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.. l!ıldYeni Müıteri Bulmak San'atı 
Or. Gasson diyor ki: 
"Her tacir bu kitaptaki usullerle klsa bir ?.a· 

man içinde müşterilerini artırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sana ti öğretiyorum ... TAN 
Matha11!'llnda Fivab ~n kıırus. 

Sovyet-Japon 
unase a ı 

Kral v~ Kr~li~e Çok ~ar.lak Çok Gerginleşti 
Merasımle ıstıkbal E~ıldıler JapQnlar Jkinci Bir 
a~---Sa-a-tli-k - lngiliz Kralı Dedi ki: Harpten Bahsediyor 

Japon Tayyareleri Dün Hankovu Bombar

dunan Ettiler. 1150 Maktul ve Mecruh Var 

' ---0-

Ağır Mesuliyetlerini Müdrikiz,, 
'A lune t Emin YALMAN 

1 1 hsaniye ocağının başın- p • B 
d elb' dayız. Hepimiu maden- G rl 5 G Y ram 
bir 18eleri dağıtıyorlar. Güzel j 
libiOJu?c~ elde etmiş çocuklar Yap 1y0 r 
hıı BeVJniyonız : Mavi ketenden 
~on, ceket, bir kasket, bir Paris, 19 (Hususi) _ Bu ıa
kOcanıan Bargısı, sonra ellerimizde bah Londradan hareket eden ln-

B· madencı lambalan... giltere Kral ve Kraliçesi Pariıe 
~r sa_,at için maden işçisi ola- 1relmitlerdir. Büyük bir kalaba
)i.ik · Koınür havzamızın en bü- lak taraf andan fevkalade mera
lrıi derdi işçi yokluğu ... Bunun ıimle kartılanan dost memleke

dJasını anlamak için k1;1laktan tin Hükümdarları, co,kunlukla 

~~ek kati gelmiyor. Işçiyi iş alkıtlıyan halk kütleleri araaın
tıun 8 görmek, biraz olsun o- dan geçerek Kedoraey sarayına 
~l§lna muhitine kanşmak inmitler, daha sonra Elize aara-

:>.tau'b· yında Cümhurreiaini ziyaret et-
ıte do~ ır aabh üzerinde yerin dibi- mi,lerdir. 
8u ~ayan asansöre biniyoruz. Kral ve kraliçenin ziyaretleri iade ftl"'°" 8ir yazıldığı kadar kolay ol- olunmu~ ve geceleyin Eliza sarayın
.1PlbJrv~ · ~ müteharrik demir basa da şereflerine verilen resmi ziyafet· 
lltatfk ,~hraa·, il r"tıı.MaK'lÇrr. mrı.ım
)or. "lltiban1 ıeçirnıek lbım geli- si ile samimi nutuklar teati etmişler-

di· 

ttı::~lara dofru iniyoruz. Başı
l'iiyor:. 1rınca yontulmut kayalar gö 
•Inıaa . Llınbalanmızın ıpğı altında 
bıız lib~ibi Panldıyorlar. Bunlardan 
1- n.. .. •ular süzülüyor, damla dam 

Seyahat 
Kral ile kraliçe sabahleyin saray

larından çıkarak halk tarafından te
zahürlerle uğurlanmışlar ve Viktor- ı 
ya istasyonunda büyük bir kütle ta
rafından şiddetle alkışlanmışlardır. 

Bütün yollar süslenmişti. Kral ami
ral elbisesi, kraliçe siyah elbise giy
mişlerdi. Kral ile maiyeti Duvr ami-

İngiliz kralı Jorj kraliçe ile arabada 

-•uın ·· 

Parisin Hazırhğı 
Bfrd uıe akıyor. 

~~ . enbire b' -""- A .. 
"'"Ylınu . ır samnu.- sansor, 
ç81'pı~ dıbindeki amortisörle biraz 
IGncıe 

1 
taıı aonra duruyor. Bu sıcak 

biç t~ 50 metre derinlikte dolaşmak rallık yatı Enchantress'e binmişler 

ve İngiliz muhriplerile tayyareleri
nin refakatile Bolonya limanına ha
reket etmişlerdir. Kralın yatı, Fran
sız sularında Fransız donanması ve 
tayyareleri tarafından karşılanmış, 

Fransız donanması resmi selamı ifa 

lngiliz Kral ve KraUçesinin Misafir Edil· 

dikleri Tarihi SaraYJ 1000 lıçi Tezyin Etti 
obnuyor. 

l)ı:rıda~ h~~alandınlan galeri
ltlQr d rde ileriliyoruz. Bunlar kö
ltlıı. a::~rlanna amut olarak açıl
l't delerek: ıstikarnetlerde sert kayala
)a de\> Yeni yeni galerilen• açma
delikle anı ediliyor. Hava tazyikı ile 
duruı r açılıyor. Bunlara barut dol-

İngiliz Hükümdarlannın ikametlerine tahsis olunan Hariciye 
Nezareti binası, yüz ıene evvel inta edilmittir. 
Son zamanlardaki vaziyet, büyük bir tiği için büyük bir tamire ihtiyaç gö
perişanhk içinde bulunuyordu. Tari- rüldü. 
hi kıymeti dolayısile, İngifü hüküm- Hariciye Nezareti sarayı, evvela, 

(Arkası: Sayfa JO, sütun 3 de] darını buraya misafir etmek icap et- [Arkası: Sayfa ıo, antun 4 de] 

,. •rak k 1 .ror. }f aya ar yer yer parçalanı-
de Uç er makine ve post.a bapna gün
llıtııtıı metre süratıe ilerileyebilen zah 
~u \'e külfetli bir gidiş ... 

~iir çalıfrnalan gördükten sonra 
•lı~ i§Ienen damarlara doğru yol 
dernı::ı. Kaza olmasın diye dar hatlı 

-,,olund YuruYÜ .. a nakliyat duP<iurulmuş. 
~r. G 

1 
şun ilk kısımlan rahat gidi

a..ı_ a erile ad 

Abdülhak Himidin Kızı 
Bn. Lüsyeni Dava Etti 
Merhum Şairin Tamamını Zevcesine Bırak· 

tığı Eserlerinin Telif Hakkından Hisse istiyor 
~ ıçıbn r am boyundan yük-
)e ltu ıı, Yere de çamur olmasın di Büyük tair merhum Abdülhak Hi.midin kızı Bayan Emine, üı-
"'-rıa: dökülmüş. Fakat kömür da- tadın refikası Bayan Lüsyen aleyhine bir noterlik senedinin ve 

~e 1~' ?0 iru muhtelif istikamet- vasiyetnamenin iptalini iıtemittir. Asliye üçüncü Hukuk mahke
hr taraf:rıler .ço~alınca iş değişiyor. meıinde Eylulün 20 nci salı günü saat 14 de devam edilecek olan 
ı. t" taraftan ikı huklüm yürümek, di- b d 
ııti an bataklığ u avanın mevzuu tudur: (Arkası: Sayfa 10, sütun ı de) 
ıa. Çarnu~ a yakın halde-
~l:rlıeli 8 

basacak yeri hesaplamak D 
~~~~·~:~gezintisi yorucu ve sı- en izden Çıkarılan 
~ "'ıun·· 
l\..._ ı.teıı un akşamında yapıldığı i- E 
b;; )'\ik;::~;z. Fakat galerinin srarengı·z Bı·r Ceset rn )erine e açılmış, kuruca 
6.~lt il'llka "annca ve ayak üstü dur- -----------

Rumanya Ana 
Kraliçesi Pazar 

Günü Gömülecek 
Kraliçe Marlnin Vefatı 
Şehrimizde de Büyük 
Teessür Uyandırdı 

Bükref, 19 ( Huıuai) - Valide 
Kraliçe Marinin cenaze merasi

mi pazar günü yapılacaktır. Bu

gün Kraliçenin ni.tı Sinayadaki 

Pelet tatosuna götürülmüt ve hal 

kın bugün ve yarın tabut önünde 

eğilerek hürmetlerini ıöıterme
ıine müsaade edilmittir. 
Perşembe günü cenaze Bükreşe 

götürülecek, burada da halkın cu
martesi gününe kadar son hürmeti 

(Arkası: Savıa 10. ıütun 6 te) 

'"" nına ka"u d Ö ~nu 11~ kadar nisbı 'buı· ncda yorgun1dıu- A an11n nce Kafasının Parl!alandını, Sonra 
rn ... eşte() r uygu o u- 3 -:ı Baıvekil EylOI Ayında 
~e~~ kurı~%~:· 1ka i bküklt~ yub·rü- Denize Atılarak Öldürüldünü Zannedi&yor 
~ ... IJlak • ya us u ser est -:ı T •vfik Rüıtü Arasla 
~ 'aadet 1;eğer ~e büyük bir zevk "Suı,, vapurunun iımi, dün, ikinci defa olarak zabıta hadiaele-

Nevyork, 19 (Hususi) - Uzak Şarktan gelen en son haberle
re göre Japon tayyareleri bugünHankovu iki saat bombardıman 
etmiştir. Bombardıman son derece şiddetli idi. Şehir şimdiye ka
dar }löyle bir hadise ile karşılaşmamıştı. Zayiat 1150 maktul ve 
mecruh arasındadır. 

Bir habere göre sığınak olarak kul
lanılan bir yer ateş almış ve 500 kişi 
ateşten kurtulamamıştır. Yirmi Ja
pon tayyaresi Vuçang'ı bombardıman 
etmek istemişse de Çin avcı tayyarl!
leri tarafından hücum ile karşılan
mış, 3 Japon tayyaresi düşürülmüş, 

diğerleri kaçmıştır. Şehirde evler yan 
mış ve 200 sivil olmuştur. 

Çip ordusu namına söz söylemiye 
salahiyettar bir zat Japonların Hu
kov mıntakasında fena bir vaziyette 
olduk1a'tını bildirmektedir. Her ne 

(Arkıısı : Sayfa ıo. sütun 5 te) 

Kırşehir Köylerinde 
• 

Hummalı Bir inşaat 
Faaliyeti Başladı .. 

Mlllf Müdafaa Vekaletinin Gönderdiği 500 Sanatk4r 
Erle Nafıa Yekaletl Memurları Zelzele Neticeıinde 
Yıkılan Bütün Binaları Yeniden tnıa Ediyorlar 
Ankara, 19 (TAN Muhabirinden) - Kırtehir ve havalisinde 

1reçenlerde vuku bulan zelzele münuebetile Kızılay, buradaki 

köylerde ev intası faaliyetine büyük bir ıayret sarf ebnektedir. 

Bu maksatla, bugüne kadar topla
nan para miktarı 319.861 lirayı geç
miştir. Hükümetin de nakden verdi
ği 530 bin lira ile köylerde kısmen 
harap olan yerler tamir edilmekte ve 
tamamen harap olanların yerine de 
yenileri yapılmaktadır. 

Bu münasebetle Milli Müdafaa Vt.'
kaleti tarafından gonderilen 500 sa
natkar er ve bunların başında Nafıa 
Vekaleti tarafından tavzif edilen me
murlar, evlerin inşasile meşgul ol
maktadırlar. 

(Arkaı;ı: Sayfa 10. sütun 6 da) 

lstanbul Atletizm 
Birinciliği Başladı 

: , 
~ 

' 

FJ 

Dün Diskatma müsabakasına giren sporcular 

Atletizm Ajanlığı tarafından tertip 14 puvanla Galatasaray ikinci gelmek 
edilen İstanbul Atletizm şampiyonlu tedir. 
ğu müsabakalarına dün Taksim sta- lıtanbul Bölge Birincilik 
dında başlandı. Muhtelif günlere tak· Müsabakaları 
sim edilen bu müsabakalardan disk T . S. K. Istanbul bolgesi futbol a-
ile Yunan usulü disk atma müsabaka- janlığından: 

lan yapıldı . Alınan der~leri yazıyo 1938-1939 senesi bölge birinci -
ruz. lik müsabalarına iki devre üzeı ın -

Disk den 11 eylül 1938 pazar giınü başla

1 - Yavru <Güneş) 36 59 2 - Sa
va (G.S.) 34.62 3 - Arat lGtineş) 33. 
13 

Yunan usulu disk : 

1 - Yavru (Güneş) 32.47 2 - A
rat (Güneş) 32.34. 3 - Sava (G.S.). 

nacaktır. 

Fikustürü tanzim etmek üzere bi
rinci küme kluplerının salahiyettar 
murahhaslarının 25- 7- 1938 p ı zar 

tesi günu saat 17 de ve ikıncı kiıme 
klüplerinin salahiyettar murahha la 
rının da 26-7-1938 salı gunii sa • 

°b\u' Su lek~~t: bı~ ~iç bilmiyormu- rine karıftı. Ve bu aef erki hadise, ali.kadarlara, ıon düğümleri Rumanyaya Gidecek 
~ ~:~ rahat bir ~~~t~ğ=~ imkanını birkaç ıün evvel çözülen mahut İpsala cinayeti kadar eararengİ• Tamamen tyilepnif olan Bqveki-

• """91\Jn lr anmıı ka .. .. ekted · "'l'tllt ıt· e hissi duyuyoruz. ıorunm ., ır. Un, bir müddet Yalovada istirahat 

Dünkü müsabakaların puvan tasni- at 17 de bölge merkezinde bulunma 
fine JrÖre Güneş 14 puvanla birinci ve ları lüzumu tebli~ olunur. 

~~)'_oru:ın;r d~~arlanrun içinde Dün sabah~· şa,faktan .bi~az sonra, kıç tarafında çı~pınan dalgal~r .. •:•· ettikten sonra eylw ayı içinde Ha-
~l"lrt'lıı olun ikı tarafında karA Kabataş 911"'3rında demırlı .. b~_luna.n sında. korkunç bır insan cesedı gorul- riciy~ Vekili ile birlikt~ R~ma~y~-

C>.r1t181~•nldıyor. Definesini Sus vapurunun. tayfal~_rı, ~uyuk hır müştür. ya g2?erek dost devlet rıcalıle goru-
. Sa:rta ıo, .atun ı d~~tie irkilmışler: Çünku vapurun (Arkan: Sııyfıı JO, sfltmı ! et.) ı §eeegı anlaşılmaktadır . . ~ 

'16 Temmuzdan itibaren meriyet mevldine giren 
Spor Kanununun tam metni 6 ncı sayfamırtlodır. 



,ıbi boynuma dofıı,lb ... ~11eıd 
Mytece tapıya dolni götGntQ. JU 
vafyette w bit- katar haliııde ka
filemizi tel örsQaönün bplllDdan 
plwd1 Boynumdaki kll11fl ~Ü. 
SaYUl'duju birkaç ,küfürden IODf'a 

bk • tNme aUI. 
.Qii9,.,... .. giibmkten kınJı.. 

JOI"lar, arkadqlannın Jap&ıla ~ 
~ ..ı çırparak alluflı70l' • 
Janb. Tekme can•mı çok yaktı " 
ftktile yedijim bir k çil lnl = lfltt 1'tı. 1 

Jo1umuıa 
emniyet ileı w rdıft Mat ..... 
eclMllldlk. u ... ..,... .-.ı de 
bizim için biraz tehlikeli lcll. Moda 
~~~ . .,.,.... 
rt bu ~ ~ ifwle 19Cfılefi 
pek ak' ... ~ ,. .. ~ ..... 
tanın vwıaldulu ve çet•nq. tu ,. 
tuldutu •• .,,.ı.t 8aM ft 

