeden Mabaat) 

·ıir Yolcu Öleli Turistik Lekeci deki 
Bölge Oldu Bitlis (TAN) - Diyarbakır 22 pl! 

kuını tapyan kamyon dört yolcu ve 
çimento yükiyle Muşa giderken bir 
kazayı utramıftır. Kantere yokuşu 
nu çıkarken yolculanndan üçü in
miş, birisi kamyonda kalmıştır. Kam 
yon yokUfUn baıından gerisin geri 
apfıya kadar korkunç bir süratle 
gelmif, devrilmiştir. Şoför harika 
kabilinden kurtulmuş, yolcu ölmüş
tür. 

İzmir (TAN> - Nafıa Vekaleti, Elbise 

AYDINDA: 

Oç Kitinin 
Ölümiyle 
Neticelendi 

İzmir Vilayetinin "Türistik mınta
kaya,, ithal edildiğini bir mektupla 
resmen vilayet makamına bildirmiş 
ve İzmir şehir planının derhal yap 
tınlmasını istemistir. 

Ayni mektupta, turizm işleri, yol 
faaliyeti hakkında bazı tavsiyeler -
de bulunulmakta, beynelmilel bir 
serginin merkezi olması ve her sene 
on binlerce ziyaretçiyi bir araya 
toplaması bakımından İzmirin ima 
rına verilecek ehemmiyetten bahso
lunmakta, türistlef için konforlu o
tel, lokanta, gazino, plaj ve su site
leri tanzimi için çalışılması bildiril
mektedir. Vekalet, bütün bu işlerin 
ve tiiristik yollann yapılması işine 

girişilirken, İzmir belediyesince ha
zırlanan beş senelik imar planının 
tatbikinden evvel mutlaka ,ehir pli 
nının yaptınlmasını ve neticenin btı 
dirilmesini de talep eyelemektedir. 

Sulama lılerl 

Aydın (TAN) - Kadın yüzünden 
burada feci bir cinayet işlenilmiş, 

Qç kiti ölmüştür. 323 doğumlu yapı 
et Halil İbrahim, bir müddettenberl 
münuebette bulunduğu eski umu
mi kadınlardan 36 yaıında kesik Kiib 
ra ile evlenmlye karar vermiştir. İb-

İzmir (TAN) - Hükumetin 31 mil 
yonluk büyük sulama programının 
Mendires ve Gediz havzalanndakl 

rahim banu kadına mükerreren tek kısmının tatbllcine geçilmiştir. Yal • 
lif etmipe de daima red .cevabile nız arazinin sulanmuını delil, ayni 
k8!'fll&f1111ftır. Nihayet Halıl ~ra • zamanda feyezanlann bertaraf edil· 
him, Kübrayı umumhaneye dutür- mesini ve havzanın elektriklenmesl
mek, sonra da kendisine yal~a~ • nl temin için yapılan tetkikat bit
rak ?~un~n .evlenmek teşebbuslerı - miş, projeler hnzırlnnmıs ve eksfü • 
ne gınşmıştır. miye çıkarılmıştır. Bunlardan kii -

Evvelki gece saat 11 de, son tek- çiik Mendires ıı:;lah sahasında bü
lifini yapmak üzere, Kübranın Kay- yük ve kiiçük Şiltler ve beş köprü 
nak mahallesindeki evine gitmiş, IA 232450 lira 61 kuruş üzerinden ek
kin yine kati red cevabile karşılaş- siltmeye çıkarılmıştır. 
mıftır. Bunun üzerine dört el ateş Bergama, Menemen ve Manisa o
etmif, arkuından üç, kolundan bir valannın sulanmuına, Salihli ve 
kurıun yiyen Kübra derhal ölmiit- Çaldı birer baraj yapılmasına ait 
tür. projeler hazırlanmıı. Bakırçıy ova-

Halil İbrahim, Kübranın kardefl sı ve nehir isllhatı 1.564.000 liraya 
!mir Ayşeyi de bir kurtunla öldü- eksiltmeye çıkarılmıttır. Çalda yapı 
rüp kaçmıştır. lacak büyük ıu barajı aulanndan tı 

Polia kendisini aramıı, Ramazanın ttfade edilerek ayni zamanda burı
bahçelinde ajır yaralı olarak bul- da bir de büyük elektrik aantrılı ku 
muıtur. Orada düşen tabancasile ya rulmas1 mukarrerdir. Bu santrald3n 
ralandıfı anlı§tlan Halil İbrahim de yakın vllAyetler ve kazalar istifade 
hastahanede sabaha karp ölmüftür. ettlrflecektir. 

(Btlf1 8 ftCıdaJ 

Dudaktan titredi, gözleri aulan
dı: 

- Ah, bu ıdamm yaptıktan ... 

Böyle koca, olmaz olsun ... Tuvale

ti lekeciden aldıktan sonra, kendi

si gibi serseri iki arkadaşını bul -

muş, bir macera gitmiş, kırılası ka 

falarını çekmişler. Paketi de kav

bolmaım, diye meyhaneciye teslim 
etmişler. Meyhaneci, paketi, yağ
lı, kirli bir rafın illtüne ıtıvermi~. 

Bir kadın ahbabı. yanımızdan 

geçiyordu; hemen aıınalık etti; ben, 
usulca sıvıştım. 

O nları görmiyeli nekadar za 
man olmuştu. bilmiyorum: 

hesaplamak ta aklıma gelmedi. 
Bir gün kocasının zoruyla evleri
ne gittim. Bayan, yine, hasta idi: 

- Tuvaletimi dün lekeclden al
dım. Amma, lekech ne dedi, bili
yor musunuz? Bir daha islime ko
yamam. pareılanır, dedi. 

Yan odaya gitti, tuvaleti alıp 

getirdi: 

- Bakınız, ütüye gire çıka, ku

maş. nekadar harap olmuş, görü

yorsunuz? Zaten pek te yeni de -

ğildi. 

Çekine çekine sordum: 

- Ne kadar giymiştlniz1 

O, gayet tabii bir tavırla dudak 

büktü: 
- Beş senelik vardı. Yazık, de

lil mi? Bir kere daha tekeciye gö-

türmiye yüzüm kılmadı. 
Mesele anlaplmı9tı; o, esvabı yi· 

ne tekeciye &ötürecek, yine aylarca 
almmıyıcak, eler pa?Qalına

cak olursa, belki de parçalan leke 
ciye götürülecek! 

Bu, onun, renksiz hayatında, ga 
llba, tek eğlencesiydi! 

.r Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk mah
kemesinden: Edvart Zarifyan, Agav
ni ve Milli emlakin müştereken mu
tasarrıf oldukları 1750 lira muham
men kıymetli Beyoğlunda Hüseyin 
ağa mahallesinde Cambaz sokağın 
da eski: 5 yeni : 9 sayılı bir evin ta
mamı izaleişüyu için açık artırma 
ya konulduğundan 1~9-938 per -
şembe günü saat 11 den 12 ye ka _ lstanbul asliye 3 üncü hukuk mah 1 
dar Beyoğlu mahkemesi başkatipli- kemesinden: Güzel Sanatlar Akade
ğince müzayede ile satılacaktır. misi asistan atelyesinde ressam Fik-