Büyük " ltltGJt .A11aa _.... ı. 
n1n buı-aluda "" .............. 
Ye hele Sadık 8'7ln bir ,_. lfalı. 
t.pe ..... , mektebi -- kulla
-- barabludü1 8iMh ... .. 
JMndwl p fire alıp,...._. 
•'1tn'Qded INnJaıııcla ...... 
mfHI ıllır ,..ur..k •• ......,... 
tinM lmalanqta. 
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B.UGüN_I 
9İltere Krahnın 
tQnsayı Ziyareti 
~rt· o . rner Rıza DOCRUL 

ı llgiiter k • 
}> • e ral ve kralıçesi dün 
ar-ıse v 

~ lladi armış ve hakikaten e· 
ı· l' tesadu"f dil' 'ht' • ecan .

1 
e ır ı ışam ve 

iltere .. '· e karşılanmıştır. Ziyaret, 
.. ın b"'t" llıuvafak .u un partilerinin rıza 

İiıı İngi}'atıJe. vuku bulduğu i~in 
bitli.. ı:ı: rnılletinin birliğini ve 
ı gın Fran ·ı ııu d sa ı e dost yaşamak 

tl OStluğu • ~ildi azamı derecede kuv-
b .... l"nıek siy~ t' . t ·ı •V . ""llİ.}·eu • e ını emsı ettıgi 

• lter~e e ~abu) olunmaktadır. İn-
• ıtııdu· "~ııyet bu şekilde telakki 
t e ~ gıb' F 

.. tıııelin h .. 1 
.. ransada da ayni his 

.: -~~dır .,., ukurn sürdüğü göze çarp 
· r•tl~. · .,rans d d v ı.:.. tillde a a a sagın en müf-
ı ~·ıf e . n başlı k 
·• tı!ti tılle kadar Ybaürt~ sfolun en ~üf-

1.ı ~il 
8 

• un ırkalar zıya• 
akta .. arnınıi heyecan ile kar•ı1a-

•e 'k· "' SfJu~ 1 1 demokrasi arasındaki 
ttı· n harı" t · ı lne :ıı eyıt eden en kov-

• tlat, snet olduğunu anlatmakta-

Carıı· 
llkta~ıs· ~ A\rJ'upan1n iki biiyük de-he ı ar • 

tliğinin al!ında dostluğun, iş be· 

1 
• ~i b ' ve dış siyasa birliğinin 
I" arısı • ı • Ul'ıtıe-. b-· ısag amlıyacağı şüphe 
il\ ... uılh 

ın, İn . . 
1 

assa, faşizm atılgan· 

1dişe \1e:.tere ve Fransa için en 
buYiik cı ınahiyeti aldığı sırada, 

k b deınok · · arek rasının elele vere-
liıl' et edecekl · · . ı kor ennı ve emniyet-
i j • Urtıak · · k ' 
'lıkallt •çın uvvetlerin i av· 
~ ~~v • • 
"nacakı e aynı ga~~ uğurunda 

ti ıı arını .. . 
1 ktan t goııtermelenle, :oıul-

lılıl( ihr ehdit eden bir takım ka-
ili •rnaıı · . • 

t, erın zafa ugraması bek 

• llllkika 
.\k tte hu .. i deniıd gün ngiltere ile Fran 
değildir) e tam bir emniyet için
•çıkta er. İspanya hadiseleri bu 

~. li' L 1\ 8Ç1Ca " t • al\at b gos ermış bulunu-
L.ltıttnhas 11 ernniyetsizlik Akdeni-
~1.ıy ır de. 'ld' 'it· et te gı ır. Avrupadaki 

ı rn h 11.Yni d . a iyett . erecede endışe ve-
~lnıa edır, 

nyan1ıı. 
~ 1'onr8 b·· Avustun·ayı ilhakın-

, Ush"' . ' 
L -\~d·r. Utun had bir nıahiyet 
" •~ten b ltıesj .. ,.1 aıtka Alman ııe-
~ ...... v 'l 
l')l ı endişe . erı .. e~ cereyanın da or 

lltaktad ~e duşurdüğü de göze 
t. ır. 
Qll}' 
" a a umu • 

'ıı..' tehlik 
1
. nıı Vaziyetin karışıkh-

"'11' e l had. 1 kar!ıı ıseler doğması ih-
iht• ~ sında t db' eıı . •nıaıe ka e ır almak ,.e 

l lor. rşı hazırlanmak lazım 

1~1Iilter 
"h 1 e kraJırı p . 
~ s le İtaı ın arısi bu ziyareti 
~~,0lininin Ya Başvekili Sinyor 

et \·e hü Alnıanyayı, Almanya 
ltıay kGnıet " f' II . . U ı Zİ\·a :1e ı er Hıtlerın 
,.ıtıkun d. -~etlerini hatırlamamak 
"lıy egı}d' 

'ıı:ı il ve İt 
1 

ır, Bu ziyaretler, Al-
t· "e ihtir a

11
Yada fe,·kalade mera-

ıt,d a erle t . 
~'.\· e ltoh\ esıt olunmuş, ve 
t etıendi" a • Berlin mihverinin 

ltttıd gı \'e ..., esi t sarsılmaz bir siva-
0ııh eşkil eu··· • "" a ~oıı . ıgı anlaşılmıştı. 
'''il ra in ·ı 

1 
51 flıij. ' gı tere ile İtalya an-

4, h zakere l 
ıı· \J anı 0 unarak imzalan-
').de " a~nıanın tatb'k' ·ı Ak 

lılttı "erıj b. ı ı ı e -
~i l Uştu, }' kır devrin acılması u-

sıı a at b • 11)d llnYa u anla~manm tat 
ı 'ltk lllcsel · · r h it, bu . esının halline bnğ-

a"l' ınesele . . .. kı " ı ttz nın tasfıyesı ıse 
. eııe ·lln silre- •. 
1 d.. 1\ Yen· d cegı için, açılması 

" t, 1 evr· eıı.. . I>an"a ın gecikeceği, bel-
"tııı · Ya k lll°İlk İstikbal arışan yabancı e-

~lle . enıeıı hamına da burada 
tı er hesi' 11lı fereJtJ ıyeceği ve bu e-

ı llıa.. eştirmek . . . 
~l:lt .. e\'r"I •çın bır ta-• .. ar ,. · 
lııf ~evıreceği anlaşı-

lltt 111er . 
1 t'ti) e •le Fran 
~leti e lllak. d sanın hayati ml'n 

ı b· 1\ tıı a ar olan b"t" 
ıte llrj~ k u un mese-

li~ g t lllevk' . onuşınalarında esa'· 
ltııı~l'ılır. ı ışgal edeceği muhak-

lııl\ "~a 
da ' evveı. 

il\ ııJ"llılan ; Berllnde, sonra Ro 
ı 11tıt 11t ltıaviq ebdebeli ve muhte-
ııııı a ~erden u.. ll\iill\ . ııonra Pariste de 
b> .r1:>r asıl b' .. 
"'~Ilı) Ve Pa . ır numayiş vuku 
.\~ ll~ıYor rıs • Londra mihveri 

lııİlı •hıı lı . 
lııi~ v~tiıı tt hadise 
clJ \'~ti ~ karsı b.' Roma • Berlin 

lı;l'ı. ltın. lek. ll' Pariıı • Londra 
• e\'\'ÜnUnü m" 'f d 

uıaec-

~ı~ı :((fi.EK 
• 

Almanya lngiltereye Südetler Adam Aramak! 
l'4Zl.ln: 8. FELEK 

Felsefe yapmak için değil, doğru 

bir lif diye söylilyorum: İnsanın öm
rü aramakla geçer. Hakkındaki Taleplerini Bildirdi Doğar, anasının memesini arar. Bü 
yür iş arar. Meslek arar, üst arar, ilaç 
arar, çare arar, tedbir arar, yol arar, 
su arar, maden arar, para arar, ser
maye arar. Talihsiz olur, belasını da 
arar. Hitlerin Yaveri Vadman, Bu 1ROMA 

Maksatla Londraya Gitmiş 
K ONUSMALARI Geçende okuduğum mühim bir rö

portaj kitabında Cenup Amerikasm
da birtakım irmaklann çamurlan a
rasında elmas arayanların hallerini 
öğren{lim. Feci şey! Londra, 19 (Hususi) - Lord Halifaksın İngiltere Kralı ile bir 

lilcte Parise hareketinden evvel Her Bitlerin yaveri Vadrnan ile 
konuşması, bütün siyasi mahfellerin nazarı dikkatini celbetmiş 
tir. .. 

Berlin, bu mülakatın hususi mahi-C-: · 
yetıte olduğunu söylediği halde Röy-1 P •••111• .. z.ıır•_ııııır-•~•-1111~•~ .. _ ........ _,..-.. _._,..-. .. _._,__._ .. _.,_.-.. _..,,.,..._,. 

terin aldığı habeı:lere göre Vadmanın F •ı • f • d D •• 
vazüesi ingilterenin Çekoslovakya l lS l n e Un 
meselesi hakkında noktai nazarını an d 9 V • • .. ld •• 
lamak ve bilmukabele Hitlerin nok- e fi l ş l o u 
tai nazarını da izah etmektir. Anlaşı --o--
lan Lord Halifaksın Pariste Bonne 
ile konuşaca'ğı meselelerin en belli 
başlılarından biri de budur. 

Alman gazetelerinin 

hücumları 

Röyterin Çekoslovakya merkezleri
nin ekserisinden aldığı haberlere gö
re bu memleketin her tarafında süku
net ve normal hayat devam etmekte
dir. Her kes işiyle gücüyle meşgul o
luyor ve hiç bir fevkaladelik göze 
çarpmıyor. Askeri tahşidat şayiaları
nın aslı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu 
na rağmen Alman gazeteleri Çekoslo
vakya hükümetinin fevkal:ide askeri 
bir tedbir olmak üzere buğday depo 

ettiğini yazıyorlar. 

Südetlerin talepleri 

Diğer taraftan Südetler hükumetle 
yaptıkları müzakerelerin kati bir saf
haya girdiğine dair verilen malumatı 
tekzip ve hükumetten neler istedikle
rini neşretmektedirler. Bu neşriyata 

yer ıere:y'aı\lrz A lrtian 1n~'tlı11r ıin'''tlıYJ! 
nini istedikten başka , milli bankada, 
milli radyoda, milli ajansta temsil o
lunmayı, ve harici siyaseti idareye iş 
tirak etmeyi de istemektedirler. 

Hen1ayn bugün hükumete bir muh
tıra göndererek milliyetler istatüsü
nü tasdik ettirmek üzere parlamento
nun davetinden evvel Südetlere ait 
metalibin kabulü lazımgeldiğini bil
dirmiştir. Bu teşebbüsün Çekoslovak
ya işleri bakımından pek mühim bir 
adim teşkil ettiği söyleniyor. 

lngilizler Telgraflara 
Sansür Koydular 

Kudüs, 19 ( A .A.) - Filis-
tinde pazartesi gü.nii. akşamı 

arbede1er ve suikastıar yeni
den altı kişinin kurban gitme
sine sebebiyet vermi§tir. Uç 
kişi ölmiiş, üç kişi ağır suret
te yaralanmış ve dii.n ölenle
rin miktarı bu suretle dokuza. 
çıkmıştır. 

Kudiiste ve Hayfada dük
kanlar hala kapalı bulunmak
tadır. Fiıistinin şimalinde tet
hişçilerin tahrikdt merkezin
den kaçan Yahudi aileleri mu
hacereti haber verilmektedir. 

T elgrallara sansür 
Kudiis, 19 (A.A.) - Ingfüz 

makamatı harice gönderilecek 
telgraflara sansür koymuştur. 

Tro~kinin Eski 
Kiitibi Kaçırıldı 

Paris, 19 (A.A.) - Troçkinin eski 

katibi olup şimdi dördüncü enter -

nasyonalin katipliğini yapan ve Pa

rise iltica etmiş olan Alman Klement 

12 temmuzdanberi kaybolmuştur. 

Enternasyonal işçi partisi adliye -

ye müracaat ederek Klementin, Ge

peu tarafından kaçırılmış olmasını 

farzettiren bir çok sebeplerden bah
setmiştir. 