1 - Arttırma bedeli tahmin edi reti Mualla tarafından Galata Ada -
let hanında 4 No. da vasi avukat Is-

~~~d=ı~m;~~ 1~0a1~5 ;iil=~=~~ ~:~ : met Giray aleyhine 938/501 No. ile 
açtığı ve Beyoğlu 4 üncü sulh hu -

madığı takdirde 0') inci güne ge- kuk mahkemesinden verilen 7-2-
len 16-9-938 cuma günü saat 11 938 tarih ve 1186 No. lu hacir ka -
den 12 ye kadar icra olunacak ve en rarının refi davasının icra kılınan 
c;ok artırana ihale edilecektir. mahkemesi neticesinde: Müddei Fik 

2 - ihaleye kadar birikmiş ma- reti Muallanın halen vasiyeti istil -
liye, beled'ye vergileri ve evkaf ica zam edecek bir hali kalmadığı lstan 
resile (20) senelik evkaf tavizi bede bul emrazı akliye ve asabiye hasta
li ve tellAliye müşteriye aittir. Mik nesi başhekimliğinin 11- 3- 938 ta
tarları dosyasında yazılıdır. rih ve 1546 numaralı raporuyla ta-

3 - Artırmaya girmek istiyenler hakkuk eylemiş olmasına binaen 
muhammen bedelinin % 7,5 nisbe- kanunu medeninin 416: 417 ve 418 
tinde teminat akçesi veya ulusal bir inci maddeleri muhibince mezkUı 
bankanın teminat mektubunu getir hacrin refine ve keyfiyetin ilinına 
meleri şarttır. ~-fi-938 tarihinde karar verilmiş 

-i - Artırma bedeli ihaleden iti- olduğundan keyfiyet ilan olunur. 
baren beş gün içinde mahkeme ka- ı 
suına yatırılacaktır, aksi takdirde 
ihale bozularak farkı fiyat ve zarar 
ziyan ve faiz bilahüküm alınacaktır. 

' - <200) sayılı icra ve iflas kanu 

"ENNI S'ÜNNETÇI 

NURi EŞSiZ 
\ ksaray tramvay cad 
'esi No. 352 ye en az 

1 KAŞE 

GRIPIM 
Sizi günlerce ıstırap çekmek~ 

kurtarır. 

En şiddetli baş, diş, adale ~ 
rılarmı, üşütmekten müteY'el 

bütün sancı ve sızıları k~ 
Nezleye, romatizmaya, kır 
ğa karşı müessirdir. 

Mideyi bozmaz, kalbi ve })6lr 
rekleri yormaz. 

icabında günde 3 kaşe stil': 
bilir. ismine dikkat. Taklitle;;,., 

den sakınınız. ~e Gripin ye d
başka bir marka vcrir1erse şi 
ietle redded:nız. 

nunun (126) cı maddesine tevfikan <; gün evvel müraca-
gayrimenkul üzerindeki ipotek sahi- ı at. Tel. 20937 ,/ 
bt alacaklılar ile diğer alacaklılar 1-------------_;;._ _________ __.~ 
gayrimenkul üzerindeki haklarını N f v k A 1 • d 
hususile faiz ve masarife dair olan 1 a 1 a e a et 1 n e n : .I! 

iddialarını isbat için ilan gününden v 
yirmi giın içinde evrakı müsbitele- 26 ağustos 938 cuma günü saat 11 de Ankarada Vekalet malze~e" 
rile birlikte satış memuruna müraca siltme komisyonunda 178890 lira muhammen bedelli 90 adet basıt -1 
at etmelidir. Aksi takdirde hakları adet muzaaf Ingiliz makas takımı ile 4 basit makaslı bir tel&kinin i' 
tapu kütüğü ile sabit olmıyanlar sa- zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. ·ııı' 
tıı paraaınm paylaşmasından hariç k kabl 

Bu hususa ait eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 895 uruş mu 
kalırlar. 

Ankarada Vekalet malzeme müdürlilğünden alınabilir 6 - Şartname mahkeme divanha 
nesinde herkesin görülebileceği yer- Muvakkat teminat 10194 lira 50 kuruştur. ,J 
de asılmıftır. Fazla maltimat almak isteklilerin teklif mektuplannı talimatnamesine göre Vek~letterı, 
isttyenlerin 938/19 sayısile başka - mış malzeme müteahhitlill veslkasile birlikte 26 ağustos 938 cuıtı" 
ıtpliğtne müracaat etmeleri llln o- saat 10 a kadar mezkur komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
lunur. (9102) (2312) (429Z) 



ZIYA 

ırağan Sarayına Kalem 
~\re Mürekkep Girmiyor 
linlard 

t~in an Asım ağa, Sultan A-
~d~~aşır kalfasının ağası imiş. 
~. ltnız· :i ~ %k. ı e, şehzadelik zamanın 
iisiııi severmiş ... Bu ağa, bu sev
lrı~ta. Ç~~ağan sarayına geldikten 
~yb'i~~ılen isbat etmişti. Bizim 
!\ta d ızde hafiyelik etmek şu ta
~leriU~sun, bilakis hariçte işittiği 
~.r. h erhal gelir bıze haber ve
ba' er d 1 dii ışarıya çıktşta, bize bol 
Ôyıeny~ havadisleri getirirdi. 

rağarı hır zaınan gelmişti ki; Çı
~ep gi sarayına kalem ve mürek -

~'il a;:esi Yasak edilmişti. Bu A
~e, ~al ne yapmış, yapmış .. Giz 
d~ get· en:, kağıt, zarf gibi şeyler 
Sa.ı.ırınışti. 

Cj.ı 'IJ.k. a ~ 
"di '7 ga da, Efendimize çok 

ı. e sam· . b" .. 
h·ttııişti, ırnı ır sadakat gos -

1l ağ Merhumun vefatı günü 
~~ı b~ın hüngür hüngür ağlayı-

ır t" lite· Urlü unutamam. 
k '(J\li s . 
"Vayltı. h uavı vakası) na kadar, 
~l'ı • h arenı kadrosu, - aiağı yu 
l'ltil· u vaziyette idi. 

ı:t •el" . • 
ıruun çatanaaı niçin 

S tcı,land ı? 
lllta b 

k 
n nturadı tekrar tahta 

riıı· çı arın . . ıye b ayı kuranlar gızlıden 
by<ıtlar· u tnaksat uğurunda çalı
~~reced~ fakat hareketlerini son 
· ll'ıaharetıe idare ediyorlar 

llet 
t~ §eyde 
d· e~elikıe/ .evvel, (Nakşıfend)in 
• ~ı~alnid' ını susturmuşlardı. Ab 

~tl\'ıetne~n· ~azan dikkatini cel -
,l'" d. .. ı.. 1 . ıçın, Efendimizi de sa -

- """'I ınde 
~- Pek fazla gezdirm.i-

L ger l:ı .. 
~· ~end· · · ~llkate .. ırnızın artık tamami 

a tah~uz tuttuğu Yıldız sara
~y etraf kuk ederse, tabiidir ki 
~ hir kat d ındaki tarassut şebeke-
1'\tiçıe ol aha kuvvetlendirilecek .. 

~~ekti. ~n irti~a~, büsbütün ke
IQQl'ııkiin ol nu~ ıçın, Efendimizin 
~esi Cihdu~~ kadar göze az gö 

~ ıı~at· etı ıltizam edilmişti. 
~~l~~-artık bütün his ve fikir 
. ~. sara ıne malik olan Efendi -
~11.k; \7~~ .. her tarafını gezip do
• h~ıı.ı 0 Ylece muhitinde kim-
~~ ndug~ 

· unu tanımak istiyor-

O zaman Efendimiz bana hıtap ettiler. 
- Y aaa .• Küçük bir kızdın. Bak, şimdi büyümüşsün .•• 
Efendimizin şu sözlerinden de mizin huzuruna çıkmış; araların-

anlaşılıyordu ki, artık şuuru ve ha da şu muhavere geçmişti: 
fızası, tamamile avdet etmişti. - Efendim! .. Dün akşam, bal-
Çünkü; beni veliahtlik zamanın - kona çıkmış; halka görünmüşsü -
da, ancak 14-15 yaşlarımda iken nüz. Efendimiz haber aldılar Soıı 

görmüştü. Cülustan, pek az evvel derecede merak buyurdular. 
saraya gelmiştim. Henüz (acemi) - Niçin? .. 
idim. Acemiler, pek o kadar orta
da gezmezler ve Efendilerine gö -
rünmezlerdi. Demek ki, beni ilk 
görüşünü hatırlamış, ve derhal ta 
nımıştı. 

B u hadise, o dakikadan itiba-
ren benim mevkiimi değiş

tirmişti. Artık (acemi) likten kur
tularak (ayak eski~i) (1) old\lITTIJn 
ıçm bulun arkadaşlarım oenı teb-
rik etmişler; büyük kalfalar ve ha 
zinedarlar, yüzümü gözümü sev -
mişlerdi. Hatta, büyük Kadınefen 
di bile huzurun~ celbederek tnem-
nuniyet beyan ettiği gibi, kendi 
kalfam da derhal bir entari vadey
lemişti. 

Aradan, bir iki gün geçtikten 
sonra, asıl mühim hadise vukua 
gelmişti. Artık tamamile ak1l ve 
şuuruna sahip olan Efendimiz, bir 
ikindi üstü yanma Salahaddin E
fendiyi alarak üst kat pencerelerin 

- Size, bir suikast vukuundan 

.ırnrktular. (Biraderin, ellerinden 
öperim. Bir daha böyle bir hare-

kette bulunmasınlar.) buyuruyor -
lar . 

- Suikast mi? .. Birader, lüzum 
suz yere telaşa girmiş. Bana, kim 
suikastte bulunacak. 

_ ~nik~<:t olmasa bi.\{'. vanurun 
bir kazaya uğraması muhtemel. 

- Ne kazası? .. 

- Sizi gören halk, kamilen va-
purun saray tarafına birikmiş. Va 
puro kadar yana yatmış ki; az kal 

sın devrilecekmiş. 
(Devamı var) 

m 

1 E K 

Bir Haftada 
v ' 

Sattıgımız 
İhraç Malları 

Temmuzun ikinci haftası içinde !s 
tanbul gümrüklerinden dış memle
ketlere ihraç olunan Türk malları -
nın kıymeti 244,495 liradır. Bu mal 
lar arasında 118,847 liralık tiftik, 
10,928 yünlü paçavra, 1294 keçi kı
lı, 651 pamuklu paçavra, 1200 no -
hut, 9628 kuşyemi, 1280 kuru ceviz, 
120 kahve değirmeni, 9020 zırnık, 
2469 tatlı ve acı badem içi, 23865 
kepek, 707 gitre, 455 kösele, 42 ta -
ze kiraz, 7355 koyun ve oğlak derisi, 
4278 halı, 3727 iç fındık, 2799 çiçek 
savanı, 11890 mazı, 30346 yaprak tü 
tün, 10322 pamuk ihraç olunmuştur. 
Tiftikler Sovyet Rusyaya, pamuklar 
Rumanyaya, deriler Almanyaya, ke
pekler !ngiltereye, tütünler Fran -
saya gönderilmiştir. 

DERiCiLiK: 

Deri Fiyatları 

Hararetlendi 
Son hafta içinde ihracat için e -

hemmiyetli miktarda deri toplan

mıştır. Deri piyasalannda canlılık 

başlamıştır. Yüzde yirmi ikincili ke
çi derileri s1kletlerine göre çifti 135 

-150 kuruştur. Ayni evsafta oğlak 

derileri 110-125, yüzde on ikincili 

kuzu derileri 130-145, sığır derile

rinin kilosu 55-65, salamuralıklar 

38-48, hava kurusu koyun derileri 

45-47 ve tuzlu kuru deriler 40-42 

kuruştur. Kuzu qerileri yerli eldi -

ven imalatı için alınmaktadır. Renk -
li yapaklı koyun derileri isteklidir. 

AYANCIKTA: 

o N o M i 1 

PiYASA 
Ziraat Bankası yumuşak buğdayla

rından 195 bin kilo 6.28 kuruştan ve 
115 bin kilo sert buğday 5.20 kuruş
tan değirmencilere satmıştır. Tüccar 
namına kırk beş bin kilo yumuşak 
buğday 6.29 - 6.35 kuru~tan ve 156 
bin kilo Trakya malı sert 4.27.5 -
5.08.5 kuruşa satılmıştır. 

* 

. 

SERGlLER: 

. lsviçre de 
lzmir Fuarına 
İştirak Edecek 

Izmir fuarına iştirak eden ecnebi 
firmaların adedi her gün artmakta -
dır. Isviçre hükumetinin maslahat -
güzarı dün ticaret odasına müracaat 
ederek iştirak şeraiti hakkında malu 
mat almıştır. Isviçrenin de resmen 

Anadolu malı kızılcalarından llO f uara iştirak edeceği anlaşılmıştır. 
bin kilo 5.28 den, 15 bin kilo 5.20 ku-
ruştan satılmıştır. Çuvallı olarak Te- f Galatasaraydaki yerli mallar sergi -
kirdağ arpalarmdan 20 bin kilo 4.15 :. sinde pavyon inşaatı devam etmekte 
kuruştan, Tekirdağ kuş yemlerinden ·• dir. Camdan adam için hazırlanan 
çuvallı otuz bin kilo 6.31 kuruştan pavyon bugün bitmiş olacaktır. Pav-
verilmiştir. · yon biter bitmez camdan adamın ye-

* Bandırmanın sarı mısırlarından çu 
vallı 18 bin kilo 4.13 kuruştan, Sam
sunun beyaz mısırlarından dökme o
larak 150 bin kilo 4.05 kuruştan. Köy
ceğiz mıntakaı:ıının suı;amlarından 5500 
kilo çuvallı iskele teslimi olarak ki
losu 16.30 kuruştan sat.şlmıştır. 

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

ODADA: 

Nakliye işleri için 

Komisyon Toplandı 
Beynelmilel ticaret odaları Tür 

kiye komitesi dün ticaret odasında 
bir toplantı yapmıştır. 27 haziran -
da yapılan kongcrede kura ile seçi
len azadan Mitat Nemli komite re -
isliğine intihap olunmuştur. Berlin 
kongresinde nakliye işlerine ait ve -
rilen kararlardaki hükümleri tetkik 
etmek üzere Naki Dökmen, Cevat 
Denizli, Galip Bııhtiyar, Suat Kara
osman, Ibrahim Kemal ve Antalya 
Ambarından Mehmetten mürekkep 
bir komisyon teşkil olunmuştur. 

Ziraat lıletmesi Odaya 
Yazıhyor 

rine konması için hazırlıklara baş
lanacaktır. Devlet Ziraat İşletmesi 
Kurumu da sergiye iştirak edecek -
tir. 

iÇ TiCARET: 

Yapak Tetkiklerine 

Başlandı 
Yapak ihracat tacirleri dün sa : 

hah saat onda ticaret odasında top
lanmışlardır. Yapak mevzuu etrafın 
da salahiyetle göriişebilmek için, ya 
pak işlerini iyi bilenlerden bir ihzari 
komisyo nteşkili muvafık görülmüş
tür. Bu komisyonun cuma gününe 
kadar hazırlıyacağı esaslar üzerin -
den umumi görüşmeye başlanacak -
tır. Tiftik için hazırlanan ön proje 
cuma günü tüccarlara imza ettirile -
cektir. Yapak ihzari komisyonuna yer 
li mensucat fabrikalarından da mü -
messil gönderilmesi kararlaştırılımş 
tır. 

Meyvaların lslahı 
Tedbirleri 

Erzincan (TAN) - Hah köyünde 
hükılmet tarafından açılmış olan Ka 
yısı fidanlığında bugünlerde üç bi-Bir ticari müessese olarak, dev

let ziraat işletme kurumu da ticaret 
odasına müracaat etmiş, odaya ka-

Bu Sene Meyva Bol yıt ve tesçili için beyannamesini ver 
Aydın, (TAN) - Sıcakların tesi- miştir. Bugünlerde kayıt muamçlesi 

na inşasına başlanılacaktır. 46 bin 
lira keşifli olan bu binalar, yaş ve ku 
ru meyvalarımızın ıslahile uğraşa -

rilf> mPv\I!:> "" 1:ı:>h7P1Pr hirnı>Jl_bire ., ... , _ , .. 
ballanmış, fiyatlar duşmüştür. Yay - ----0----
l iı kirazları 15, vişne 15, kayısı 15-
20, armut 5-10, erik 3-5, karpuz Harde Dünkü Satışlar 
2,5-15, kavun 10-20, bamya 15, fa 
sulye 5-10, domates 2,5-3, biber 
5-7,5, patlıcan 20 para - bir ku
ruş arasındadır. 

Bamya kilosu 11-14, sakız kaba
ğı 2-2.50, Dolmalık biber 10-12, 
sivri biber 8--10, kır domatesi 8-9 
sırık domatesi 10-12, Ayşekadın fa
sulye 11-13, fasulye yeşil 7-9, se
mizotu 1.50-2, soğan 2.50-3, sar -
inısak 3-4 kuruş. 

Patlıcan baş 3-3.50, orta 2-2.50, 
ufak 1-1.50, hıyar 0.25-0.50 ku -
ruş. 

Maydanoz demeti 0.40-0.60, pan -
car 1.50-2 kuruş. 

cak teşkilata tahsis olunacaktır. 

IZMIRDE: 

Kroki ile 
Bir Define 
Bulundu 

liıı ~endill'l' . 
la. ?tıiih· ızıh bu arzusu, benim i-
bı~y haıll'l bir hadise doğurmuş; 
·"Sı' Yatında k". . d ~. 

den birinin önündeki küçük balko 
na çıkmış; gurubeden güneşin son 

ışıklarile enfes bir manzara arze
den denizi ve Boğaz sahillerini te
maşa etmek istemişti. 

SARIŞIN KIZ 
Çekirdeksiz üzüm kilosu 10-25, 

türbe eriği 5-12, kayısı 25--40, zer 
dali 13-15, fındık 5-8, şeftali 15-
25, vişne 10-28. Mustabey armudu 
8--15, incir 5-15 kuruş. 

İzmir (TAN) - Pınarbaşında otu

ran· Tahir Tokgöz, defterdarlığa mü 

racaat etmiş, göstereceği mahaller

de define bulunduğunu ihbar etmiş.. 

tir. Defterdarlık mesele ile alakadar 

olunca Tahir Tokgöz Yunanistana 

gitmiş, orada bazı şahıslarla temas 
ettikten sonra dönmüştür. Tahir 
Tokgöz, alakadar makamlarla noter 
likte bir mukavele akdettikten son
ra Pınarbaşında, ortadan kaybolan 
Nikob İstelyonun oğlunun evine gi
dilmiştir. Tokgözün elindeki kroki
ye göre hafriyata başlanılmış ve hiç 
zahmet çekilmeden, bir küp içinde 
100 adet altın, 2 beşibir yerde ve 2 
İngiliz lirası bulunmuştur. İstelyo
nun 'oğlu Mihailin evinde de küçük 
bir çanak içinde 130 Türk lirası, 4 
lira çeyreği, bir İngiliz lirası ve bir 
çok nikel para bulunmuştut. 

ile mev ıımın egış-

~ İliç ll~ebep olmuştu. 
fe .. ..ı 1.J.trnarn O .. 5 ı~ . 

~~''Iİtıin · gun, a Mıadd~n 
~lı <Zatı ~- sonralan - başkadını 
~ı/' doın ~ul) kalfa ile yere otur -
~ Zatı~~1° oynuyorduk. Birden
'~ u, 
b fend· · 

~ E!Q.i ,.,_ ırnız! ... 
~~l\ . ~ "k ~; fıtlı V'i bir hareketle yerin 
~ ~arak ~ 

~- ~aıı k: • oturdugumuz oda-
ç, ~l. ~ak apısından, diğer odaya 

l1)~dırn. ~ ben, şişmandım. Ka
.\) l'a~ k: emen dominoları top -
bq~a lta~~apenin altına tıktım. 
~ dırn. Ô·:ak ellerimi göğsüme 

l\ı tf!tıdill'l· 0 Ylece donakaldım. 
... )or. ız kap .. .. d 
.r~~ , tüıu' . ının onun e du-
l~ bit. 'i a ınsıyerek bana bakı
~~ ilbere tıında, Abdülvahit ağa i-
b~ltlıın~giz ve Dürrünab kalfa

' 1>1\il ~ordu. Dürrünab kalfa 
~~ ~e d 

1 
e gözü ile işaret etti: 

!\ 1.J.ruyorsun.. Ayak öpse

tıııı ltıe'Jt . 
~>~ ~Pl~dtedi. Derhal aklımı ba-

··ıı .. ını K b ayaıtı · aşarak, Efendi _ 
~ltı~l'~aı ar:rına kapandım. 
~~il.~ tut aını sıvadılar. Ve omu 

, 1t-ke
11 

arak kaldırdılar. Geri 
"b ~itnd~u sözleri işittim· 
qe ır? 

ij~ ~di • . ... 
kaı l'l'ıı~irı b 

, !a ce" u sualine, Dilberen 
~~N-. ~tetıd· ap verdi: 

'4ğ~ 'll'lizı T 
Cl •·• r~ ··· ayyar Paşanın 

~ı.l ~<ı.... . .. ). 
'I: "lql'\ )1: 

fendimiz bana hitap 
llh. \> a 
"•~ı ~lla .. ~·· ~ 

huYQ .. uçuk bir kızdın. Bak, 
rrıu~ün. 

Bu saat, Boğaza giden vapurla
rın en kalabalık zamanı idi. Tam 
o sırada şirket vapurlarından biri, 
saraya yakın geçerken, halk Efen 
dimizi görmüş .. Vapurdan coşkun 
bir alkış yükselmişti. Eminim ki, 
bu alkış. Efendimizin şahsından zi 
yade, uzun zaman hastalanan, ve 
bu hastalıktan ifakat ümidi kaim~ 
yan bir adamın; tam bir afiyet ha
linde görülmesinden mütevellit he-
yecandan ibaretti. 

Efendimiz, bu heyecan karşısın 

da vakar ve sükununu tamamile mu 

hafaza etmiş; gülümsemekle ildi -

fa etmişti. Fakat şehzade Salahad 

din Efendi, halkın bu halinden mü 

tehassis olarak cebindeki beyaz 

keten mendili çıkarmış; vapura 

sallamak suretile halkın tezahüra 

tına mukabele etmek istemişti. İş-

te bu hadise, sarayımızın bir kat 
daha sıkıya girmesine sebebiyet 

vermişti. 

E rtesi gün, Cevher ağa pürhid 
det gelerek bizzat Efendi -

(1) (Ayak eskisi) olmak, sarayın gü
lünç adetlerinden biridir. Saraya gelen 
genç bir kız, ancak senelerce bekledik
ten sonra (eski - yani, kalfa) olabilir. 
Kalfa olabilmek için de, efendisinin a
yağını öpmek zilletini ihtiyar etmesi A
dettir. Fakat böyle müstesna hadiseler
de ayak öpmek fırsatına nail olanlar, o 
anda (ayak eskisi) olur, ve (kalfa) sı-
rasına geçirilir. 

Onların en çoğu sarışındır am
ma, bereket versinl sarışınların 
hepsi onlardan değildir. 

Onlar dediğim folikülin hormo~ 
nunu az çıkaran kızlardır. Ondan 
dolayı bUHlğ yaşına geç ererler. 
Öteki kızlar on iiç, on dört yaşın
da erdikleri halde onlar on altısı· 
na, on yedisine kadar beklerler. 
Ondan sonra da muayyen günleri 
kısa sürer ve pek çoğununki sancı
larla geçer. 

Halbuki sarışın kızın yüzüne 
bakınca onu gürbüz, sağlam gö
rürsünüz. Çoğu uzunca boyludur. 
Çünkü uzun kemikleri geç yatı
şı.r ve yatışıncıya kadar uzar. Yü
zü yuvarlacık, biraz da pembe. 
Fakat gözleri, o sarışın kı'Zın göz· 
leri donuk. söniik, fersiz, mana
sız olur. Gözlerine baktığınız za
man onun hic;bir arzusu yokmuş, 
kocaya varmak bile istemiyormuş 
gibi sanırsınız. 

Gümrah siyah saclı folikülin 
hormonu esmer kızdaki parlak, a
teşli bakan gözlerin zıddına ... 

Sarı kızın da saçları gümrah, i
pek gibi olmakla beraber kasları
nın ve kirpiklerinin seyrek olma· 