Dünyayı Üç Günde Dolaşan 
Tayyarenin Motöründeki Sır 

~.\ 

Amerikalı ta)'Yareci Hugs, devrialem seyahatini yapıp Nevyorka 
avdet ettikten sonra, şimdi makine mühendisleri, Hugs'ün fevkalade tay 
yaresinin motörii üzerinde tetkikler yapılmaktaclır. Şimdiden tayyare 
fabrikaJarına aynen bu cinsten olmak üzere binlerce motör sipariş edil· 

mektedir. 
Resimde tayyareci Hugs'ü seyahatine devam etmek üzere Pariste 

tayyare'.'line binerken görüyorsunuı. 

Macaristan -ltalga 
Münasebatı/Jaha 
inkişaf Edecek 

iki Başvekil Hararetli 
Nutuklar Irat Ettiler 

İtalya Başvekili Mussolini buğday bayramında nutuk söylerken 

Roma, 19 (Hususi) - Macaristan Başvekili B. lmredi dün ak
şam Romadaki Alman Sefiri ile İtalyan hükumeti nezdindeki 

Frankiat lspanya Sefirini kabul ve İtalyan devlet adamlarıyle gö.. 

rüşmelerine devam etmiştir. 

Bu konuşmalara Italya namına B. fmrecii, şu suretle cevap vermiş -
tir: 
"- Bizi uzun müddettenberi ltal 

yaya bağlıyan s:ığlam rabıtalar ve 

Yine ayni eserde dünya plfltin ibra 
catının yüzde seksenini veren Ural 
platin madenlerinde koca koca tarak 
makinelerinin platinli çamurları na
sıl taradığını, ve ne gibi mühim ame· 
liyelerle platin çıkanldığını öğren
dim. Elmasa, platine, altına gitme
ye ne hacet, beşeriyet bakır için de, 
kurşun için de, krom için de ayni hır
sı göstermez mi?. 

Maden aranır, su membaı aranır, 
kömür aranır, petrol aranır. 

Ve bütün bunlar için usuller, na
zariyeler, makineler yapılır; serma
yeler dökülür, şirketler kurulur. Bun 
lar artık dünyanın bildiği ilimler a· 
rasına girmiştir. Her yerde tatbik e
dilir, küçük farklarla ayni neticeler 
elde edilebilir. 

Lakin insanlar bütün bu maden cev 
herlerinden çok daha kıymetli ve lü
zumlu bir unsuru aramak yollannı 

maden aramak, petrol aramak gibi 
rasyonel usullere bağlayamamışlar• 
dır. . 

Bu unsur, adamdır. 
Adam elmasın, platinin, altının ve 

bütün bu toprak cevherlerinin üstün
de bir kıymettir. Lakin ne madeni 
vardır, ne maden mühendi~i, ne ku· 
yusu, ne de arayıp bulmanın muay• 
yen yolu. 

Musolini ile Kont Ciyano, ve Maca

ristan namına B. İmredi ile De Kan
ya i~tirak etmiştir Dün akşam Düçe 
taralından verilen ııyafette iki mem 
leket Başvekilleri birer nutuk söyle-
mişlerdir. Düçe iki memleket 
arasındaki bağlardan bahsetmiş 

ve Macaristan ile İtalyayı doğrudan 
doğruya alakadar eden Tuna havzası 
devletleri1e olan münasebetlerin da

ha geniş çerçevesi dahilinde iki mem 

leket münasebatmın inkişafını temin 

ettiğini anlatmıştır. 

girmiş olan Almanya ile Macaristan 

arasında siyasi, iktısadi ve kültürel 
sahalarda mevcut bulunan an'anevi 

ve samimi dostluk, bize adilane ve de 
vamlı bir sulh yapılması için sarfe

dilen mesainin semeredar olacağı ve 

kıtamızın muslihane tekamülünün 
sağlam esaslara istinat edeceği ümidi 

ni bahşetmektedir." 

Hele içtimai keynaşmaH ve idare 
edenlerle idare edilenleri temasa ge
tirecek teşkilatı olmıyan yerlerde a· 
dam tanımak, bulmak ve seçmek ta· 
mamen tesadüfe bağlıdır. 

Daima düşünürüm : 
Neden acaba, beşeriyet meseli bir 

kurşun madeni arama endişesile dai· 
ma kayguludur da, çok daha lüzumlu 
bir unsur olan adam aramayı bir usu
le bağlamaz ve bunu bir lotarya nU• 
marası gibi talihe, tesadüfe bırakır. 
Bundan şüphesiz adamlar ve işler iki 
taraflı müteeıssirdirler. 

. Bir. '.B~kıi_tB Düiija Haberleri 
' . ~ . 

HiNDiSTAN 
Yeni Çarpışmalar 

Londra, 19 (A.A.) - Hindistanın 

şimali garbi hududunda yeni müsade
meler olmuştur. İki İngiliz askeri ile 
bir Hintli subay ve iki asker vurul
muş ve ölmüştür. Vaka yerine derhal 
kıtaat gönderilmiştir. , 

FILIPIN 

Japon Dostluğu 
Manilla, 19 ( A.A.) - Filipin reisi

cümhuru Japorıyaya yaptığı seyahat 
ten dönmii.§tiir. Beyanatında, Japon 
yanın Filipine karşı olan vaziyetin
den endişeye mahal olmadığı, Fili -
pin müstakil oh,ır olmaz Japonya -
nın onunla bitaraflık muahedesi ak
tedeceğini söylemiştir. 

ALMANYA 

Balta ile f dam 
Berlin, 19 (A.A.) - Breslau'lı Hel 

mut Kuhlman, bu sabah balta ile 
idam edilmiştir. Kuhlman, bir yaban 
cı devlet hesabına casusluk cürmü 
ile divanı harp tarafından ölüme 
mahkum olunmuştu. 

U. R. S. S. 

Planör Rekoru 
Moskova. 19 ( A.A.) - Tayyareci 

Karataşef 17 temmuzda iki kişilik 
bir planörle yanında bir yolcu ol -
duğu ha1de Moskovadan harek.:t!e 
Uşnia civarında yere inmek svretile 

ı 640 kilometrelik bir uçuş yapmış ve 
eski rekoru kırmıştır. 

INGILTERE 
Mısır Başvekili 

Londra, 19 ( A.A.) - Deyli Meyl 
gazetesinin bildirdiğine göre, çarşam 
ba gürıü Londraya gelecek olan Mı
sır başvekili ile yapııacak görüşme -
Zerde Akdeniz vaziyeti ile Filistin 
meselesi mevzuu bahis olacaktır. 

· FiNLANDIY A 

1940 Olimpiyatları 
Brüksel, 19 (A.A.) - Finlandiya 

hükumeti 1940 olimpiyatlarının Hel 
sinskide yapılmasını kabul ettiğini 

resmen olimpiyat komitesine bildir 
miştir. Ancak bu oyunlar ananevi 
yani eski Yunanistanda yapılan o!im 
piyatlara inhisar ettirilecektir. Mo -
dern oyunlar yapılmıyacaktır. 

ITALYA 

Kraliçe Nazil 
Cenova, 19 ( A.A.) - Mısır valde 

kraliçesi Nazlı, diin Iskenderiyeden 
vapurla buraya gelmiş ve şehri geı:
d1kten sonra Venedik'e hareket et
miştir. vaıde kraliçe, buradan da 
Budapeşteye gidecektir. 

AMERiKA 

Ruzveltin Ziyareti 
Meksiko, 19 (A.A.) - Roosevelt, 

önümüzdeki sene içinde Meksikaya 
gideceğini söylemiştir. B. Roosevelt 
bu tasavvurunu Hutson kruvazörün 
de kendisini selamlamağa gelmiş bu
lunan Meksika reisicümhuru Karde. 
naya söylemiştir. 

Türk Dostu Bir Alman 

Generali Öldü 
1910 yılında, Türk ordusunun nak 

liye teşkilatını kurmak üzere, Al
manyadan davet edilen general Al
fred Bişof, 12 temmuzda Berlinde öl
müştür. 

General Alfred Bişof, Türkiyeye 
geldiği vakit kurmay yarbay rütbe
sinde bulunuyordu. 1918 senesi, yani 
Büyük Harp sonuna kadar memleke 
timizde kalmış ve generalliğe terfi 
etmişti. Memleketimize epey hiz
metleri dokunmuştur. Balkan Har· 
binde, Büyük Harpte, muhtelif cep
helerde bulunmuştur. Türk dostu idi. 
Harbi Umumiden sonrn tekaüt olmu§ 
ve Berlinde bir sayfiyede istirahate 
çekilmişti. Harbi Umumide berabe
rinde çalışan bir çok Türk subay
ları Alfred Bişof'u iyi hatırlamakta
dırlar. General 73 yaşında ölmüş

tür. 

Yalansiyada Bir 
lngiliz Gemisi 
Bombalandı 
Londra, 19 (Hususi) - İspanyadan 

gelen son haberlere göre İngiliz va
purlanndan Stan1and, bugiin Fran
kist tayyareler tarafından Valensiya 
sularında bombardıman edilmiştir. 

Geçen 27 hazirandanberi böyle bir 
hadise vuku bulmamıştı. Vapur ateş 
almışsa da batmamış, yangın söndü
rülmüştür. 

Biri İtalyan, biri Felemenkli olan 

iki ademi müdahale müşahidi ~i1ç 

kurtulmuşlardır. Vapurun mürette
batına bir şey olmamıştır. 



Dişçi Avni Bayerin 
Muhakemesi Görüldü 

'AGIRCEZADA: 

lçerenköyünde 
Bir Komiseri 
Yarahyan Genç 

TAN 

Kadın Köıesl 

nkn Zaurnf 
Empırllnrile 

• 
Re.imde görülen iki mcwi 

emprime elbise yaz için pra-~ 
tik oldukları kadar da zariftir. -

t .. tanbul Radyosu 
ÖÔLE NEŞR!'YATı: 

l Sant 14.30 Pl~ıkln Türk ınust" 
Havadis 15.05 Pllikla Türk 11'1~. 
Muhtelif pl!\k neşriyatı 16 SO 1 
AKŞAM NEŞHiyJ\1' 

ıı:I! j Saat 18.30 Plıikla dans nıu t• Bindiği Otomobille Gece Yarısı 
lki Ameleyi Nasıl Çiğnemiş!. 

İçerenköy polis komiseri Bahri A
tayı vazifesi esnasında dövdükleri ve 
sol elmacık kemiğini kırdıkları ve ta 
bancasını elinden aldıkları iddia edi- • 
len ayni köyden Recebin oğlu Kemal 
le, arkadaşı ve adaşı diğer Kemal ve 
Fermanın muhakemelerine dün ağır l 
cezada başlandı. Mahkemede şikayet- ' 
çi Bahri Atay davasını şöyle izah et
ti : 

Elbisenin birisi daha genç kim-' E=-
Nihal Asım ve arkadaştıırı 
Türk musikisi (Ferah fcz::ıh \t 
19.20 Kon!ernns· Bcyoglu HtıiltC\ 

Dişçi Avni Bayeri muhakeme eden heyet ve A\•ni Bayerle avukatı 

- Ben bir pa7.ar günü. İçerenkö
yünde, hafta tatiline rağmen alış ve
riş ettiğini haber aldığımız bir bak
kalı tarassut ediyordum. Bu bakkal 
suçlu Kemalin evinin altındadır. Ke
mal ile arkadaşları her nedense bu ta 
rassuttan memnun olmamışlar. Bir
denbire benim üstüme atıldılar. Boks 
yumruğiyle suratıma vurdular. El
maeık kr>mi~lm kırıldı. Ve hala görcfü 
ğüsüz gibi yüzümün bu tarafı içeriye 
çökmüştür. Bundan sonra belimdeki 
tabancaya sarıldılar. Aldılar. Fakat. 
yaralanmış olmama rağmen, tabanca
mı fı>krı>r pllorinnPn ıı lrhm. RPni vı:ı

zifede dövenler ve yaralıyanların ya 
nında suçlu Kemalin babası da vardı. 
Bana en çok vuran ve diğerlerini de 
teşvik eden Recebin oğlu Kemaldir." 

Bundan sonra suçlular söz aldLlar. 
7 - 11 - 1933 tarihinde, Harbiye- Havanın sisli olmadığı da tahak- Cürümlerini inkfır P.ttiler. Yalnız KP-

de, havagazı çukurunda çalışan iki kuk etmişir. Münhasıran müdafaada mal, komiser Bahri Atayın pencerede 
ameleyi, idare ettiği otomobille ya- serdedilen ve mücerret mahiyette bulunan akrabasından bir kıza işaret 
ralıyan dişçi Avni Bayerin muhake- kalan esbap mütalea edilmek sure- ettiğini, bu hareketinden komiseri me 
mesi, dün asliye üçüncü ceza mah- tı'le verı·len keşı'f raporu da yukar- h - · ._ netmPk ic:tı>rHVini. ıın11n .. ,.,.. .. ,.,,,. ..-n 
kemesinde neticelendirildi. daki sebeplere mebni murakabeye miserln de kendisini dövdüğünii, ha-

İddia makamını işgal eden müd- uygun olmadığı için kanuni bir kıy- disenin de bundan cıktığını söyledi. 

selere ~öre olclufunclan üze
rinde küçük bir bolero vardır. 
Ayni elbise ile bereye benzer 

çok tulıal ve görülmemif bir 
şapka giyilmektedir. 