sı gözlerinin fersizliğini arttırır. 
Etleri tombul tombul, fakat yu· 
mu:şak ve cansız. 

Kolları ve bacaktan, elleri ve 
ayaklan yaz ve kış morumtırak, 
kırmızı, bununla beraber donuk 
renkte. Bu mevsimde sokağa ço
rapsız çıksa bile, bacaklarının do
nuk kırmızımtırak olmasından 
çorabı olmadığını kolayca ayırt e· 
demezsiniz. Sıcakta bile elleri ve 
ayakları soğuk, fakat kışın çabuk 
ta catlar. 

Sarışın kızın yası büyüdiikce şiş 
manlamıya istidadı artar. Göğsü 
çabuk büyür. Asıl süt verecek 

guddeler\ pek bereketli olmadığı 
halde onların etrafındaki yağ ta
bakasının kahnhğından göğsü ko
caman görünür. Gövdesine, en zi
yade arkasına da yağ toplanır. 

Fakat kalça kemikleri yassı, ha
lık sırtı gihi kalır. 
Şu kadar ki, bu halterden dola· 

yı. yalnız folikülin hormonunun ek 
sikliğini kahahntli çıkarmak doğru 
olmaz: Tiroit ve ipofiz guddeleri de 
işe karışmışlardır, onlar da hor • 
monları az çıkarıyor, demektir. 
Hele, böbreklerin üstündeki gud
dede işe karışınca sarışın kı:r.ın ha· 
li daha ziyade değişir: O vakit şiş
manlıyacağı yel"de zayıflar, hal
siz de kalır. Midesi bozulur. Cil
dinin üzerinde kara kara benekler 
peyda olur. 

Zavallı sarısın kız. ı1ı'1ardan bön 
gibi görüniir. ·Halbuki hiç te öy
le değildir. O da akıl cihetinden 
herkes gihiclir. Çok defa orta halli. 
Fakat kendini delikanlılara gös -
termiye merak etmediği, evde cok 
ça oturmayı sevdiği icin , arkadaş
ları ona hımbıl. tcnbel derler. Za
ten bunlara sebep olarak. arada, 
sırada, baş ağrısı çeker. çok zaınan 
yemiye de iştahsız, uykuyu da faz· 
laca sever. 

Folikülin hormonunun azlığını 
tedavisiz hırakmı:va bir sebep yok
tur. Yalnıu heki~ler, bö:deJerine 
hormonla tedaviyi pek ihtiyatlı o
larak tatbik ederler. Ona karşılık, 
umumi tedavi, acık ve temiz ha
va, bol ve iyi hesliyccek yemekler, 
her ~ün ılıktan başhyarak, soğuk 
su ile duş, arkasından friksiyon, 
dermansız olanlara deniz banyola
rı. Fakat pek sinrili olanlara deniz 
zarar verir: Onlara da yiiksekçe 
bir yerde hava tebdili, Muayyen 
günlerdeki sancılara karşı sıcak su 
ya batırılmış bezlerle pansıman. 

Ecnebi limon 100 adet 200-350, 
karpuz Yenidünya baş 30-45, orta 
20-25, ufak 5-10, karpuz alacalı 

baş 35-45, orta 20-30, ufak 3-10, 
kavun topatan baş 25-35, orta 15-
20, ufak 4-10 kuruş. 
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ÇEKLER 

Londrıı 6.20 

Nevyork 125.865 

l 
Par is 3.48 

MllAno 6.6225 

Cenevre 28.825 

Amsterdam 69.23 
1 

1 
Berlin 50.54 
Brüksel 21.29 
Atina 1.135 
Sof ya 1.53 
Prag 4.355 
Madrid 6.89 
Varşova 23.62 
Budapeşte 24.80 
Bükreş 0.9325 
Belgrad 2.8575 
Yokohama 36.195 
Stokholm Jl. 965 
Moskova 23.6725 

ESHAM ve TAHViLAT 

Arıadolu demi.ryolu 1 ve il, 

peı1in 40.60 

\.., __ ~--..... -----·~--.. ,----·---------'' 

Yapılan mukaveleye göre, bunla
rın yüzde yirmi beşi hazineye ait o
lacak, üst tarafı muhbire verilecek
tir. Yalnız bundan buhran ve müva· 
zene vergisi kesilecektir. 
Tahir Tokgözün elinde, bazı mahal 

lerde define bulunduğunu gösteren 
birkaç kroki daha vardır. 

Uç Ton Yük 
İzmir (TAN) - Vilayet daimi en

cümeni yollan harabdien korumak 
için, kamyonlann azami üç ton yük 
taşıyabilmelerine karar vermiştir. 

Kamyon sahip ve şoförleri 15 ey
lılle kadar belediyeye müracaat1a 
kamyonlar1nın fabrika tonajını ta
yin ve tasdik ettirecekler, bunu gös 
teren mühürlü levhavı kamvonda 
şoför mahallinin iç slperine koya -
caklardır. * İzmir (TAN) - Ziraat Vekili 
Faik Kurdoğlunun büyük ziraat kon 
gresinden evvel memleket içinde bir 
tetkik seyahatine çıkacağı ve bu a
rada şehrimize de geleceği bildiril
mektedir. 
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Reiimin 
Ölçüleri ve,./ 
Kanunlarımız 

(&§ı 1 incide) 
meseleleridir. Tahkik heyetlerinin, 
Devlet Şurasının, Cümhuriyet mah
kemelerinin düşünce ve kararlan ne 
"ekilde tecelli ederse etsin, hepsi hür 
:ı; 

mete layiktir. Hepsinde ancak ve an
cak hakikate ve adalete varmak ve 
umumi haklarla beraber maznun va
tandaşların hak ve haysiyetlerini ko
rumak endişesi vardır. 

Vicdani kanaate dayanan bir hü
küm htç bir zaman tenkit mevzuu o
lamaz. Bunun için Temyiz dördüncü 
dairesinin hükmüne, hiç kimse hür
mete layik bir vicdani kanaatten baş
ka bir gözle bakamaz. Bugünkü ka
nunlarımızdaki ölçüler ve usuller böy 
le bir hükme varmayı icap ettirecek 
yolda ise mahkemeden bu ölçüler ve 
usullere aykın bir hareket beklene
mezdi. 

Yalnız şu nokta üzerinde alaka 
ile durmak caizdir ve hatta 

lanmdır: Varılan neticeye bakılırsa 
bugünkü kanunlarımız, umumi men 
faat esası üzerine dayanan Kemalist 
Türkiyenin prensiplerini tamamile 
korumuyor. Ölçüleri bugünkü gaye
lere göre değildir. Umumi menfaat ve 
dürüstlük esaslarında çok titiz olan 
İngilterenin son iki yolsuzluk muha
kemesini hatıra getrelim: Bunlardan 
birinde bir Hazine Nazın, yeni bir 
vergi kanunundan bir dostuna neşrin 
den evvel bahsetmek gibi hafiflikte 
bulunduğu için çok uzun ve şerefli si
yasi hayatı bir gün içinde kapandı ve 
suçlunun kendisi de bu Akıbeti tabü 
ve memleketin hayri için zaruri bul
du. 

İkincisinde bir Hava Nezareti müs
teşarı, henüz memur iken bir hava 
şirketinin hizmetine geçmek hakkın
da bir müzakerede bulunduğu için 
mevki ve nüfuzunu şahsi menfaat i
çin kullanmakla itham edildi ve res
mi vazüe hayatı derhal kapandı. 

Asri mezarlık hidille&inin bugünkü 
lr ....... ,.._1 .. --·-·- :.:1 ., • _;.:, __ --
nıanzara gösterdiğini bilmiyoruz. Fa-
kat işin memleket menfaati bakımın
dan arzettiği manzara, cemiyeti teı.l 

bir almaya, korunmaya sevkedecek 
yoldadir. 

Muhittin Üstündağın bir 
arkadaşı var. Vali ken

disini himaye altına almış. 
Bundan evvel Tramvay Şirke
tine kaldırım müteahhidi diye 
tavsiye etmiş. Belediyenin bir 
asri mezarlık yapacağını ve 
bunun için Zincirlikuyuda ara 
zi alacağını bu zat iptidadan 
haber alıyor. Başka suretle işi 
ne yaramıyacak araziyi. Bele
diye ile uyuşacağına iptida
dan emin olarak satın ahyor. 
Bu işte müphem taraflar ol
duğunu f arkederek evveli or
taya çıkmaya cesaret edemi
yor, Anastas isminde bir Ban-

. dırmalı Rumu ileri sürüyor. 
İlk teklif, arazinin sahibi sıfa
tile Anastas tarafından yspıh 
yor. Sonra Eşref meydana ~·
kıyor. Temyiz Müddeiumumi
sinin dediği gibi sağ eliyle !\fa 
Jiyeden dönümünü 30 liraya 
aldığı araziyi sol eliyle Beledi 
yeye 73 liraya satıyor. Eğer 
iddia edildiği gibi bu civarda
ki arazinin hakikaten o kadar 
kıymeti varsa Emlaki Milliye 
idaresi ne esas üzerine hunla
n 30 liraya satarak hazineyi 
zarara uğratmıştır'! Eğer kıy
met 30 lira ise hem Vali. hem 
de Belediye Reisi olan ~luhit
tin Üstündağ. RE'Jediyenin ih
tiyae duvdui'u araziyi neden 
Emlaki Milliyeden doğrudan 
dokruya 30 liraya almıyor da 
~ki arkadaşından 73 liraya a~ 
1ıyor ? 
Eğer bugünkü kanunlanmız böyle 

bir hadisede suç unsurlan bularrıyor 
larsa ve memleketin umumi menfa
aı;~ri bakımından aranacak hesaplar 
gorem yorlarsa mt•vcut kanunlarımı
zı, rejimin yüksek ölçüleri bakımır.. 
dan mutlaka tadil u ıshh etmek la
zımdır. Asri mezarlık tahkikatının bu 
güne kadar vardığı netice, böyle bir 
ihtiyacı çok açık bir surette ortaya 
lwymuştur. 

Ahmet Eml11 YALMAN 

Sus Vapuru 
Geldi 

(BC!§t 1 incide) 

şeklinde birinci ve ikinci kamaralan 
vardır. İstiap haddi 500 dür. Traktan 
farkı, bacasının bir metreden fazla 
uzatılmış olmasıdır. Sus Bandırma 
hattına işliyecek ve vapur yollu oldu 
ğu için İstanbul - İzmir hattı çok kı
salmış olacaktır. 

Dün, Deniz Bank Müdürleri vapu
ra giderek gezmişlerdir. 

Ayni tipte üçüncü vapur olan Mo
rakas ta yakında gelecektir. Orta ha
cimdeki vapurlardan Mersin hattına 
tahsis olunacak Etrüsk vapurunun Al 
manyadaki tecrübeleri yapılmıştır. 

Gemiyi getirmek üzere geçen cumaı 
tesi günü kaptan ve mürettebat Al
manyaya gitmiştir. Bu gemi on beş 
güne kadar limanımıza gelmiş olacak 
tır. 

Sus vapuru Vedat kaptnn idaresin. 
de getirilmiştir. 

Su•'un Etimolojisi 
Eski Türkler büyük dağ zincirleri

nin güneşe ve aya bakan sathı mail
lerinde, nehir kennrlarında şehirler 
yaparlardı. Ve buna Sus adını verir
lerdi. Sus'lar yaslandıklan büyük sat 
hı mailler dolayısllc şimalin sert rüz 
garlarından korunurlardı. Kendile • 
rine mabut olmak üzere güneşi, su
yu, ayı intihap etmekle beraber su, 
bunların en başında gelirdi. 

Iskenderun kor!ez'nde arkasını bü 
yük dağlara vermiş ve çayı ile ken
dini denize bağlamış bir Ter-Sus var 
ki Susların coğrafya, topoğrafya ba
kımından aynidir. 

Türkler bu sus kelimesini cana, yü 
ze, alına, suya, akan suya, su sat
hına ve bunların kaynağı olan ila
ha tahsis etmişlerdi. Radloff'a göre 
Teleütler, cana sus veya Suz diyor
lar. 

Iskenderun körfezinin eski adı I
austa idi, böylece sus kelimesi tam 
ve muayyen büyük su manasında mü 
talea olunabilir. 

Rumanya Ana 
Kraliçesi Mari 
Dün Vefat Etti ,_, .... ~,,, 
Kraliçe Mari, kara ciğer ve dalak

ta "cirrhose" hastalığından muzta -
ripti ve bu hastalık, zarpan zaman 
hemoraji yapmakta idi. Sanatoryom 
da Dresden'li profesör Lahman ta -
rafından tedaviyi müteakip kraliçe 
Mari, kendisini iyi h:ssetmiş ve mem 
leketine dönmek kararını almıştır. 
Seyahat, yeni bir hemoraji'ye sebep 
olmuştur. Bu hastalığın bu sebeple 
nüksetmesi neticesinde, kraliçe Ma -
ri vefat etmiştir. 

Kral Karol karcle,ini çağırclı 
Venedk, 18 (A.A.) - Eski Ruman 

ya Prensi Nikolaya, kardeşı Kral Ka
rol akşam üzeri telefon ederek anne
lerinin öldüğünü bildirmış ve cena
ze merasiminde bulunmak üzere kcn 
disini Rumanyaya gelmiye davet et
miştir. 

Eski prens Nikola, maltim olduğu 
üzere bir aile ihtilafından dolayı ge
çen sene prenslik hukukundan ıskat 
olunmuş ve Rumanyadan tardedilmiş 
tir. Karısı ile birlikte Brana namı al
tında Venedikte oturmaktadır. 

-o--

Osmanlı Borçlarının 

Yeni Ödenme Tarzı 
Paris, 18 (A.A.) - Havas Ajansı bil 

diriyor: Hariciye Nazırı Bonnet bu
gün Türkiye büyük elçisi Suat Davazı 
kabul ederek Osmanlı borçlanna ve 
onların tediye tarzına dair mektup
lar teati etmiştir. 

Bu anlaşma Türkiyenin Fransaya o 
lan borçlarının miktarına dokunma
maktadır, ancak tediyat hususunda 
bazı dPğişiklikler vanmaktadır. 

ngiliz- Türk Mali Anla1maıı 
Londra, 18 (A.A.) - Lordlar kama 

rası, İngiliz - Türk Maliye anlaşması 
hakkındaki }canun layihasını ikinci 
kıraatinde bugün kabul etmiştir. 

Fas Kapitülasyonları 
Pari&, 18 (A.A.) - Hariciye na -

zın Büyük Britanya elçisini kabul e
derek Fasta kapitülMyonlann ilgası 
hakkındaki mu.ahedeyi imzalamıştır. 
Bu muahede, 29 - 7 - 937 tarihli mu
kavele mucibince ilga olunan 1856 
tarihli ticaret ve seyrisefain mukc • 
nlesinin yerine kaim olacakt1f'. 

BiRiNCİ SAYFADAN MABAAT 

BaganHiıkim Nuran 
Muallim Selmagı 

Neden Dava Etmiş? 
(Ba.§ı 1 incide) 

"- Çok yorulmuşum ... diyor .. 1-
çiml bir an evvel dökmek için, ade
ta koşarak geldim!" 

Getirttiğim çayı içerken, fincanı 
tutan eli de dudakları gibi titriyor: 
Büyük bir heyecan içinde bulundu· 
ğu da belli. 

Tamamen sükuna kavuşacağı za
manı beklemeden, konuşmaya baş • 
ladı: 

"- Sabredemiyeceğim., dedi... 
Ve gözlerini açıp, sandalyasında 

doğruldu: 

"- Beni, dedi, tanıyacaksınız. 
Ben, Büyükçekmece yatı okulu öğ • 
retmenlcrinden Selmayım!" 

- !!?. 
"- Hatırlıyamadınız mı? Hani, 

bir kaç gün evvelki nüshanızda, be
nim davamdan, benden bahsetmişti-
niz!" ' 

Genç öğretmenin bu sözleri, hafı
zamı tembih etti. "TAN" da, "bir ka 
dın hakim, Selma adında bir öğret
meni dava etti!" serlevhası altında 
çıkan yazıyı hatırladım. Bu davanın 
muhakemes'ni anlatan o yazıda, da· 
vacı Bayan, muallim Selmayı dolan 
dırıcılıkla itham ediyor, ve şu söz
leri ;söylüyordu: 

"- Selma, benim süt kardeşim · 
dir. Kendisi, kimsesizdi. Evimizde, 
ailemin himayesinde büyüdü. Kendi· 
sine son derece itimadım vardı. Ben 
mektebimi bitirdim. Hakim oldum. 
Anadoluda vazife aldım. Giderken, 
birikmiş bir kaç bin liramı, mücev
herlerimi Selmaya bıraktım. Buna 
mukabil bir de senet aldım. 

gunun birinde bu Bayanla alakamı 
kesmek mecburiyetini hissettim. Af 
istedi. Hoşuma gitmiyen hareketler
de bulunmıyacağını vaadetti. Ağla -
dı. Yalvardı, ısrar etti. 

"Ben de vaatlerinde duracağını ü
mit ederek, kendisilc tekrar görüş
tüm. Hatta bir müddet evlerinde mi
safir olarak ta kaldım. 

"Fakat sözüme dikkat edin: Onun 
evinde bir sığıntı, bir besleme gibi 
değil, ısrarla alıkonan bir misafir gi
bi kaldım. Sonra, mahkemede iddia 
ettiği gibi, kendisile süt kardeşi de 
değiliz! .. Zaten onunla süt kardeşi ol 
mamıza, sade sütlerimizin uygun -
suzluğu değil, aramızdaki yaş farkı 

da manidir. Ben onun kızı yerinde -
yim! Bunu anlamanız için, nüfus ka
ğıtlarımıza değil, yüzlerimize bir an 
bakmanız kafidir! 

" O, bana verdiği vaatte durmadı. 
Ben de kendisile aliıkamı tekrar kes 
tim. Barışmak için baş vurmadık ça
re bırakmadı. Fakat ben, yalvarma -
larına, vaatlerine, ve nihayet, takip
lerine, tehditlerine rağmen, tekrar 
konuşmadım: Çünkü artık kendısine 
zerre kadar itimadım kalmamıştı! 

"O ise, takiple, tehditle emeline 
kavuşamıyacağını katiyetle anlayın
ca, ve ümitsiz kalınca, intikam al
mak emeline düşdü: Tertem1z alnımı 
dolandırıcılık, ve namussuzluk leke
sile kirletmek istedi! 

"Ben ise, evimi, eşyamı zapteden, 
evimin kapısını kırıp içeri giren, ve 
şerefimle, haysiyetimle, istikbalim -
le, hayatımla oynıyan bu bayan a
leyhinde, hem "hukuk", hem "ceza", 
hem de "namus'' davası açmış bulu
nuyorum. 

PoRs Mektebinin 51 ci 

Devre Mezunları 
(BClf& 1 incide) 

devre mezunları Cümhuriyet abide
sine çelenk koyarken devlet ve mil
letlerine sadakat için ant içmişler -
dir.,, 

Müteakiben mektep mezunları na
mına söz alan sınıf mümessili Habip 
Şens~ kürsüye gelerek şöyle demiş 
tir: 

"- Arkadaşlar, bugüne kadar a -
saylş ordusuna binlerce eleman ye
tiştiren Polis mektebi, 51 inci devre
si mezunlarını bu orduya katmı~tır. 

"Bize bu şerefli günümüzü bah.,,e· 
den dünyanın en büyük adamı Ulu 
Onderin önünde 200 genç polis, ir • 
fan ocağımızda ögrendiğ'miz bilgile
ri asil milletimizden aldığımız ter -
biyeye ekliyerek devletin harici ve 
dahili emniyetini bozmak arzusun ~ 

da bulunanlara katiyen fırsat vermi 
yeceğimize, kanunlarımızın çerçevesi 
dahilinde gücümüzün yettiği kadar 
tam bir bitaraflık ve soğukkanlılıkla 
vazife göreceğimize, Atatürkün tari · 
hi nutuklarında gençliğe emanet et
tiği bu güzel yurdun emniyet ve se
lameti için geceli gündüzlü, bıkma · 
dan, büyük b;r gayretle yurt ve U
lus için vazife göreceğimize ant içe-
riz.,, 

Hasip Şensözün son sözü üzerine 
abide etrafına dizilen genç polisle . 
rimiz hep bir ağızdan: 

"- Ant içeriz .. diye bağırdılar. 
Merasime, yaya, atlı ve motörlü 

polislerin mektep müdür ve muallim 
leri önde yaptıkları bir resmi geçit 
it> nihayet verildi. 

Bu sene mektebi bitiren polisle · 
rin miktarı 183 kişidir. Bunlar A · 
nadolunun muhtelif vilayetlerine ve 
bilhassa doğu vilayetlerimize tayin 
edilmişlerdir. Mektebin 52 inci dev · 
resi 1 teşrinievvelde başlıyacak on 
ay devam edecektir. 

An karada Şiddetli 

Talebe 

Etti 

Yağmurlar 

Kampını istila 

19 - 7 - 938 

Etimesut RadYo 

istasyonu Y akınclO " 

Neşriyata Başhy 
Ankara 18 (Tan muhabirio.., 

Etimesutta inşası bitmiş ol:ıll 
•• bll 

istasyonunun devrü teslunı 
• 8tııı 22 sinde yapılaraktır. Tc .. ıs 

··bt 
\"akkat kahuliindcn \'C tccrtı 
resinin ikmalinden 10-15 ıciill 
sonra neşriyat haşhyacaktıf· 

İstasyonun küşat mera'jiın~ 
zaman yapılacağı hcniiz ınııl 
mamakla beraber Cuınhuri) et 
mında yapılacğı söyleniyor. 

istasyon çalışmıya bil~ 
Ankara tok kuvvetli bir mcrk 
line gel;cektir. istasyonda ' 
mevzuubahis olım ·acaktar. fJılt 
s<>bctle ()ylc ciha:dar kurulnıll~ 
hunlar Ankarayı muayyen 
mc\·ccdc çalıştıracak, diğer i~ 
lardan tamamen ayıraraktıf· 

Ankara çalışırken yine )lef 

dinlemek mümkün olacaktır· 

Yalnız uzun dalgalarda 2oO 
• du'-ıı araııında Ankaranın scsı ·Uf 

tır. Kısa dalgalar için 200 ıoe,ı 
~clesi de olmı~·acaktır. Kısal 
düzleri 19,74, geceleri 31,69 ~~ 
zerinden çalı ncnk. uzu~Jar 1b 
gündiiz 1639 metre iizerındc 

··o caktır. Bundan başka bugu ı#_ 
her köyde bir okuma odası t 
<:alışılıyorsa ayni şekilde he~ 
bir radyo salonu, radyo meY 
rulmıya çalışılacaktır. HiıleJI 

umum müfettişliği sahaı;ınd• 
nan 1283 köyde beş senelik P. 
la kısmı azamı radyoya sabı' 
nacaktır. 

Avrupadan getirilen huso91 

batlı cihazlar hu köylere ye sJ 
meye başlanmıştır. İlk senede 
ci sene nihayetinde 261 köy 
yo kazanmıştır. 941 scnesiıaıl' 
köy radyolu olacaktır. 

Doktorlar Arasıftl 
Yeni Tayinler 

Ankara, 18 (Tan muhabiri!> 
Sıhhiye Vekaletinde son defi 
lan hükümet tabipleri arasıfl 
yin ve nakil listesini bildir;Y 

"Fakat geldiğim zaman hayret ve 
teessürle öğrendim ki Selma, ken· 
disinden çok genç bir delikanlıya tu
tulmuş. Benim paralarımı işıkına 
yedirmiş! Kendisinden paralarımı, 

mücevherlerimi istedim. Beni uzun -- .,, --r1-- eı 

"Hiç bir delile, hiç bir senede is
tinat etmiyen iftiralanna şahit olan 
lar suçlarına ortak bulunan kimse -