• 
HAKARET: 

iki Gazete 
Aleyhine 
Açllan Dava 
Konya Aksarayında talebeden Meh 

met Sümer tarafından Kurun ve Ka
ragöz gazeteleri aleyhine açılan ha
karet davasına dün Asliye Üçüncü Ce 
za mahkemesinde devam edildi. Mah 
kemede, Karagözün sahibi Sedat Si
mavi ile Kurun neşriyat müdürü Re
fik Ahmet bulundular. Şikayetçiyi a
vukatı temsil ediyordu. 

lddia şu idi: Mehmet Sümer ikmale 
kalmış ve hocasını tabanca ile tehdit 
ettiği için hapse mahkum olmuştur. 
Bu haberi Kurun gazetesi yazmış, Ka 
ragöz gazetesi de son zamanlarda ço
ğalan bu gibi hadiselerden çocukları 
tenfir için, bu haberi iktibas etmiş 
ve altına da bu hareketi takbih eden 

deiumumi Fehmi Çağıl, suçun sabit meti yoktur. Bu şekilde verilen ehli 
olduğunu ileri sürerek Avni Bayere vukuf raporu mahkemeyi hiç bir su
ceza kanununun 459 uncu maddesi- retle takyit etmiyeceğinden, suçlu

Bundan sonra Müddeiumumi suçlu iki cümle ilave etmiştir. 

lann derhal tevkif edilmesini istedi. Dün, mahkemede. davacının avuka 

nin ikinci bendine göre ceza veril- nun dikkatsizlik ve tedbirsizlik ve Mahkeme, Recebin oğlu Kemalin mu
mesini istedi. Bu davaya ayni mah- nizama ta riayetsizliği neticesinde hakemesinin mevkuf en devamına ve 
kemerle daha evvelce bakılmış, mah- mezkur hadiseye sebebiyet verdiği derhal tevkifine karar verdi. Ve ken
keme Avni Bayeri 6 ay hapse ve 150 anlaşılmıştır. Harekete uyan Türk disini bir jandarmaya teslim etti. Di
lira para cezasına mahkum etmiştir. ceza kanununun 459 uncu maddesi-
~ .. .,..... ........... _ ------ --- -..~~.-

şif yapılmadığı noktasından bozduğu 

için, dün, tekrar devam edilmiştir. 

Müddeiumumi iddianamesinde ay 
nen şunları söylüyordu: 

iddianame 
"Avni Bayer, 7-11-933 tarihinde, 

gece saat iki raddelerinde yanında 
bir kadın olduğu halde, idare ettiği 
1020 numaralı spor otomobili ile, 1s
tinyeden Taksime dönerken, Harbi
ye önünde bir apartımana hava gazı 
vermek için açılan çukura saplan
mak suretile, içinde çalışan şirket a
melesinden İsmailin bir ay, Neşetin 
de bir hafta hastalıklarını mucip o
lacak şekilde tedbirsizlik ve dikkat
sizlik yüzünden yaralanmalarına se
bep olmuştm·. Ceza kanununun 459 
uncu maddesinin üçüncü bendine gö 
re altı ay müddetle hapsine ve 150 
lira ağır para cezasına mahkumiyeti
ıne: dair 6-1-936 tarihinde verilen hü-
küm, suçlunun keşif talebi hakkın
da bir karar verilmediği için bozul
muştu. Bu bozınıya uyularak yapı
lan muhakemede hadise yerinde ke
şif yaptırılmıştır. 

-;r--

sini isterim.,, 

F otoğral çekilmesini 

istemediler 

Bundan sonra, suçlunun avukatı 

Sadi Rıza müdafaasını yaptı. Bu sı
rada gazete fotoğrafçısı, suçlunun ve 
avukatının resimlerini almıştı. Sadi 
Rıza, ayağa kalkarak: 

- Bizim, mückkilimin fotoğrafla
rının gazetelerde teşhir edilmesine 
asla muvafakat etmiyoruz. Bunu is
temek bizim bir hakkı sarihimizdir. 
Mahkemei aliyenizce bir kararla mc
nedilmesini isterim.,, dedi. 

Reis Salim bu talebi şöyle reddetti: 

- Fotoğrafın çekilmesine mahke
me daha evvelce müsaade etmiştir. 

Muhakeme, kararın tefhimi için .23 
eylül saat ona bırakıldı. 

DöVME: 

Karakolu Basanların 

Muhakemesi Bitti 

~ ...... 1 ..... ;"';""\ 't'pnhalunnalArlna cıam-i 
mevkuf oıarak devam eanecektır. mu 

hakeme şahitlerin çağınlması için baş 

ka bir güne bırakıldı. 

Sulu Zeytinyağ 

Satmak Davası 

tı, müekkilinin mahküm olmadığını 
söyledi. Maznunlar mahkum olduğun 
da ısrar ettiler. Böyle bir hükmün bu 
lunup bulunmadığını Aksarav mahke 
mesinden sormak üzere, muhakeme 
...___~ :-...- ....... ~ ,,,.,..,,,, ... 
iki ·Rumca Gazetenin 

Davası 

Apoyematini gazetesi sahibi ve 

neşriyat müdürü Vasiliyadis tara -

f ından Metapolidis gazetesi sahibi 

Niko Kostantin aleyhine açılan ha -
karet davasına dün asliye üçüncü ce 
za mahkemesinde devam edildi. 

Dava rumca ve türkçe olarak ya -
zılan bir el ilanından doğmuştur. 

Suçlu Metapolidis, bu ilanın rumca 
kısmında, "Apoyematini gazetesini 

idare eden ilç kodamanlar" başlığı 

altında Vasiliyadisi halkın nazarın -
da kiiçük düşürecek şeyler yazmış -

tır. Dün şahitler dinlendi.. Muha -
keme gelmiyen şahitlerin çağırılma 

sı için başka bir güne bırakıldı. 

' , ,,,. '- ,,., ..... f, , ,,., , ; ..... '- .....,.~ 

: 
ASKERLiK iŞLERi ~ 

~ 
'~""~' ,,."'~"',,., 

Şubeye davet 

Beyoğlu yerli askerlik &ubeslnden: 

AYDINDA: 

30 Bin Lira . 
ile Elektrik 
Getirtiliyor 
Aydın (TAN) - Belediye mecli

si, başkan vekili Raif Aydoğdunun 
idaresinde toplanmış ve elektrik te
sisatının takviyesi için belediyeler 
bankasından 30 bin lira istikraz ya
pılmasına karar vermiştir. Keyfiyet, 
Ankarada bulunan başkan Nafiz K:ı 
rabudağa bildirilmiştir. 

Polis Telefonu 
Ayd1n, (TAN) - Emniyet abirliği, 

mahallelere birer polis telefonu koy
durmuştur. Yanlarına asılan le\·ha
larda, halkın ne gibi hallerde bn te
lefonlardan istifade ederek zabıtaya 
haber vereceği bildirilmiştir. Ayn -
ca birer şikayet kutusu da koııul • 
muştur. Halk, polis ve bckcılere 

yaptıkları müracaat netice vermezse 
bunu ve diğer ~ikôyetlerini yazarak 
kutulara atabileceklerdir. * Aydın (TAN) - Vali Özdemir 
Günday bir ay izin almış ve Kuşa
dasına gitmiştir. Kendisine, jandar
ma alay kumandanı binbaşı Ömer 

* Aydın (TAN) - Maarif Veka
leti namına halk şarkılarını ve bas
malarını derliyecek olan Hüseyin Fe 
rit Alnar, Halil Bedi Yönetken, Ce
vat Altar, Tahsin Bangooğlu ve Rı
za Yetişenden miirekkep heyet Na
zilliden gelmiş, Halkevinde çalışmı
ya başlamıştır. * Aydın (TAN) - Belediye, çar
şı içindeki arsalarda çardak kura -
rak meyvacılık yapan esnafa, bu ay 
sonuna kadar birer dükkan tedarik et 
mclerini ve çardakları kaldırm:ıları
m tebliğ etmiştir. * Aydın (TAN) - Burada siddet 
li sıcaklar hüküm sürmektedir. Bir 
çok aileler, yazı geçirmek üzere Kuş 
adasına gitmişlerdir. 

-----o,,_ __ _ 

YENi NEŞRIY AT : 
' 

KALEM 
Ayda bir olmak {!zere Ankıırada çıkmal:

• 1 dıye. 
Cemal GUncnç (Hnlkın be ç 

vm:ifcl«:>ri) 19 55 Borsa hnbcrlcfl 
aynrı: Grenviç rn.c;ath~nesindcrı 11,.r. 
hir bandosu: Cemil Dölcn<'r idll 
l - Üvertür: Bandi - supe 2 "" 
vals: O. Strııus 3 - Nnbukcı~ 
t<'zl, Verdi. 4 - Di ge idene 
Valtofel 5 - Dnmı: Hongrıı\'~ .,, 
Brams 6 - Ma:ı:urkn: S<'nııns ~ 
Tilrk - Mo1.art 20.40 Havn rıı rJ 
Ömer Rıza Doğrul tnrıırındntı 11 dl 
lev 2 l Şan: Dcdrlyc Tüıiln. Gt~ıı 
trası rc!akntile 21.30 Tııh~ln !< 
arkadnşları tnr::ıfındnn Türk ınııtf
cazknr faslı) 22.10 'Mlb:!k ve "11ıc~ 
pcbaşı beloolyc bahı;cslndr.n oıı 
Son haberler ve ertesi günün P 
Saat ayarı: SON. 

Ankara Radyosu 
ÖGLE NEŞRİYATI 

Saat 14.80 Karışık plfık n~ 
plakla Türk musikisi 15.15 AJ11 

lerl. ı 

A K Ş A M N E Ş R f Y A ~!C 
Saat 18.30 PlAkln •aans ınUS 20 

Tilrk muşlklsl (Hikmet Rız:ı) '!'i 
yan ve nrapça neşriyat 20.15 ($ 
kisi (Mra:..:mlc) 21 Konfcrnns lfl: 
rnçay) 21.15 StOdyo salon orttr.S 
Haydıı: Senrıml No. 2 ve 4 2 ;r1 
Senfoni No. 2 ve 2 3 - Lord ' 
tür: Vildschülz operetinden 4 ; 
Venlngcr: Volga gemiciler ~:ır 
jans haberleri 22.15 Son. 
SENFONİLER: ~ 

15.l 5 Pnr!s Mondlynl sc.,f0~ 
ser. 21.55 Prng Cck filharrrı011 

yana ~enfonlk kon~er 

HAFİF KONSERLF.R: ~ 
7 .ıo Berlln kıs:ı dal1?ııs1 ııe~ 

(8.15 devamı) 8."iO Pnri<ı Moıı 
9.15 Kl'1.n 9.45 keı:n 10.35 kc1~ 
Monfüval nlfık 13 df'n 15 c:" ı: 

9 
lln kı;., dalgnsı hnfif mu"tıd 1 

re.ş Diniku orkeı:traııı < 14.30 ıc 
vonıı) 15.l!i J>·'rİ" Moncfö•nl ·~ 

ı:ı li 04 dcvnmı) 15.15 Beri in .S 
sı Knrışık Tl'Uslkl kC'ııc;crl Jfı tt1 
kıs., dal"'nsı Pl~k (lll.45 orlc~ 
Berl!n kısn dalı?nı:ı issonu le% 
devnmı) 1 li Pıırlıı Montfly:ıl )1 
Mondıynl oltık 19 rn Bn~ .J 

sir<lSP ('ptıitt·H' 19.20 rrıil' l" 

Bertin kma ı1 lgnSl Dinle.,! ~~ 
dikleri oarcıılıır orogrnmı "" 
lava Juliu~ Fucikln f'!':l'r1er1

", 

ser 21.45 Bcr11n kı"n dnl119ct ?it' 
sikili neşrlvııt 22.45 AUkre5 f. 
hnfif musild nakli 22.45 pcStc 
kestrnsı 23.15 Prııi'! pliık 1'<'., 
Pe"t" Clıt'ln orkC'ııtrnsı 

OPERAl .. AR. OPERETL($: 
. . . . 

ODA l\fUSİKiSt: 
l 1.15 Bertin kısa dalgnst od' 

kon~eri 

RESİTAI .. LER: ,, 
l c~rr 

J9 Brflno rıula refakati <' 
20 

Oı:trnvn Armonik konc:crl e 
ynno refnkntllc sarkılıır 20 s~, 
tar \•e mandolin solo 21.05 

11 
manlal rö\•il 21.25 BUkrt'S fl ~ 
kılıın 22.30 Dcrlin kısa d11ılt 
(l\1'n7.:rrt. <'hnn!n) 

OANS 1\1USİKİSİ: 
0 

12 nerlln kısa dalr!n!ıl 21 il 

Eyüpte Yağh Gd_~t 
Türk havn kurumu :e;yııP 

ta olan "KELEM .. mecmuasının beşinci den: e I 

sayısı zengin bir münderecatla cıkmıştır. 
1ı;inde Avrupalı ve yerli ecteblynta ait, li
san doktoru Mcl!ıhat ÖzgU, Hediye Sayron. 

doktor Halil Fikret Kanat, İsmail Hııklcı 

Kurumumuz menrnatlrı f' 
tarihine rastlıyan paııır 51 
13 de Eyüp ortn okul balı~c Keşif raporunda hfıdise zamanın

da suçlunun önünde bir su arabası 
bulunduğu ve caddeye açılan bir çu
kurun sağında lamba varsa da solun
da lamba bulunmadığı için o tara
fın açık olduğunu anlıyan suçlunun 
direksiyonu o tarafa çevirdiğini ve 
çukuru gördüğü zaman yaptığı m;ı
nevra ise yolun kaygal olmasından 
dolayı muvaffakıyetle neticelenemi
yerek sol tekerleğin çukura düştügü 
bildirilmektedir. 

Mevlane jandarma karakolunu baı
sarak jandarma Fehmi ve Mustafayı 
dövdükleri, karakol komutanı Halide 
hakaret ettikleri, davacı sıfatile ka
rakolda bulunan bahçıvan Kemali ö
lümle korkuttukları ve karısı Nuri -
yeyi saçından tutarak sokağa attık
ları iddia edilen komiser Kenanla Is 
mailin muhakemeleri dün asliye 
ikinci ceza mahkemesinde bitirildi. 
Iddia makamını işgal eden müddei -
umuml muavini Necati iddiasını söy 
l:ycrek iddia edilen suçların sabit ol
duğu neticesine varmış ve her iki 
suçluya da ceza verilmesini istemiş
tir. Muhakeme müdafaa için başka 
bir güne bırakıl.mıştır. 

Sulu Zeytin~·ağ satan Ne-cip oğlu 
İsmnilin muhakemesine diin asliye 
dördiincü cezada de\'am edildi. Şa
hitlerin çnğırılması için muhakeme 
başka bir güne bırakıldı. 

Emekli deniz gilverte yüzbaşı Halı1 oğlu Tonguc. Nurulİııh Ataç, Hüseyin Namıı:. 
1305 Doğumlu Gll'.itli Ktız.ım ve emekli de- Hayrullah Örs, SaCfet Dengi, Mustafa Nihat 
nlz gUverte Asteğmeni Halim oğlu 1323 gibi tanınmış munlllmlcr, muharrir ve ma
doğumlu Beyoğlulu Mchmedin hemen şu- arlf crkOnının yazılan vıırdır. Okuyucula-

l .. 1 t' .,l ·1 ...... iştı!· ı gurcş er ter ıp l.'1.ıl ,.. )<f 

B b. b- "k ortıı 
aşa, ır t:ıy. uyu cıÇ· 

sun, kiiçük ortnya bir " ,.,ıı 
üç adet kuzu miikiıfnt JcO 

··rı\J 
Heyecanlı bir spor go 1J11e 

Halbuki hadise yerinin beş, altı 

metre ilerisinde bulunan beş yüz 
mumluk belediye lambası bu çukuru 
tamamen aydınlattığı gibi, çukurun 
Şişli tarafında kırmızı fener oldu -
ğu ve suçlunun müdafaasının hilafı
na olarak orada su arabp.smın bulun
madığı ve otomobilin korne çalma
dığı gibi son süratle geldiği ve çu
kura yaklaştığı zaman da verilen el 
işaretini görmediği için hadiseye se
bebiyet vermiştir. Suç, hadise yerin 
de bulunan amme şahitlerinden Yu
suf oğlu Abdullah, Hasan oğlu Kadri 
Mehmet oğlu Sadık ve bekçi Abdul
lah oğlu Ömer ve Mustafa oğlu Mev
ltldun yeminli şahadetlerile sabit ol
muştur. 

Türklüğe Hakaret 
Eden Marika 

Bir eğlence alem.nden sonra Türk 
lüğe hakaret ettiği iddia olunan Ba -
yan Marikanın muhakemesine dün 
ağır cezada devam edildi. Müddeiu -
mumi iddiasını söyliyerek ceza ka -
nununun 157 ve 159 cu maddelerine 
göre, suçluya ceza verilmesini iste -
di. Suçlunun avukatı müdafaastnı 

yazılı olarak verecegını söylediği 

için, muhnkemc 23 eylul saat on 
dörde bırakıldL 

" Çobanhktan 

Çırakhğa .. Yazısı 

Tetkik Edi~dl 
Asliye üçüncü ceza mahkemesi, 

diin, Lüleburgaz mahkemesi tarafın
dan gönderilen ve Lüleburgazda çı
kan Özdil gazetesindeki "Çobanlık
tan çıraklığa" başlıklı bir yazıdan do 
layı açılan bir dnvaya istinabe sure
tile baktı. Lüleburgaz mahkemcsi,bu 
yazıda hakaret olup olmadığının bir 
ehli vukufa tetkik ettirilmesini iste
miştir. Dün, mahkemede muharrir A
bidin Daver, Selim Ragıp ve Şevket 
ehli vukuf olarak dinlendiler. Bunlar 
yazının biraz şiddetli bir tenkit oldu
ğunu, işe isim karıştırılmadığı için ha 
kareti tazammun etmediğini söyledi
ler. Mahkeme bu ifadelerin aynen Lü
leburgaz mahkemesine gönderilmesi
ne karar verdi. 

beye gelmelerl. rımıza hararetle tavsiye ederiz.. 

POL.ONY AL.I iZCiLER. ŞEHRiMiZDE: 

Dün Kumanya vapurile Polonya izcilerinden milr.!kkep bir kafile 
~ehrlmize geldi. Şehri gezdiler. Bugün limanımızdan ayrılacaklardır. 

istiyenlerc bu güreşe gc 
ca ve tovsiyc ederiz. 

~"" Beynelmilel KortCJ ,er 
rı \ ' 

Dört vıldo bır toptarıll ıcı< 
Amsterdamda olmnsırııı .. ' 

f)'" len beynelmilel coğrtı 
119 

ne memleketimiz nııJ11ı ceıı1 
coğrafya faktiltesındcn ftCı; 
göz ne İstanbul unıve~1f'ıcıJ 
met ~ rdel ve Besirrı ' f. 
edilmışlerdir Heyet dlll'I 

ma hareket eyJemiştır· 

' 1 M E V L vcııtt" 
Devlet Demiryoııarı. ııe1'~t 

me Yol başmüfettişi rııtl • tı" 
Belik merhumun ruh\l~1rıf• 
mak üz~re kırkıncı g c;ııf• ~ 
Temmuz 938 bugunl<LI 

1
r9 

nÜ öğle namazından 501ıııe" 
ta Sinanpaşa camiinde 
nacaktır. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

'rAN•ın --o-
te hedefi: H•berd.. fikirde, her• 

Yde temt 
kıırtı z, dUrOat. Hmlml olm•k. 

" Qızeteal olmıy• ç•ltımaktır. 
-o--

'rüABONE BEDEL 
1400 tklye Ecnebi 

750 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 

400 ~r, 6 A1 ısoo Kt, 
150 r, 3 Ay 800 Kr, 

Aiuı K:r, 1 A1 300 Kl', 
etı~8 lrııy rast po.,ta ittihadına dahll ol• 

dır ~~memleketler için 30, ıs. g, 3,5 Ura 
u~ k one bedeli peşindir: Adres deftş
lııra e 

1 
2~ kunıştur. Cevap için mektup 

......_ O kunııluk pul UAvesl lAzımdır. 

G0 NON MESELELERi 1 

Türk Mimarına 
Güvenebiliriz 
}" ~n: M. Zekeriya SERTEL 

\fl G~n~ Tihk nıhnarlan, az zamanda 
~ ~ eserler vererek kendilerine gü 

1:11l~b~ecet1ni lıbat etmitlerdir. Mi 
trti. ıstersiniz? İtte Hyıyorum: 

:ki ~arada serıi sarayını mimar Şev 
l'•pnıı~ttt. 

~~arada Çocuk Bakım Evleri ve 
htn takları Esirgeme Kurumunun apar 
tılll anları ve sineması mimar Abidi-

eseridJr 

rru Ankua ~olis - Jandarma mektebi 
tllar Reşat ve Cel&l tarabndan ya

~tn-. Yalovada Otel Termal ve 

S lll'ada İnhisarlar Vekaleti, mimar 
ed•t Jf .. t.L.._ . "di 
~ -.ıuıun eaerı r. 

t 1ediyeler Bankası Mimar Seyfi 
tlt•n t 
il •rafuıdan yapdmışbr. 

.ı 'I.:. u 1•Ydıklanm ufak tefek binalar 
'ttg(}d' 
.\ ır. llemek ki Türk mimarları, 
.. l'l'ttpalı tniınara ihtiyaç hissettirmi
.rttek b 
ti ir tekamiil devresine girmiş-
b~ Onı,.rı Yetiştirmek ve ileriletmek 

l'(tı.~ t\irrı.iıdedir. Onlara iş verir, tec 
uelerin · 

lats 111 artmasına imkin hazır. 
ak, Ya 

'\re~ n11 daha büyük eserler ele 
tklerdlr 

l\ti • 
1natıc1 .. T'' k" . h 

~I\l'ıW " . ~r un zengı~ ve., aş-
tır. 

0 
u~lltnti'J'n11Imlfe'oi\Şf8miş'! 

rılara . d lim 
lfalb ... ernnıyet e e . 

'•da s:~ 0irendiğimize eöre Anka
~ hu] hıye Vekaleti, yaptırmak üze 

.\vr llrıdutu yeni Tıbbiye binasını 
Upahl 

dad ara yaptırmak tasavvurun-
ır, hatt· b 

açılnı a u hususta bir müsabaka 
rı Ce=·lltı ~eklif eden Türk Mimarla
ll'liştir. 'Yetıne de menfi cevap veril-

l'iirk 
lllfisaba)(Çocuklan arasında böyle bir 
alttı ~al a açmak, onları dimağan ol
dalıdı ışmaya sevkedeceği için fay
'l'iirJc r .. Sıhhiye Veklletinin genç 
llıek . lnımarlarını bu kadar ihmal et-

ısteye x.· 
ce.-ıni zannetmiyoruz. 

8•rn11 * 
• Roma Mihveri 

llerJin 
.\1.,.. • Roma mihveri bozuluyor. 

le bll a~ya Avusturyayı ilhak etmek 
r· mıh\1er· d b' 1tıi ııöknı, tn temel taşlann an ı· 
~•tıtı - UştU. İtalyanın İngiltere ile 
ltil\ti~l ~nlaşma temeltaşJanndan i

İtaı n de berhava etti. 

~eeeğ·Y~, artık Ahnanyaya güvenemi· 
~e j ... ~111 antanıış, hatta onun Akdeni-

····•es· d 
l>ada J\I •n en korkmuş, 0Tta Avru-
lıır teııis:anyaya karşı yeni dostluk· 
tthbu

5
.. e teşebbüs etmişti. Bu te

diltte ;n ilk semeresi olarak Vene
ltal'İeiy:go:ı;Jav Başvekili iİe İtalya 
lıluılk Nazırı arasında mühim bir 
~'ııı-ıat "llku buldu. Şimdi de Macar 
ile arının Ro • iki . 

~ahıt 
1 

mayı zıyaret ett en-
.\ 

0 UYoruz. 
t 11 • ~stu:ry 

tı'tal'lc( 8 •nşlusundan sonra Ma· 
ll\et .\l.,.. a ~it telaş b•şlamıştı. Hilku
etll\ an ısti] • 'h . . . f k eki . ası ı tımalına bertan 
d 11 l)ı ciJ~~ derhal dahilde NaziJere 
.. " ha..,i,.t 

1 
tedbirler aldı. Bir taraftan 

Jll it • e kend' · f t ol°Uld ısıne yardım arama-
lll~·a o]d u. Ona elini ille uzatan da 
b., u. 
41\it .. 

l'a ttn tek · 
~ ~a kar zıplere rağmen, Alınan-
Jeıı· şı Ort A t 
h ı..~- hlt hl a vrupada talyanın 
'~kt,.. olt vUcude getirdiği mu-
ll •. 

bit ~ 'eheple Ro 
taı at daJı rna • Bedin mihveri 
~e ~~tı •rıı: ıa;)'lflann~tır. İngiliıı: • t. 
14 Stıii kil §tnası tatbikat sahasına 

ıs ectel'ek~: belki de bütün blUün if-
~llt l?, 

~·- ~rı mu t"ıtı.tı. t"~'tit bŞ~erek menfaate dayanmı 
de a ıt \1 ,_. 

"al'lll e zora~ı anlaljmala-
1 olmasına imkan var mı? 

7AN 

INGILIZ KARIKATORO : 

Japon maliyesi, bütün aervetini harbe tahsi. ettiğinden tamtakırdır 

aponya Nereye 

T arihlerini Millttan üç bin 
ene evveline kadar çıkaran 

Çinliler, "Göğün oğlu,, dedikleri 
hükO.mdarların ve bir sürü sülale
lerin idaresinde dünyanın en mün
bit ve mahsuldar iki büyük nehri
nin yarattığı sarı toprakların üs • 
tünde, daima istila korkusile yaşa
mışlardır. En eski komşuları Türk 

aa ·çın setlerini, büyÜk blr taham
mül ve sabırla inşa eylemişler, fa
kat bu duvarların Türk istilasını 

durdurmadığını görmüşlerdir. Çin 
iller çok çalışkan, zeki olmalarına 
rağmen iki yüzlü siyasetleri ile bil 
hassa sınırlarındaki Türk beyleri
ni biribirine düşürmüşler ve bu tef 
rikadan istifadeye kalkışmışlardı. 

Harici tehlikelerin durduğu her yıl, 
dahilde beylerin ve onlara taraf -
tar grupların da boğuşması bir tür 
lü dinmemiştir. 

Son derece güzel, geniş ve feyiz 
li ovalarda yetişen pirinç tarlaları, 
güneşli dağ yamaçlarında büyü -
yen çay fidanları Çinlilerin de, 
komşularının da ihtiraslarını kö-
rüklemiştir. Tabiatın alınteri dök
meden, yorulup yıpranmadan Çi
ne bahşettiği bu imtiyaz, etrafın
da gün geçtikçe asırlar yürüdükçe 
bir istila ve ihtiras çemberi yarat
mıştır. 