~~~~ \lmı.1ıln~u1a9fiafffMF~ ciı~Q! 
Yıldızay b~kfımet tabi1* 

Bu hususta kendisile görüştüğtim Göc Ney,c;ehir mPTkf'z hiikiı.~ 
·-··-··"" ...... ""'..,~"'· ·uıu'i. ____ ..,_ ----- rrgıneı ı::>anaıklı nukumet .,. 

(Btı§l 1 incide) 

rinde, çantamdan, bana borçlu bu • 
lunduğunu isbat edecek olan senedi 
de aşırıp ortadan kaldırdı! Şimdi 

kendisinden davacıyım! Çünkü söy
lediklerimin hakikate uyduğunu, şa 
hitlerim isbat edecektir!" 
Anlıyorum ki, o gün, mahkemeye 

gelmiyen şahitlerin de çağırılması 
için başka bir güne bırakılan o dava 
nın maznunu, karşımda oturan genç 
kızdır. 

Kendisine, mahkemesini hatırla -
dığımı söyled0 m: 

''-Ah ... dedi.... Ne olurdu? O sa
tırlan yazmadan evvel, bir kerecik 
te beni dinleseydiniz?" 

"- Biz o gün, ne sizi, ne de sizi 
dava eden bayanı dinlem=ştik. Fakat 
siz, bu yüzden telafi olunmaz bir za
rara uğramış değilsiniz .. Bir kaç gün 
sonra da olsa, işte nihayet ~izi de 
d 'nliyorum! isteğiniz bu değil mi?" 

"- lş işten geçti artık!" 
"- Neden?" 
"- Ben bir dolandıcı olarak teş

hir edildim!" 
"- Hayır. Ortada, henüz tahak

kuk etmemiş bir iddia var. Neticede, 
sizin iftiraya uğradığınız da tahak
kuk edebilir! .. " 

"- Elbette edecek ... Çünkü, müt
hiş bir iftiraya uğradım!" 

"- Sebep?" 
"- Bu "sebep", koskoca bir "ro

man" mevzuudur!" 
"- Hulasa edemez misiniz?" 
Genç, güzel ve sevimli muhata -

bım, hayalinde bir "roman" kadar 
büyüttüğü macerasının hikayesine 
nereden başlıyacağını kestirmek için 
bir müddet düşündü. Sonra, müna
sip bulduğu yerd~n anlatmaya baş
ladı: 

"- Benı "Muğla' 'nın maruf bir 
sülales·ne mensubum. Bunu isbata 
girişmeyi, lüzumsuz bir tenezzül sa
yıyorum. Beni dava eden Nuran ise. 
Bingazilidir. Ben Muğladayken, mek 
tep müdiresi olarak gelmişti. Ken -
disile o zaman tanışmıştık. O zaman, 
bir hadise yüzünden Vekilet emrine 
alınan Nuran, ailemden, büyük bir 
yakınlık ve alaka gördü. Bu yüzden 
duyduğu minnet, onu bana biraz da
da yaklaştırdı. Aramızdaki arkadaş
lık, daha kuvvetli bir rabıta halini al 
dı. Fakat bu rabıtanın hiç ho~ma 
gitmiyen taranan vardı. Bu yüzden, 

tinin de cezasını çekecektir.,, 

Şimdi, tıpkı geldiği gibi, ağlıya -
rak uzaklaşan Bayan $elmanın söz -
lerini bu sahifelere geçirirken: 

"- Acaba, diyorum, hangisi hak.-
Iı ?" 

Ayni heyecanla, ayni şiddtle, ve 
ayni kuvvetle, mağduriyet, masumi
yet iddia eden bu iki bayanın dava
sından çıkacak netice, merakla bek 
lenilmiye değmez mi?" 

Macar Nazarları 

yi şöyle anlattı: 

"- Bundan birkaç gün evvel Çu
buk çayının taşmaaile vaki su baskı
nına klı.rşı tedbir alınmış, çadırların 
etrafında derin çukurlar kazılmıştı. 

Fakat bu gün gelen sel o kadar ani 
ve şiddetli olmuştur ki, bu tedbirle
rin hiç birisi tesir etmemıştir. Yc.ğ

mur saat on beşte başlamış, gittilrçe 
şiddetini arttırmıştır. 

Talebe, kamp komutanının emrile 
çadırlara çekilmiş, yağmurun dinme 
sini beklemiştir. Fakat tam bu sıra
da birinci sıradaki çadırların hemen 

Temaslara yanı başında akan çubuk cayı birden 
bire yükselerek bu sıradaki çadırları 
işgal etmiştir. Buradaki talebe diğer 
çadırlara iltica etmiş, devamlı bir su 
rette yükselen su birkaç dakika zar
fında oraları da istilaya başlamıştır. 
Bu hal karşısında kamp komutanı 
talebeye çadırları terkedıp dışan 

çıkmalarını emretmiştir. Talebe bu
lunduğu yerde dizlerine kadar su 
içerisinde ellerinde tüfekleri olduğu 

halde verilecek emirleri beklemiye 
başlamıştır. Biraz sonra gıttikçe 

yükselen su kamp yerini tamamen 
kaplamıştır. Talebenin buradan bıraz 
ilerdeki yola çıkabilmesi için cı\'ar 

köylerden yardıma gelen. köylülerin 
himmetile ağaçların arasına ipler ge
rilmiş talebe bu iplere tırmanarak 
sudan yola çıkmak imkanını elde et
miştir. 

Rom ada 

Baıladılar 
(Batı 1 incide) 

bilhassa bunlar meyanındadır. Bura
da, hiç kimse bu gibi hayali faraziye
lere itibar etmemektedir. 

Paris, 18 (A.A.) - B. İmredi ile 
Kanyanın Roma seyahatleri Epok ga 
zeteainde bahse mevzu eden Donedi
yö, diyor ki: 

"Macaristan, anşluzdan beri büyü
mekten hali kalmamış olan Alman 
tehlikesinin farkına varmıştır. B. İm
redi, N aayonal - Sosyalizme karşı şid 
detll tedbirler almıştır. Mumaileyh, 

Asfalt yola, yalnız tüfeğini kurta
rarak çıkan talebe orada tüfek çat

kadar etmek için Roma'da manevra- mış, ve gelen belediye otobüslerine 
lar çevirmektedir. binerek şehre dönmüştür. 

kendisine mali bir yardımda bulunup 
bulunmıyacağını anlamak için Lon
drada gizliden gizliye iskandillerde 
bulunmuştur. B. İmredi, İtalyayı ken 
di memleketinin mukadderatı ile all-

"Maamafih kendisi Almanyayı da Hadise yerine bizzat giden vah ve 
gücendirmiyecek surette hareket et- belediye reisi bay Tandoğan daha ba 
mek mecburiyetindedir. Mumaileyh, zı alakadar zevat geç vakte kadar ta
önümüzdeki ay içinde Berline gide- }ebenin dönmelerine nezaret etmiı:;ler 
cek olan naibi hükiımet Hortiye refa- dir. Sel maddi zarardan b!işka hiçbir 
kat edecektir." 

Bolu ve Düzcede 
Atatürk Giinli 

Bolu, 18 (Tan muhabrinden) 
Atatürkün Boluya ayak bu hklan gü 
n ün yıldönUmU şehirde coşkun bir 
sevinçle tesit edilmiştir. 

Düace, 18 (Tan m uhabirinden) -
Busiln Dilaeelller 18 temmuz Ata
türk gftnUnü tezahü ratla kutlamışlar 

dar. - a. Y. 

zarar iras etmemiş, nüfusça zayıat ol 
mamıştır. 

Mısır Baıvekili 
Marsilya, 18 ( A.A.) - Muır bQ.§ -

vekili Mahmut PQ.fa, bu sabah bura
ya gelmiş ve Pari&e gitmek üzere 
trene binmiJtir. Mısır BQ.§Vekilinin 
Avrupa seyahati katiyen riyan ma -
hiyeti haiz: değildir. Mahmut PQ.§aı 
A vrupada yaz mevsiminde istirahat 
etmek için gelmiftif'. 

dul1ah Erım M. Kemal paşa 
köy belediye baştabibi Te 
Ayışığına, Kadıköy beledıye 

seri baştabipliğinden açıkta 
fat Cafer Kadıköy belediye 
liğine, Sandıklı hükumet tı 
dahiliye mütehassısı Ekreril 
lazığ, Nazilli hükumet tabii>~.& 
Esen İstanbul merkez hük\)JP"" 
liğine, Kütahya memleket 
si röntgen mütehassısı Baki 
Denizliye, İstanbul akliye b 
si mütehassısların~an ~b~ 
Manisaya, Kars dogumevı ~ 
talıkları ve baştabip Rüat .!,.. 
nisaya, Tıp Talebe Yurdu ı 
lerinden Saim Ermetin 

Gureba hastahanesi cild ~'-"' 
hastalıklar asistanı Nail }iöJV"' • 

gi tarama heyeti müteh. 
Adana belediye tabibi Delll~ 
açıktan mütekati tabip Nutl 
Fatih belediye doktorluğun•• 
köy hükumet tabibi Reşad sıJ 
Budruma, Mersin süt ve Ç~ 
yene ve müşaverei müteh 
hal Bayat Adanaya tayin 
dir. 
Bandırma Belediye doktort' 

Tarhan, Manisa memleket b 
si belediye mütehassısı Ba~ 
memleket hastahanesi dahil 
hassısı Necati Selvi, İspart' t1' 
doktoru Ragıp Kurtaran,.~ 
diye doktoru Mahmut Gö 

1 4'1tmişler ve istifaları kabil 

tir. dl~ 
Trahom kursu tabiplerirı ~ 

zi Çalışkan Maraşa, Suat ~ıJ 
ziz Kotay Mardine, Nazını 

··cı mana, Mazhar trahom rnll 
tahanesi tabipliğine tayin 
!erdir. 

tir. 



TAN il 

Keskin Kaıeleri üşütme, • 
CJrıp, nezleye ve ağrllara bire birdir. 

1 lik ve 10 luk 

kutulan vardır. 

tŞçt YAT AKHANELERI INŞASI 
Erejli Kömürleri lıletmesinden: 

Zonruldakda yekdiierinden ayrı üç mevkide ketif bedeli 
~uu. ~.000 lirayı geçen cem'an 1.500 kiti iatiap edecek 

• tta ıtçı yatakhaneleriyle dUf ve yemekhane inta ettirile-
_r.Bu i~~ta aid tartname, pli.o ve projeler 20 Temmuz 
i6 den ttıbaren Zonguldakta İfletmemiz Umum Müdürlü
l~den ~~nabilir. Taliplerin ltletme idaresine en az 200.000 
da rlc ~ır ıntaat yapbldanna dair vesaik ibraz ve ayni zaman-
~lıf edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu niabetinde mu-

t taninat akçeei Yeya mektubu te•di etmeleri f&l'lbr. 