M arkopulonun 13 üncü Mila-
dı asrında uzak şarka yap

tığı seyahat, ilk Avrupalı kralemin 
den bu zengin memleketlerin mü • 
balagalı bir hikayesini ihtiva edi-
yordu. 15 inci asrın sonunda ve 16 
ıncı asırda başlıyan Portekiz ve 
İspanyol müstemlekeciilği burala
ra kadar uzanmak için iki ayn yol 

dan yürüyen emperyalist iki ce
reyan meydana getirmişti. Vasko· 
dö Gamanın açtığı cenup yolunu 

- Albükrek • 70 sene sürebilen bir 
müstemleke imparatorluğuna kal
betmiş, Hindistan sahilleri, şarki 
Hint adaları ve Çin limanları an
cak bu sı.rretle AvrupaJıların iştah
lı nazarlarında büyümüştü. Porte
kizi Hint sularında bir taraftan 
Türkler, daha sonra Fransızlar vu 
rurken, Uzak Şarktaki bu adalarda 
da Holandalılar açıkgözlülükleri i
le yerleşmiş bulunuyorlardı. İs • 
panyol müstemlekeciliğinin karşı
sına evvela Elizabetin İngilteresi 
daha sonra da Birleşik Amerika 
devletleri dikilmişti... Nihayet Av 
rupalıların gerek Çine gerek onun 
komşusu, ataların itinalarile kendi 
aleminde ipekböceği gibi kendi ko 
zasına büzülümş Japonyaya, gir
mek teşebbüsleri başladı. 

~~~~!!!!!!YAZAN :~~~!l!i!!!~ 

Samih Nafiz Tansu ~ ~~~~~~~~~~~~~~ 

Ç ine zorla "Afyon satmak,, 
istiyen İngiltere ile bu zehi 

- · , _., _,.._.., --"-•·--... ı.. ;r+n.~ ; ,,."_ 

Çin hükumetinin arası açıldı. 

(1839f dan (1840) a kadar devam e
den afyon harbi, Çinin Avrupa dev 
letleri tarafından ilk istilası sayıla 
bilir. İngilterenin zaferi arkasın -
dan Çinden koparılan imtiyazlar 

ve bu imtiyazlardan istifade et -
mek istiyen Fransa da meydana çık 

tı. Fakat her anlaşmayı Çinlile -
rin bir ahte vefasızlığı, bir baskı-

nı, bir suikasti takip etti. Avru -

palıların bu hareketler pek işine 

geldi. Çünkü her hadise yeni bir 
müdahale doğurdu. Her müdahale 

silahla halledildi. Ve Çin her de -
fasında mağlup olarak daha ağır 
şartlara boyun eğdi. Göreneğe bağ 
lı, maziye ve atalara sadık bu ka
palı cemiyet bir türlü Avrupanın 
modern medeniyetini kabul etme -
di. Halbuki Japonlar süratle Av
rupanın kuvvetini anlamış bidayet 
te onlara müsait davranmakla be
raber hemen 21 sene içinde 19 un
cu asırda Avrupalılara yetişmiş bu 
lundu. 

1 894 te (Kora) yı işgale karar 
veren Japonya gayet basit 

<;~'hr..1"\lflrlQ nro'"' 9o:]co l' f'1lc::ırmı<:. 
rorarıuru zapt , Pıçili körfezine a-
yak atmıştı. " S imonozaki., muahe
desi Japon ihtirasının ilk boru-

• 

su olmuştur. Fakat Avrupa devlet 

lerinin müdahalesi karşısında ·yal 
nız "Formoz,, adasile Japonya ik
tifa etti. Bundan sonra Avrupa dev 

!etleri uzak şarkı Afrikaya benzet 

miye çalıştılar. Almanya yine em

peryalist hareketlere alemdar ol· 
du. Iki Alman misyonerinin katli 

hiçbir ihtara lüzum görmeden Vil 
helmin emrile "Kiyau-çe-u., nun 
zaptını intaç etmişti. Ruslar da bu 
tarihte Sibirya futuhatını (Vladi -
vdstok) a kadar yürüttüler ve Por-
artür limanını uzun müddetle Çin 
lilerden isticar ettiler. Bunu müte 
akip Fransa (Kovanğ-çeo) yu İn • 
giltere (Vey-hay-vey) i isticar etti
ler. Nihayet Çin vatanperverliği ga 
leyan ederek 1900 de memleketin 
vatanperverlerini "Boksörler,, na
mı verilen bir cemiyet kurmıya ve 
Avrupalılarla harbe girmiye sev
ketti. Bu harp Avrupalıların gale-
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Meyva Mevsiminde Kese 

Kağıtları 
Kilosuna 30, 40 ve hatta 60 ku

ruş verdiğiniz kaysı, annut veya 
şeftalinin senelerce depolarda, san• 
dıklar arasında ve beİki çöplük

lerde bile siirünmüş eski gazete 

ve kitap kağıtlarından yapılmış 

keselere konmasına elbette isyan 

edersiniz, değil mi? 

Fakat ge~enlerde bir Anadolu 

ıencj beni mat (!) etti: 

Bu sene emsaline nadir tesa • 
düf ettiğim iri ve güzel kaysıları 
yine eski gazete kağıdından ya
pılmış keseye doldurmıya başla
yınca ben böyle vakalarda daima 
olduğu ılbi sinir buhranına ya· 
kalandıın: 

Meselesi 
- Bu kağıtları kullanmak yasak 

olduğunu bilmez misin? dedim. 
- Neye yasah olsun? İşte tertc· 

miz kağut! 
- Bu temiz değil, pis, mikrop. 

Ju, hastalıklı. Eski gazete, defter 
ve kitap kağıdı ... Bunu kullanır
ken belediye memuru seni yaka
larsa cezaya çarparsın. 

- N,eye ceza verecekmiş? 
Bu kAğut yasah ise bunu yapan· 

lara ve bize toptan satan mağaza
lara ceza versiln! Yasah ise onlar 
nasıl bana satıyorlar? 

Ben bu suale cevap veremedim. 
Siz verebiliyorsanız, Jfıtfcn bana 
yazınız. Minnettarınız olurum. 

M. 

---
ıat)::mn 

besile bitti. Çinliler ağır bir tazmi 
nata mahkum oldular. 

N ihayet Çinin Avrupa devlet 
leri tarafından yağma edil 

mesine tahammül edemiyen Japon 
ya baklayı ağzından çıkardı. Yir -
minci asrın başında Çarlık Rusya 
ile 'bu yüzden harbe girdi. (1904) 

Rus • Japon harbi bütün dünyayı 
alakadar etti. Herkes J aponyanm 
derhal imha edilceğini zanneder • 
ken, hadiseler aksi çıktı. Japon • 
lar Rusları gerek Mançuryada, g~ 
rek Sarı denizde fena halde perişan 
ettiler. Balhktan gelen ve (20) par 
ça harp gemisinden mürekkep Rus 
donanmasını - Çuşima ~ boğazın • 
da Japon Amirali Togo tamamen 
mahvetti. (Nağazakil müsalahasilE:ı 
Japonya Korayı himaye Porartö
r ü ve Sah alin in yarısın1 Rus1ardan 
almış bulundu. Japonlara büyi.i.k 
ümit veren bu hareket Çinde onla 
rın ileriye gidebilecekleri hayali -
ni yarattı. Filvaki Büyük Harp, Ja 
ponların ekme.~ine yağ sürdü. Ko
layca burn<iaki Alman müstemlek~ 
!erine kondular. Büyük Harpten 
sonraki Avrupanın karğaşahğı on
lara 934 te Mançuryayı Çinden a
yırmıya imkan verdi. Bu aparetif
ten daha ziyade iştahlan arttı. Bi
ara Pekini, Sanghayı bahanelerle 
işgal, fakat sonradan elde ettikleri 
müsait şartlar ve kuvvf'tli imtiyaz 
lar karşılığı tahliye ettiler. Geçen 
temmuzda Pekin civarında bir köp 
rü üzerinde Japon askerlerinin ma 
ncvrasına bir gece baskını ile ce -
vap veren Çinlilere, kızarak harp 
iliin f't""l eden actıkları mücadele 
ile, bugün (2) milyon kilometre mu 
rabbaı arazi ve (160) milyon Çinli 
Japonların esareti altına girdi. Pc 
kin, Nankin, Şanı:rhay gibi milyon 
luk şehirler ve Çinin en mühim 
merkezlerine el atıldı. Japonyaya 
göre bütün Sarı ırmak • Gök ırmak 
boyları ve cenubi Çin tamamen iş 
gal edilmeden sulh yapılmıyacak ... 
Halbuki Çindc tarihin bu uzun mü
cadele yıllarında tamamen değiş -
ti. Askerlikten nefret eden Çin ka 
rakteri bu son harpte beş büyük 
Japon ordusunu yok etti. İki tara
fın zayiatı bir milyonu geçiyor. 

H arp burada yalnız modern harp 
silahlarile değil, büyük ve 

muazzam nehirlerin setleri yık1!

mak, köprüler berhava edilmek su 
retile, en hilekar ve en korkunç 
şekillerde kırasıya devam · ediyor. 
Japonya bu harbi kazansa dahi Ç!.n 
için herkes : - Galip sayılır bu 
yolda mağlup ... diyebilecek bir mu 
kavemet gösterecektir. 

Esasen Avrupa devletlerinin vak 
tile Kora harbinde olduğu gibi bu 
işe müdahale etmeleri muhakkak 
tır. Herkes bu döğüşün sonunu bek 
liyor ve yorgun galibe verilecek 
ültimatomu tasarlıyor. Bu işte Sov 
yetlerin, Birleşik Amerikanın, Bü 
yük Britanyanın ve hatta Fransa
nın alakası asla zail olmuş değildlr. 
Bu maceranın - Japonya için pek 
tuzluya oturacağı, ve istikbal için 
hazırlanan emrivakilerle kendisin 

Radyo Devlet ~ 
Memurları ~0-~ • ~ 
İçin mi, Halk 
İçin midir? 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Hendekte bir okuyucudan mektup 
aldım. Diyor ki: "İstanbul ve Anka
ra ardyoları yaz mesai saati kanu
nundan evvel, her gün öğle paydosun 
da on ikiden on üç bu~uğa kadar a
laturka saz ile Ajans haberleri verdi. 
Yaz saatinin tatbikinden sonra bu 
şekil kaldırılmış, İstanbul, Ankara ve 
İzmir gibi büyük . ehirlere uymak i
çin radyolar, on dört buçukta faali
yete geçmeye başlamışlardır. Şu hale 
göre yaz mesai saati tatbik olunmı· 
yan diğer mahallerdeki memurlar va 
zifeleri başında bulunduklanndan, 
radyodan istifade etmedikleri gibi, iş
leri hasebile halk ta istifade etme
mektedir. Radyolar yalnız büyük şe· 
hirlerimizin, ze,·k ve istifadelerini 
temin için mi yapılmıştır? Ayni abone 
yi tediye eden taşralılar neden bun
dan mahrum kalsınlar?. 

• Bu kariin yerden ııöğe kadar hakkı 
var. Radyo, müşterilerile münasebeti 
olan tamamen ticari bir müessesedir. 
Bir devlet müessesesi olmak, onu ti
cari mahiyetinden uzaklaştırmaz. 

Devlet miiessesesi olarak ta kabul et
sek, devlet radyo gibi bedii zevki, kül 
türü yiikselten bir vasıtayı yalnız ken 
di memurlarına hasretmez. Yaz mesai 
saati İstanbul, Ankara, İzmir gibi bü 
yük şehirlerden gayri ~·erlerde tatbik 
edilmediğine ı;töre bir defa ta~ra me
murları iki buçuktan !iOnra verilen 
programdan istifade edemezler. Bun· 
dan başka halk, öğle zamanı verilen 
radyoyu ancak öğle istirahatinde, ye
mek yerken dinler. Saat iki buçuktan 
sonra herkes i~iyle giiciyle meşgul
dür. Radyonun aldığı bu tavır ve ha
reket, bu müe<ısesenin sadece biiyük 
şehirlerin memurları için faaliyet gös 
terdiğini, bu memurlar isten iki bu
çukta cıkarsa, on un uroı:rammın da o 
~aate gör e ;yapılacağını gösteriyor. Ya 
halk? Bunlar da memurla müsavi 
ücreti ödüyorlar. Bunlar da ayni tica
ri müessesenin kayıtsız şartJız, nıüsa· 
vi müşterileridirler; \'e ek~eriyeti teş 
kil ederler. O halde radyo ınües~esesi 
yaz mesai saati tatbik edilmiyen taş
ralara, tatbik edilen yerlerde de hal
kı, gözönünde tutmnk mecburiyetin
de değil midir?. Radyo devlet memur 
ları için kurulmuş bir müessese mi
dir?. Ticari mahiyeti olan bir mücs· 
ses.ı ise, her mii~krisini memnun et
mek mecburiyetindedir. Bir devlet 
miiesscscsi ise, sadece halkı tenvir 
maksadile faaliyet gösteriyorsa, ~·ine 
herkesi dilşünmeye mC'churdur. l\le
murlar diye halkın fe,·kinde bir sınıf 
yoktur. 

VANDA: 

Erciıte Halkevi 

Tamamlanıyor 
Van (TAN) - Şehrimizde, Hak

karlden, Diyarbakır, Siirt. Bitlis ve 
Muştan gelC'n yolların birleştiği bir 
noktada ve Van gölünün kuytu bir 
kenarında kurulmuş olan Erciş ka
za merkezinde geçen sene başlanı -
lan Halkevi inşaatı bitmişti r. Ercı:;ı 
te yeni yollar ve binalar da yapıl
maktadır. 

*Van, (TAN) - Istanbul operet he 