~tl>u İftfaata aid tekliflerin kapalı zarf içinde olarak 5 Aps
lJ 938 Cuma sünil saat 12 ye kadar iti etmenin Zonguldaktaki 
llauın Müdürlütüne tevdi edilmit bulunmuı lazımdır . • 

Nafıa Vekaletinden : 
!turaeırYüksek Mühendis ve Fen Memurlarına 
~ 1Dilhendt8 ve fen mekteplerinden mezun olup ta lWıunen ma
la 01 buıunduklart mecburi hlzmetlirini bitirmeden evvel ber ne..,.. 
'rııı ;raa olsun vazüelerini terketmiş olanlarla bu hizmetlerini yapmak 
,;diye kadar müracaat etmem iş veya bu husustaki davete icabet 
~ ın f Yahut Vekaletçe istenilen tazminatı vermemiş veya ikametgah 
l.rıuıı eçhul kalmış olan yüksek mühendis ve fen memurları 3467 sayılı 
~Ü un muvakkat maddesi hükmüne tevfikan 1 Ağustos 938 den itiba
"iira çay içinde yani teşrinievvel 938 gayesine kadar Nafia Vekaletine 
~atla kanuni mükellefiyetlerini üa etmeleri lüzumu aksi takdirde 
'dar3467 ıayılı kanun hükümleri haklannda tatbik edilecea;nden 
~il ların bilhassa 4 üncü 5 inci ve 6 ncı maddelerdeki müeyyideler 
'nazarı dikkatleri celbolunur. (24~2) (~409> 

Müsabaka imtihanı 
1'iirldye Cümhuriyeti Ziraat lanka11nclan: 

~· - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi ahnecaktır. 
.. t ·,:; :- müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek lktı
ta~ •ret okullanndan veyahut Hukuk Fakillteıtnden veya bunlann 

3 1nemleketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak llzundır. . -}.{·· 
C. Zitatt Uaabaka 7, 8 ve 9 Eyhll 1938 &tinlerinde Ankara ve t.ıanbul T. 
ile aöıtu bBtinıcaıannda yazı ile yapllacak ve kazananlar Tetrlnievvel için 

4. lr imtihana tabi tutulacaktır. 
~ ~ lluıettif ıwmetlerine C140) lira aylık verilir. Askerliklerini yap
lp~ "'e BJrılan müfettif namzetleri askerlikten avdetlerine kadar ma

........... ~ layılırlar. 
\lb· )' •• l tutuı ... ,,U.ı\,ı. "J\..I ı U•• U"'"A.&\...l.&.U. .., ..... """'""JW.UU. ..JVU1 Q ••• ua.C: ""ı.91.1.~ llJ.11ıııolllel111UCl 

leeekıe?d·acakıar ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettiri
llilt hakk ır. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurlan da tekaüt-

5 llU haizdirler." . - tnı latıbuı Ve t~ihan programı ne sair şartlan gösteren matbualar Ankara, ts-
6 fa 4Qftlr T. C. Ziraat .Bankalınndan elde edilebilir. 

'ut~t~ te~liler, aranılan vesikalann uıllarını veya noterden tasdikli 
'l'eııu1 il b~r mektupla Ankarada Türkiye Ciimhurlyeti Ziraat Bankası 
~lidirteey.tı Reislijine vermek veya ıöndermek 1Uretiyle müracaat et• 
dt 'reftlfr~~u müracaat mektubiyle vesikaların en geç 24-8-1938 tarihin
'-= qeyeti Reisliğine gelmiş olması meşruttur. (2397) (4402) 

Ticaret ve Zahire Bo~sasında intihap 

'l' intihap Heyetinden: 
~ -::- 1038 nlhayethıde müddeti hitam bulacak olan Ticaret ve za 
'1e1t raaaı heyeti idaresiınin yeniden icra edilecek intibabatında nitibap 
~ \te bıtthap olunmak hakkını haiz olaclann listeleri bu günden lti· 
~ Ocia vı Borsa .koridorlannda asılmıptr. Bir itirazı olanlann dç ,un 
'-» ~1Temmuz1938 Pe!'§embe günü akşamına kadar yazılı ile lnti
~ ine m6racaatlan. 

ORMAN UMUM MODORLO<iONDEN : 
~ lunınajman vı 6lçme iflerinde kullanıbnak üzere: 
aao a et Ufki ve pkuli daire taksimatlı pusla ve dürbünlü ölçme aletı. 
aao .. onnancı kompası 
~ " eep puauluı 
ıo., • Mira 
ıo., " Tecessümat burgusu 

~~ Bezwent 
·~ &caktır. Kolaylılrla tqınabllecek hafif llit ve edevat tercih se-

'" lll·- biridlr. ..._ tiıa. ·ve edevatı vermek isteyenlerin IOl1 tadilltı ıösteren kataloklar 
~ le ~' llevi. fiatı, talim edebilecekleri tarihi IÖltarif teklif mektupla
"l 'derı •nunuı 1931 tarihine Jradar Orman_ U~um Mtldilrlillftnde tefek
~-~ komfsyon.a getirmeleri veya taahhutlu olarak göndermeleri. 
~ ha tos 1938 saat 10 da teklif ettikleri ilat ve edevattan birer tane ile 
~ ~kında her hususta izahat verebilecek bir mümessil bulund1111-
~hldır. (4347) 

~rlik M•hafcıu Geael Komuta•lıiı lstanbııJ 
-. ı. ....... 1~G Komisyonundan : 
~~ tane eğer takımının 12-7-1938 deki kapalı zarfla eksiltmesi
~ Çıkmadıjından 30-7-1938 Cumartem gilııil uat 11 de )'enJclen 

a''l',..~· l ' ~nlanan tutan 10380 lira ve ilk teminatı 779 liradır. 
t...... ·~ve evsafı lcamllyondad&r. Garülebilir. 

ır....""' ~lllerin ıfin ve uıtfnde ilk teminat makbuzlan ve kanuni 
=~ ·~ 

1 
b;rlikte Galatada uki İtbalit Gümrüjü binasındaki koznia. 

e •ri. ( 4404) 

, " 
T. C. ZiRAAT BANKAS' 

PARA 
LiRA 

BiRiKTiRENLERE 28,800 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Banka.unda kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile afağıdaki plana göre ikramiye dajıblacaktır: 

4 Adet 1,000 liralık 4,000 Ura 
4 ,, 500 ,, 2,000 " 

4 " 250 " t ,000 " 
40 ,, 100 " 4,000 " 

100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 ,, 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 lira· 
dan afağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazla· 
ıHe verilecektir. 
Kur'alar 1e11ede 4 defa, t Eylal, t Bia·incikinun, t Mart Ye 1 
Haziran tarihlerinde cekilecektir. 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Manuk Esmeryan'a borçlu Kadıkö -
yünde Altıyolağzı Halit Efendi IO
kak 17 sayılı evde Boğos km Ber
cuhi Terziyan'ın Kadıköyilnde Züh
tüpaşa mahallesinde Fenerbahçede 
sağı Mari arsası elyevm hanesi, so-
1 u Filio damadının arsası elyevm 
~u ısın nant:M cıı .K.a:;ı ~cu ın. 1..1;;p1l\.; 

Gülüzar ve Dalyan sokakları ile 
mahdut ve Manuk Esmeryan'a bi • 
rinci derecede ipotek tesis edilen r > 
limkadın vakfından eski 25 yeni 18, 
19 savılı olup Dalyan sokağında 18 
ve Gülüzar sokağında 19 No. yı a
lan ve bir tapu senedinde kayıtlı bu
lunan bir ahşap diğeri kagir ve ta -
mamı 3000 lira kıymeti muhamme
neli iki evin acık artırma ile satıl · 
masına karar verilmistir. 

Gayrimenkulün vaziyeti hazırası: 
Dalyan sokağındaki 18 No. lu ma

hallin bahçe kapısından girilince 
bahçe üzerinde bir buçuk kat kagir 
binanın mettialinde kapıdan girildik 
te bir kısmı çini kare döşeli b;r kıs
mı üzeri muşamba döşeli antrenin 
s2~ında ahşap tavan ve döşemeli bir 
oda onun karşısında antreden came
kanla ayrılmış bir oda ve oradan bir 
kapı ile mutfağa gidilmektedir. Bu 
camekanla ayrılmış odanın sağında 
bir koridordan helaya ve ikinci ka
pı ile mutfağa girilmektedir. Mutfa 
ğın zemini çini döşeli olup bir ocak 
ve bir musluk taşı ile musluğu ihti
va etmektedir. 17 basamakla ve mu .. 
şambalı bir merdivenden çatı arall 
ittihaz edilen kata çıkıldıkta: bir so
fa üzer;ne sağlı sollu iki oda ve sağ· 
daki odaya bitişik bir hela mevcut 
olup soldaki odadan balkona cıkıl -
maktadır. Sol taraftaki odanın yanın
da bir dolap mevcuttur. Bu binada 
elektrik, terkos ve havagazı vardır. 
Bu binanın etraf duvarı bölmeleri 
klgir olup dö~me tavan ve çatı ak
samı ahppbr. 

Gül ve Gtilüzar diye anılan sokak 
taki 19 No. lu kısmın demir kaplllD
dan aifildikte sai taraf ta üzeri on
düleli saçla örtülü ahşap bir ahır 
ve solda esas bina bulunmaktadır. 
Üç basamaklı taş merdivenden bina 
ya dahil olundukta: Eskimiş muşam
ba döşeli bir antrenin sağında ve 90-
lundR birer oda mevcut olup salda 
ki odada iki dolap vardır. Merdiven 
altında ufak bir kiler mevcuttur 
9-ldall cicJad111 9 buamakh bir mer 
divenle bodruma oradan da mutfağa 
geçilmektedir. Mutfağın zemini mer 
mer döşeli olup bir ocağı ve bir he
lUı vardır. 16 ayaklı merdivenden 
çıkıhnca camekanla bölflftmilı bir 
sofata ~ıkıldıkta: SaJ ve solda birer 
oda mevcuttur. Camekanın di~er ka 
pısından Pfldikte: Salda bir he1' 
ve k•t"fUmdaki 15 basamaklı mer
divenden çatı arasına cıkılmaktachr. 
Bu kısımda da elektrik ve terkos 
tesisatı mevcuttur. Binanın cephe -

sinde ve üst katın ıofasında tesacıüf 
eden kısımda çıkma mevcuttur. Ve 
heyeti umumiyest ahpptır. 

Bu kısmın methalinin ıajında tim 
dilik kümes olarak bir bodrum var
dır. Her iki kısmın bahçesinde 12 ta
ne mevvalı d:ac ve asma vardır. Ve 
•"'°'J ~ctısıı. aga-çıa'r aa mevcunur. ıvıe-
sahau: Mezkür evlerin bulunduğu 
mahallin heyeti mecmuası 485 met
re murabbaı olup bundan 74,50 met 
re murabbaında kiıgir ev 57.20 met
re murabbaı mahallinde ahşap ev ve 
20,40 mere murabbaı üzerinde ahşap 
mutfak ve 17,40 metre murabbaı ü
zerinden ahır mevcut olup müteba
kisi bahçedir. 

1 - İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı sa 
hiplerinin işbu eayrimenkul üzerin
deki hakların hususile faiz ve masa
rife dair olan iddilarını evrakı müs
bitelerile 20 ı;rün icinde icra dairesi
ne bildirmeleri aksi halde hakl;ırı 
tapu sicilile sabit olm11dıkça satış be-

inin paylaşmasından hariç 
lar. 

2 - Artırma şartnamesi Üsküdar 
icra memurluğu odasında 1 ağustos 
938 tarihinden itibaren herkesin gö· 
rebilmesi için açıktır. 

3 - İhale 24 ağustos 938 tarihin
de çarş~mba günü saat 10-12 ye 
kadar Usküdarda icra memurluğu o
dasında icra kılınacaktır. Şu kadar 
ki, tayin edtlen i§bu zamanda artır -
ma bedeli gayrimenkulün muham -
men kıymetinin yüzde 75 ini bulma 
dığı takdirde en son artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere artırma 15 
gün daha temdit edilerek 8 evliıl 9·u 
tarihinde perşembe günü saat 10-12 
ye kadar Üsküdar'da Üsküdar icra 
memurlu~ odasında en c:ok artıra
na ihalesi icra kılınacaktır. 

4 - Gayrimenkul kendisine ihale 
olunan kimle derhal veva verilen 
mfihlet içinde para}'! vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüluek teklifte bulunan kim
se arzetmiş olduğu bedelle almaja 
razı olursa ona almaz veya bulun -
mazsa hemen 15 ,Un müddetle art
tırmaya çıkarılıp en cok arttırana 
ihale edilir. !tld ihale arasındaki fark 
ve geçen jliinler icin yüzde be~ hesap 
olunarak faiz ve diaer masraflar ay
nca hükme hacet kalmakllızın me • 
muriyetimizce tahail olunur. 

5 - Artırmaya iştirak için gayri
menkulün muhammen kıymetinin 
yüzde 7 bucutu nlsbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat 
'""""ktuhnnu tPvcii Ptmeleri lazımdır. 
Alıcı artırma bedeli haricindP olarak 
thale karar oııllarını tapu fera~ har 
cını 20 senelik vakıf tavız bedelini 
vermeğe mecburdur. Tellaliye resmi 
bina vergileri belediye resim ve ver
ılleri ve vakıf icaresi ihale bedelin -
den tenzil edilir. Daha fazla malQ -
mat istiyenler 938/tSlfl dosva nums 
rasivle memurivetimize müracaat e· 
debilfrl.-r. Arzu edenlerin tavin olu
tıan zamanda sartnameyt o'kuvarak 
hazar bulunmalan veya mümessil 
~dennPlm v.. ,,n~t,.rilPn şartlara 
riayet etmeleri nan olunur. 

HR$RRRT 
sıhhahnizi 
hhditl edigor 

.__~ 

1.$~~ 

Ot/LBRI 
iT 

ile öl. iirUnüi. 
.,_, ...... . ............. , ..... ..._ ............. 1 

DENiZBANK 
---------~ 

ISTANBUL ŞUBESi MODURLOGONDEN: 
Karaköy Acentahğında tamirat 
1 - Denizbank Denizyolları İşletmesinin Karaköy acenteliği bina

sında yapılacak tamir ve tadil işleri eksiltmeye ionulmuştur. 
2 - Eksiltme, 22/ 7 /938 Cuma günü saat on buçukta şubemiz Ma

teryel dairesi binalar kısmında yapılacaktır . 
3 - Şartname, resim ve keşifler bu serviste görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminatlariyle yazılı gün ve sa-

atte müracaatları. 

Avrupa ve Amerika'ya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstltilıii Genel 
D~ .... "4••·-"a;,.-.... .a • .,. ' 

1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile ~O 
tale~ seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile alikadar 
muhtelif ihtisastan elde etmek üzere miihendialijl ve 8 i de jeolojik 
ilimleri tahsil edeceklerdır. 

11 - isteklilerin aşağıdaki §8rt1a n haiz olması lbımdır: 
a - Türk olmak, 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalıp bilecek kabiliyette ve sıh

hati tam olmak "Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.,. 
c - Laakal lise veya kollej mezunu olup. olgunluk vesikasını haiz 

bulunmak, 
d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukan olmamak, 
III - Her istekli, mühendislik veya jeolojluk mesleklerinden hangisi

ni seçtiğini vereceği 'istidada açıkça bild irmeğe mecburdur. Müsabaka 
notl~rının tasnifi. her iki mes:eğin imtihanlarına girilmiş olsa dahi, se
çilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik veya Jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul edilmi-
yecektir. 

IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Cebir 
b - Hendese 
c - Fizik 
d - Kimya 
e - Ecnebi bir dil 
f - Nazari hesap 
g - Müsellesat 

- Her iki meslek için mecburl 
.. •• .. .. " 
" " " " 

., 
.. .. " " " ,, ,, " " " 

- Yalnız Mühendislik için mecburt 
.. " " " h - Mihanik 
" " tt " " 

i - Jeoloji - Yalnız Jeologluk için mecburi 
j - Zooloji ,, ,. ., ,. ,. 
k - Botanik •• ,, ,, ,, ,, 
V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, 

ıönderilecek talebelerin. ibraz ettikleri derece itibarile, muhendislik için 
kazananların ilk 12 si jeologluk için de, ilk 8 t arusında bulunmaları 
şarttır. 

Uaü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift sa • 
yılacaktır. Mühendialik müsabakamı kazanan 12 kişideQ ilk 8 i, miıben
disliğin doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirılecek ve 
9 uncudan 12 nciye kadar olan 4 ldfl de, maden işletmelertle madeni 
endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak tizere "Ticaret ve or
ganizasyon mühendisi" olarak ~tiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar dev
let emrinde mecburi hizmete tabi olduklanndan bu hususta miikcllefı • 
yetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için 
de muteber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka tmtihanlan Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet JW1lardır: 
a - M. T. A. Enst"tüsüne son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 
b - Sıhhi muayene tarihi: 26 a ~stos ı 938. 
c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 ağustos 1938. 

VIII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, husnühal varakasın 
mektep şahadetnamesini veya bunla rm tasdikli birer suretlerini 4 k.ıt 
fotoğraf _ve dilekçelerin~. son_ müracaat tarihir.>e kadar Ankarada M. T. A~ 
Enstttüsu genel dtrektorlüA'fine gön dermelei't ve sıhhi muayeneleri ı~tn 
de tayin edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan apartımanında 
ki EnstitO merkezinde bulunmaları ilan olunur. 12007) 13R22l 

Sahibi v,,., umumi neşrtyatJ ldareeden: Ahmet Emtn YALMAN Gaz. 
ıecilik ve ftetrtyat Türk LimHet. Ştr-UU. BemldıA'J ,_ TAN Matbaaa. 



• OTOMOBiL 

GENERAL MOTORS 
MAMULATINDA,_. 

• 

Amerikan 
Kamyonunun 

randeman1 

Avrupa 
Kamyonunun 

ekonomisi 

• • 
TiCARETi T. A. Ş. 

ISTANBUL •ANKARA 

YURDDAŞ, DİKKAT! 
yedi yüz mllyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 

öldüren en müdhlt 4fet sıtmadır. 

VATANDAŞ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz ıivri aineklerin bu alda hayret verici cina
yetlerinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek den vardır ki bu da (Ki
nin) dir. Kinin ııtmanm emaalıiz ilacıdır. 

Beynelmilel hb ve sıtma cemlyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmlıtlr. 

EN GOZEL 
Hıfzıaııhha. noktat fttl%Gn~ 
dan lan huauata iyi imal 
edilmif ÇOCUK ARABA
LARI, cm iyi ferait w eJt 

ucuz fi11aılorta yalnız, 

Baker Matazalarmda 
•aıılmtıldcdı,.. 

KUVVET 

ViTALI 
Kansızhli, kemili hastahkları, dimai yorcıunluklcart 
ile vltamlnslzlikten doğma bütün zayıfhkları CJ•iirlr· 

VITALIN 
Her annenin bilmeıi icab eden bir WTVet tunıbudur. Çoc:Ulr
larmıza Vitalin kuvvet ,urubu vermekle onlan aailam, sif

büz Ye neteli yetittirininiz • 

v 1 T A L I N 
Mektep çaimdaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlaflll 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 
lNGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - ISTANBUL 

Fener Bahc;e B E L y U Otelinde 
Yarın Aliıam 

' 

MÜNİR NUREDDİN'ill 
-----· 3 ncü Konseri 
---------------------------------------=,,,,,,,,;I"',. 

-

Cildinizin tahrlı edilmemeılıl 
isterseniz? 

Dünyanın her tarafmda ane _. 
kullanılan, ve cildi brqtan _,_. 

pamuk sibi yumuf&t&n 

POKER 
Tıraı bıçaklarını 

kullanınız. 

VAKTİNDEN EVVEi. İHTİYARLAllAHAIC 

İSTERSENiZ Dr. Rıch Weiss ... 
7/ldll-~. " 

Her eczanede V• ~ 
bulunur. rab/efl~rınd~n 

Jmumi Depoau: 
Ankara Cad. No. 88 Türkiye Eczanesi 

Lokanta ve Gazinoculaflll 

Nazarı Dikkatine ! 
Fabrikamızm BAŞKURT markalı ,-li 
mamulabmızı ıörmeden ÇATAL KA519' 
ve BIÇAK takımlannızı almayınız. 

Bütün mallanmız hem kalite itibafll• 
Avrupanmkinden daha yükaek ve beılll ~ 
fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

9 Toptan aab, yeri: Tahtakale caddesi No-
............................................. 

Bir Almanca Mütercim Aranıyor . ~ 
Kuvvetli almanca bilen ve tercüme işlerine tamamiyle vikıf bit ~ 

acele ihtiyaç vardır. Taliplern vesaikleriyle Beşiktaş Hayreddin .,. 

Nuri Demirağ atölyesine müracaatlan. 

AsipinKena 
~tzt 90luk alpnbjiiidaa, nezlfldm, g:rlpt.en, Mt Ve dJt &ini~ 

lroruyaeak en iyi U&ç budur. ismine dikkat b~ Bu,Unün tababeti kininin bu harikulade kuTVetini arttırmak, halıizliği, kuvvetaizliii, kan
ıızlığı önlemek ve 11tma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Araenik, Çelik ve bir çok 
acı nebatat huliaalarile birlettirerek BIOGENINE müıtabzarını hazırlamı9tır. ADEMi iKTiDAR 

BiOGENINE 
Sıtmada,, korunmak ve lıurtulmolı l~ln en l>lrlncl devadır. 

Kanı temizleyip çofaltır. Kırmızı kürecikleri arttırır, adale ve ıinirleri kuvvetlendirir, it
~ihayı açar, dermamızhğı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, ııtmanm bütün tekillerinde ti-

fa temin eden bu yükaek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 

GEVŞEKLIGINE KARŞI 

Taltletlerl •er eesuede arliJ'lnıs. (Posta kutU1a 1255 Bormohin) 