yeti, Ercişte üç temsil verdikten soa 
ra buraya gelmiş, rağbet görmüş -
tür. Birkaç gün sonra, Irak. İran. Su 
riye ve Hataya gitmek üzere şehri
mizden ayrılacaktır. 

de bulunması 18.zımgelen para - e
nerjinin şimdiden tükenmesi, Em
peryalist Japonyayı büyük bir sü. 
kutu hayale düşürecektir. A~ağı 
tabakaların da askeri sınıfın d ikta 
törasına karşı tahammülü azalmak 
tadır. Bu zaferi veya mğlfıhiyeti 
J aponyada içtimai büyük bir inkı
lap takip edebilir. 

Bizim için dünyanın biran evvel 
sulhe kavuşmasını temenniden ve 
dünyaya davalarını sulh yoll a rile 
halletmeyi şiar edinmiş Atatürkün 
genç Türkiyesini, mi.sal olarak gös 
termeden başka yapacak bir şey 
yoktur. 
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ral kabiliyetlerinin ulusal ve inkı-

lapçı amaçlara göre gelişimini sağ- Olimpiyatlarına 
layan oyun, jimnastik ve spor faali-
yetlerini sevk ve idare etmek mak- Talip Otd 
sadile Başvekalete bağlı ve hükmi U 
şahsiyeti haiz bir Beden terbiyesi 
genel direktörlüğü kurulmuştur. 

Madde 2 - Genel direktörlüğün 
merkezi (Ankara) dır. 

Genel direktörlük mülhak bütçe 
ile idare olunur. Hesap, muamelat 
ve sarfiyatı Muhasebei Umumiye Ka 
nunu hükümlerine ve Arttırma Ek
siltme ve ihale kanunu hükümlerine 
tabi değildir. 

Genel direktörlüğün varidat ve 
masraf hesapları taalluk ettiği mali 
senenin hitamından itibaren en geç 
bir sene içinde divanı muhasebatın 
tetkikine arzolunur. 

Madde 3 - Genel direktörlük ar
sıulusal spor temas ve münasebetle
rinde merci olan resmi bir teşekkül-
dür. 

Madde 4 - Gençler için klüplere 
girmek ve boş zamanlarında beden 
terbiyesine devam etmek mecburi
dir. Hangi yaştaki vatandaşların ne 
kadar müddetle ve hangi mevsim -
}erde spor mükellefiyeti altında bu
lunacakları ve ne gibi devair ve mü 
esseselerde beden hareketlerinin tat 
biki lazım geleceği Icra Vekilleri He 
yetince tayin olunur. 

Merkez te,kilatı ve merkez 
iıtişare heyeti 

Madde 5 _ Beden terbiyesi genel 
direktörlüğü merlnzde bir genel di
rektör ile sekreter.den, federasyon -
lar heyetlerinden ve teftiş, hesap, 
sağlık ve (saha ve tesirler) dairele
rinden ve (neşriyat ve propaganda) 
(muhaberat, muamelat ve sair), (si
cil ve lisans) ve (müze ve kütüpha
ne) şubelerinden teşekkül eder . . 

Genel direktörlük lüzumu kadar 
yer.u ve ~c:a.uo••"'- -·---
mur ve müstahdem ,kullan~ .. 

Madde 6 - Beden terbıyesı ge-
nel direktörü Başvekil tarafınd~ 
intihap ve Cümhurreisini.n ı:sdikı 
ile tavin olunur. Genel dırektor bu 
kanu~un hükümleri dairesinde. k~ ~ 
rulan teşekküllerin mercii ve amırı 
olup bu teşekküllerin çalışmaların
dan mesuldür. 

Genel sekreter ile. daire reisleri, 
federasyonlar başkanları ve şubeler 
müdürleri genel direktör tarafınd~n 
intihap ve Başvekil tarafından ta~ın 
olunurlar. Diğer memurlar ve mus
tahdemler dogrudan doğruya genel 
direktör tarafından intihap ve tayın 
olunurlar. 

Madde 7 - Bir veya daha faı:la 
spor nevileri, teknik ve idare bakı -
mmdan birer federasyona bağlanır. 
Federasyonların adedi beden terbi -
yesi genel direktörünün (istişare he
yeti) nin de mütaleasını almak su
retile yapacağı teklif üzerine Baş
vekil tarafından tesbit olunur. 

Madde 8 - Merkez istişare heyeti 
beden terbiyesi genel direktörünün 
reisliği altında memlekette spor bil
gisi ve ihtisası ile tanınmış olan~r 
arasından Başvekil tarafından seçı
lecek beş zat ile Kültür, Milli Müda
faa, Dahiliye ve Sıhhat ve lçtimai 
Muavenet Vekaletlerinden intihap o
lunacak birer mümessilden terekküp 
eder. Kendilerini alakalandıran işle
rin müzakeresine ilgili diğer Veka -
}etlerin de birer mümessili bulundu-

rulur. 
Madde 9 - Merkez istişare heye-

tinin vazifeleri: 
A) Genel direktörlükçe hazırlanan 

yıllık bütçeyi tetkik etmek. 
B) Genel direktörlükçe hazırla

nan yıllık çalışma programını tetkik 
ve tasdik etmek, 

c ı Teşkilatı ilgilendiren 
nameleri hazırlamak, 

D) Federasyonların kurulması ve 
meşgul olacakları spor şubeleri hak
kında mütalea beyan etmek, 

E 1 Genel direktörlükçe kendisine 
havale edilen bütün işler hakkında 

m ütalea beyan etmektir. 
ıl 

. , 
B ve c bentlerinde yaz ı ı.ş-~r 

hakkında merkez istişare heyetının 
vereceği karar kaıidir. An~_.genel 
direktörliigün talebi veya gorulecek 
lüzum üzerine bu kararlar ya Bat-

Nevyork, 18 ( A.A.) - Japon
yanın olimpiyat oyunlarını ter
tip etmekten vazgeçmesi üzeri
ne N evyork şehri olimpiyat o
yunlarına talip olmuştur. Nev
york şehri, olimpiyat oyunlarını 
önümüzdeki yıl açılacak olan 
dünya sergisi sahasında tertip 
etmeği düşii.nmcktedir. 

Dünya sergisi organisayon ko
mitesi reisi Grawer Whalen'in 

TAN ,. 

O nun, konaktaki mevkii, Ha 
nımefendinin mevkiinden 

daha üstündü. Paşa, Hoşkadem 

kalfayı, Trablusta Redif binbaşı 
sı iken, bir Sudanlıdan evlatlık o
larak almış, büyütmüştü. 
Hoşkadem, uzun seneler paşa -

nın hizmetinde bulunduktan son-
ra, büyük konakta, kendisine ay
nlan dairede rahat bir ömür sür
miye başlamıştı. 
Hoşkadem kalfa, sokağa çık -

maktan hoşlanmazdı. Boğazına düş 
kün olduğu için, günde beş övün 
yemek yer, ve gev'şeklik bastı -
rınca mindere uzanır uyku kes -
tirirdi. Hiç hareket etmemek, tı 

kabasa yiyip uyumak onu, gün geç 
tikçe şişmanlatıyor, yerinden kı 

mıldanamıyacak bir hale getirı

yordu. Ara sıra göğsü tıkanır gi 
bi oluyor, baygınlıklar geçiriyor -
du. 

- Hani, sarı sırma bıyıklı, as -
lan gibi çavuş. 
Hoşkadem kalfa, genç halay1ğın1 

Mehmet ağaya neden alaka göster
diğini anlamıştı; kaşlarını çattı, 
gözlerini devirerek kızı payladı. 

- Gözün selamlık bahçelerinde 
mi senin, aşüte! El erkeklerinin bı 
yıklan sarı mı, siyah mı, onlara mı 
bakıyorsun? 

Genç halayık, korkudan sinmiş.
ti: 

- Yok kalfacığım, gözüm niye 
selamlık bahçesinde olsun? Sizinl~ 
harem bahçesinde dolaşırken, ara 
kapı, bir iki kere açıldı da gözüm 
kaydı, öyle gördüm. 
Hoşkadem kalfa, tekrar azarladı: 
- Sus yelloz ... Ben de seninle be 

raber dolaşıyorum, neden ben gör
müyorum. Aklın orada olmasa, go 
zün kayar mı? 

panıp oturduğu için, konağın ııe 
içindeki, ne de dışındaki dedikodd· 
!ardan haberi yoktu. 

Kahve ocağında, kalfalar, hal•· 
yıklar, hep Mehmet ağayı konuşu• 
yorlardı? Hoşkadem kalfa, hep )ta 
yılsız: görünerek dinledi. Mehınet 
ağanın, p~şanın iltimasile mülaıttt'l 
olduğunu", zabitlik esvabının ona 
pek yaraştığını, yakında dışarıya 
gideceğini öğrendi. 

Hoşkadem kalfa, Mehmet ağaY1 
zabitlik esvabile görebilmek için ya. 
nıyor, onun dışarıya gideceğine de 
üzülüyordu. Paşaya yalvarsa, :Mel'l 
met ağayı İstanbulda, mutlaka a· 
lıkoyarlardı. Fakat Hoşkadem ıcal· 
fa, nasıl bir vesile, bahane ile bil' 
nu paşaya açardı? 

. ~ıe
Onun dairesi, harem bahçesı u 

rinde idi.Hoşkadem kalfa hastalığ~~ 
ileri sürerek konağın sokak üsttı 
dairelerinden birine yerleşti. perı· 
cereden ayrılmıyor, Mehmet ağa· 
nm yolunu gözetliyordu. Ve b~t' 
gün, Mehmet ağayı, Mülazım üıJı• 
formasile gördü, baygınlıklar ge • 
Çiı:di· kendi "nazarının değmesi,,.,. 

' 1. 
den bile korkara~ uzun bir "Mag'• . . ,,,., 
1 ... h 1"\JJ.JaO'V.a;-lCJDs;lP.n:.. _ _ ...... 
di. 

Mehmet ağanın dışarıya gitnıeSİ 
yaklaşıyordu; bir gün, gelin 11• • 
mm, Hoşkadem kalfanın odasıll~ 
misafir gitmişti. Gelin hanım. ~ 
ka olsun, diye kalfaya takılma1' il" 
tedi: 

- Kalfacığım, Mehmet 
varır mısın? 

Hoşkadem kalfa, bu, hiç bekle : 
mediği söz karşısında o kadar :ıi 
şırmıştı ki, gelin hanım, onun g .. 
zatını hemen keşfediverdi; ve '°" 
zün arkasını bırakmadı: i 

- Paşafendi, Mehmet Ağayt rı • 
çin mülazım yaptırdı, biliyor ıııLl' 
sun? Seni, ona vermek için... 

1
. 

.. , l" 
Hoşkadem kalfa, bir şey so) 

yemiyor, kekeliyordu: 
- Tövbe! .. Bu da nereden çJk • 

? T " b 1 tı ... ov e... 1' 
Gelin hanım, sesini yavaşlatatB 

anlatıyordu : ,..J 
·c::· sız> 

- Paşafendi, karar verm•ı11 t •• 
evlendirecek ... Amma, Mehı:ne pı· 
ğanın dışarı gitmesi 1.iı.zımrnış. 1'· 
şarı gidince rütbesi daha artacaeıı: 
evvel mülazım olacakmış! onu b ıı 
liyor, şimdilik sana açmıyor ... se 
de, gizliden duydum. ille 
Hoşkadem kalfa, briaz keJld 

gelir gibi olmuştu: t:>ıJ 
- Ayol, ben kocakarı oldun'l·rııı· 

yaştan sonra telduvak takınır e1'· 
yım hiç? Beni maskara mı ed~ 
siniz? Paşaiendinin de işi yokğ1rıı1 

- Sen, ihtiyar mısm kalfacı 

Otuz yedisinde var mısın? f{of' 
Çoktan kırkını aşmış ~-lan e diJc 

kadem kalfa, oturduğu koşed bpı· 
durmıya, genç gözükmiye ça 
yordu: _,.., 

·f re--· - Otuz altıyı bu sene bı 1 

ğim. ıror 
Bugünden sonra. konakta. ·ı e<I 

, ı e 
kadem kalfanın Mehmet aga sa"' 
lenmesi, dallanıp budaklanaıı 
suz bir dedikodu halini aldı 

~1· 
··rı ~o. 

H oşkadem kalfa, bütU J3Ll d' 

E ve girdikleri zaman, Hoşka-
dem kalfa, hemen kendı da

iresine çıkmadı; dinlenmek baha
nesile alt katta, kahve ocağına gir
di, mindere kuruldu. Odasına ka • 

lenenlere inanıyordu- 111ıı· 
dikodular, Mehmet ağanın lc~ı.ııd0 

na da gitmiş miydi, burası rneC e-
rıı" Fakat Mehmet ağanın, Paşa 
18

11•· 
teğini öpüp arkadaşlarile ~e ıcsıt• 
şarak gittiği gün, konaktakl 
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Hint Mabetleri ve 
Mukaddes Ganj Nehri 
H lndistanı tetkik eden bir ta- ' •• ~· --·---
~ 9 

dırı. , • talebesi için Yeşve Praşa 
tad 'yenı ınabed,,i en çok bir nok
~-.. an tnühimdir: Bu fikir Hindis -
-.ı., ta 'h · 
ke .. rı ınde zaman zaman te -
ıa:Ur e~en bir hadisedir. Hindis
ÇÜk ?arıçten bakarsanız sathi kü
~ttni ınsa·n· gruplarından teşekkül 
ları ş, bırıbirlerinden kati hudut 
ler a lYrılınış bir milletler ve din
'Jtuı tnozayiki görürsünüz. Fakat 
gi)~ğı.~ızı verir dinlerseniz, yahut 
8e nuz bu mozayiki deler geçer
le~ 0~~da bu küçük parçaların mü
Uğr a ıyen hudutlarını aşmak için 

aştıkların .. ·· ·· 
di~ ı gorur, ve mutema-
tür~~ ~asretıe, ateşle bir "birlik,, 
Ve busu söylediklerini işitirsiniz. 
lıi b'u hasret zaman zaman kendi
eq ı.r §ekil ile yahut fikirle ifade 

er, bu Şekı'l .. . 
~asi · , zamanına gore sı-

Yahut dinidir. 
:au "b· r · erı. \'a . ır ık,, ıdeolojisini ilk defa 

Ylik Zl~ Şeklile Hindistanın en bü 
ber .

1
Muslüman imparatoru Ek -

1 ade tt" tek b' e ı. O da Hindistanda 
d.irı ır tnillet yaratmak için tek bir 
dı 7aPmak lazim olduğuna inan
ı.. • akat Ekber b t k d. · ·ı· h~ ıı:erı.d. . • u e ının ı a l 

ısı olm k . . 
llliişte k a ıstedı, Yeşve Praşat 
da d -~e mabudu fani bir insan 

egıl cbed· te buı ı olan bir memleket-
Zarkenrn•~k istiyor. Bu satırlan ya
.ae .. .,,,. Harıcan" gazetesinin 1936 

··~,,ı b' . " 
de 0 ırınciteşrin nüshası önüm- w.. ı 

Şu Garip Dünyada: 

Hapisanede 
Geçen 
Balayı 

-------., Hanri Karlis 
isminde biri ge
çenlerde İngilte 
rede Şordayç ka 
sahasında evlen
iştir. Hanri, pro
fesyonel bir apaş 

olduğu için, düğün masrafını çıkar
mak maksadile daha ilk geceden hır- ı 

sızlığa başlamıştır. Fakat, işler aksi 1 

gitmiş ve Hanriyi o alCşam yakalıya ! 
rak hapise tıkmışlardır. 

Genç karısı, buna hiç gücenme -
miş, bilakis, hapishaneye giderek 
mahkumiyet müddetini bitirinci.ye 
kadar, kocasının yanında kalmıştır. 

* Köpeklere iftira eden doktor 
Bayan Zuizo 

Frankar, Ceza -
yirdc büyük bi• 
çiftlik sahibidir. 
Geçen sene kö -
peklerini bir ser 
gide teşhir et -
miş, hayli takdir kazanmıştır. Yalnız 
Dr. Şatlev isminde biri, bu kadının 
köpekleri için çok fena sözler söyle
miş, Zuiza da, doktor aleyhine bir Ü 

tira davası açmıştır. Mahkeme, Şat
leni 100 bin frank tazminat ödemi
ye mahkum etmiştir. 

* Kolayca meşhur olan artist 
Holivut'un 

~enç ve güzel 
'1 ktrislerin 
d e n Gloriya 
::;tüart, blr gün 
·çinde kendisi -
ne büyük şöh -

r~~ temın·.ne muvaffak olmuştur. A-
.t'a~im;ada bu mabedin bittğini me

e açıldığını ilan ediyor. 

A kşarn yandaki evde yemek 
birinil'I. Ye~ik. Terasta herkes biri-

Hintlilerin tapındıkları kiiçiik heykelcikler 
merikan gazetelerinin yazdıklarına 

göre, h!ı.dise şöyle olmuştur: 

eltl1e d "k .. k fıor y su o uyor, yı anı-

ında ~l:ia~rmıasası akak . . etı:a : 
l'le Yem ~. er var, llerkesın onu 
liy0 r begı ayrı bir tepsi içinde ge-

. ou 
d~e m evde et yenmez, gıda sa-
l'3ence ~a, sebze ve hamurdur. 
?'lnda b llldistanın sıcak tarafla-

u ne . d llYgund vı gı a sıhhate daha 
l"unlar ur. Doktor Bağvandasın to 
~or ,...,

1
• genç kızlar sofraya oturmu 

' •111Saf' 1 Uzun ır ere hizmet ediyor İkı 
n· ' zarif parl k k .. ı·· . 
ıraz ' a ara goz u genç. 

sonra · 
~ersite . Yandaki odada Üni -
buldu ıtrıtihanlarını hazırlarken 

mır loll'lb' · ıraz konuştuk. Bana Ko 
ler ,_1Yda Üniversitesindeki talebe-

11.a ar d .. 
liindüı unyadan haberdar eö-

er. 

S abah erken uyandım ve be
tlirı.t d n~resin şafak ışığı bana 
tra,1. ~nızlerinin soluk beyazım -

il. go- .... 
terasa ~nu hatırlattı. Giyindim, 
lleı do:ı tırn. Ganj nehrini gü -
Otıurı 

1 
• ..,. madan görmek adet imiş 

lt ,,,ın n'l° f" ·~or a· ısa ırler seher vakti kal 
le e..., ·sa ı~a~ sonra profesör Mucip 

() gü hı~. g~~di, yola düzüldük. 
'-at . . rı gorduklerim nasıl on iki 
l ıçıne s ~ d 
'?"ı Zatı:ı ıg ı, bunu bilemem. On 
~ıın, .. an sırasiJe değil hatırladı
~ıın. gore birer birer anlataca -

t~ p b e ra1adı ziyaret 
1::. sk~, bir zahire ambarına ben 

)ıı>. •· ~ıYen bir kat ev Odası be· 
0rtuı ·· · r llçık u koltuklarla döşeli. Ba-

tıltuıt; ayakları çıplak oturduğu 
<it. \r a an kalkarak bizi karşıla -
~lt· Ptaklar ' · tler }{ ıçınde yemiş ikram 

lta~ıd aylj uzun konuştuk. 
'kaçlı an çıkınca yemiş ve çiçek 
lı arazi 
aı-es h arasından bugün Be-

~- alkın . ın ko a vakfedılen muaz -
l'af•- nağı g" .. b· '<l Gan. Qrunüyor, öbür ta-
~ ayna J~n. beyaz suları gümüş 
•ıi~cit.ı Rıbı ışıldıyor. 

b Vnive 't • • • Q u .. raı eaını zıyaret 
\. t tnuessesenin bir de kadın 
~sı ttıu··harafı var. En kıymetli su 
l'a.ı enct·. · · 1.ıa {},... ıslık mektebi imiş. Bu 
~at ·•ıver •t 

bilg·ı . sı e tahsili yanında ha 
:ttı ı ı erın · 
•. r ar b· ı pratik şekilde veri-
y~ ' ll'Çok 
l saire ~ . d~mirci, dokumacı 

1:r g~d;etı~tiren imalathane • 
~'narııara .. l11ndu cemaatini Müs
)ı n llerrıı iktısadi sahada faik ya 
'tı~Ier b~l'den biri bu gibi imallt 

· oır 
saat talebe ile konu~ 

-~·~~:ı:~~N~~·-1 

1 hııl J C\J J# ! ........................ ! 
tuk. Raçpot ve Mogol mektepleri
nin şaheserleri sayılan resimlerle 
dQlu bir müze gezdik. O gece pro
fesörlerle salonda toplandık ve u
zun münakaşalar ettik. 

Benaresi ziyaret 
B izim eve yakın bir yerden, 

biribirine müvazi iki yokuş 
tan Ganj nehrine iniliyor. Nisbe -
ten geniş olanı ayni zamanda Bena-
resin paazrıdır. İki taraf el sanayii 
satan dükkanlarla dolu, sokağın 

iki tarafında işportalar dizili. Ba
kır, ipek, dokuma, çanak, çömlek 
işlerinde Hint sanayiinin tenevvü
ünc bir defa daha şahit olduk. 

İşportalar ekseriyetle sebze ile 
dolu. Sokakta insan sayısı kadar i
nek var. Başka büyük şehirlerde i
neklerin başı boş dolaşması mene
dilmiştir, fakat Benares ineklerin 
hükümran olduğu yerdir. İstedik
leri işportadan sebze yiyor, büyük 
bir azametle dolaşıyorlar. Benares 
halkı İngiliz valisinden daha çok 
ineğe hürmet ediyor, hürmet belki 
zayif bir tabir, çünkü inek orada 
mukaddestir. Benim bir tek korktu 
ğum hayvan inektir, ve hayvan 
kendinden korkana en çok hücum 
eder. Esasen insan da böyledir ya. 
Hülasa her yerde inekler bana fe
na bakar. Fakat Benares sokakla
rındaki inekler o kadar kendi kud-
siyetlerine, kudretlerine inanmış 
ki, etraflarına bakmıya tenezzül et 
miyor. 

B u sokakta mabetler de var. 
kapı önlerinde bazı adam

lar oturmuş yüksek sesle "veda,,
lan okuyor. Mabetlerin en meş -
hur "Vişno" dan beni içeri sok
tular. 

Karışık bif mimari. Bir sürü ye
re kakılmış mermer masalar, mer
m.er sütunlar. altın yaldızlı kafes
ler ve kubbeler. garip bir şekilde 
oymalı ve biribirine geçmiş yal. 

dızlı tavanlar. 
Vişno bir altın kafes arkasın -

da çiçeklere gömülü oturuyor. Ma 
bedin içi kıyamet gibi insan dolu, 
kadın erkek kalesin önüne yığılı
yor, konuşuyor, hareket ediyor. 

Yüzlerinde ve tavırlarında dini bir 
mürakabeden ziyade adeta "iste
rik,, denilecek bir telaş, bir heye 
c--.n y~_.....Mabc.<lin ici insan_J)efe • 
sinden öyle kalın b ir ouğu ıie do-
lu ki, adeta bizim eski hamamları 
hatırlatıyor. Uğultu bir arı kovanı 
içindekinin yüz defa büyütülmüşü 
Bir zaman sonra yabancı kendim 
rüya içinde hissediyor, yani alık

laşıyor. Buğu bulutu içinde kayna 
şan, çırpınan, hayal meyal görü -
nen insanlar hakikat bir hayula a
layı. 

O teki yokuş çok dardır ve mer 
divenlcrden ibarettir .. Kol 

larınızı açarsanız iki tarafın bina
larını tutabilirsiniz ve binalar o -
yuncak kadar küçük birer mabet
lerden ibarettir. Bunların içinde
ki mabutların her biri bir hayvan 
şeklindedir. Maymundan file ka
dar. Hulasa cengelistan mahlukatı 
nın her biri burada bir ilahtır. Hep 
si çiçekler içinde. Binaların tarzı, 
koyu kahverengi, eflatun, mor, tu 
runcu boyaları insana uzak şarkı 
hatırlatıyor. Fil bu hayvan - İlah
lar arasında bana en sevimli, ne-
şcli ve dost göründü. Kuyruğunu 
altına almış, hortumunu boynu -
nun arkasına atmış, küçük gözle
ri etrafile eğleniyor gibi. Kendi 
hesabıma bu küçük oyuncak putları 

Vişno mabudundan daha cana ya 
kın buldum. Bunların her biri mu 
ayyen bir ferdin yahut grubun ta
pınmak ihtiyacını tatmin ediyor, 
bu gruplar herhalde insanın en alı 
şık olduğu mahlukatın resimleri
ni seçmişler. Bütün bu yokuşta e11 
iptidai bir muhayye1e, bir symbo
lism hakim. Insan kendini hilkatin 
ilk günlerinde hissediyor. Adam 
oğlu topraklara indiği gün neka -
dar kendini biçare ve yalnız bul~ 

duğunu, etrafındaki şeylerden na 
sıl medet umduğunu bu sokakta 
anlamak çok kolay. Bir defa daha 
"evvel zaman içinde,, havasında
yız. Çünkü buradaki ibadetçilerin 
zihniyeti el ile tutulmıyan, göz ile 
görülmiyen hakikatleri tahayyüle 
müsait değil. z ohrap isminde Nevyorkta ~~r 

acem şairi tanıdım. Tabu 
olarak (symbolism) e çok düşkün
dü. Bana "İslamiyetin vahdetçili
ği, mücerretliği muhayyeleyi da-

, Arkaııı: Sayfa 10, sütun 8 da) 

Gloriya Sti,\~rt, geçenlerde hava 
istasyonuna giderek kendisinin tay
yare ile paket eşyası gibi sevkedil -
mesini istem iştir. istasyon memur
ı aTt artı~tı tartmı~ıar ve 59 kilogram 
ağırlığında geldiği için elbistıleri -
nin üzerine 45, dolarlık pul yapış -
tırmışlardır. Genç Gloriya. bund<tn 
sonra yolculara mahsus salona değil 

de, bağaj konulan kısma yerleşti

rilmiştir. 

Bu hadise, gazeteciler arasında dr.r 
hal duyulmuş ve genç aktris, diğer 

istasyonda yere inerken kendisini 
yüze yakın gazete fotoğrafçısının 

karşısında bulmuştur. 

Biilün gazeteler, bu garip hadise-
yi haber verirken Gloryanın muhte 
lif pozda resimlerini ve aktrisle yap 
tıklan görüşmeleri de neşretmiş -
!erdir. 

Glorya Stüart, o günden sonra 
yalnız Holivutta değil, bütün sıne
ma dünyasında büyük bir şöhret ka
zanmıştır. Mensup olduğu film kum 
panyası , bu iş için harcadığı bütün 
masrafları genç artiste ödcıın iştir. 

* Hint mabedinden alınan tablo 
Hindistanda. 

mabedin -

den kaldırılarak 

Bombayda güzel 
-~~:::;.__....;;;;..-'--- o;anatlar akade -
misine konulmuştur. Fakat Hintliler, 
mabetlerinde bu tablonun önünde i
badet ettikleri için, hadise her taraf
ta asabiyetle karşılanmıştır. 

O kadar ki, bu tablo iade edilmez
se isyan çıkarılacağı mahalli hüku -
mete bildirilmiştir. 

* T artmıyan baskül yüzünden 
Geçenlerde İn 

gilterenin Bray-

ton şehrinde ga

yet şişman bir a

dam, bir cadde
deki otomatik 

tartılma makine --..:::ı•;..:;;;;;;:::.-
sinin üzerine çıkmış ve uclikten ma
kineye madeni patayı atmış. Fakat, 
makine bu ağırlığı çekmediği için 
birdenbire bozulmuştur. Buna hiddet 
lenen şişman mliştP.ri, otomatik tar • 
tılma makineleri fabrikatörü aley -
hinde bir dava açmış ve makineye at 
tığı parayı da geri istemiştir. 
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Toptancı Eroin 
Satıctlar.ı Neden 
Yakalanmıyorlar? 
Canlarını ve lstilcballerini Tehlikeye Koyarak Büyük 
Bir Fedakôrlıkla Çalııan Ztibıfa Memurlarımızm 

Önüne Dikilen Büyüle ve Kuvvetli Môniler Nelerdir? 

Yazan: NACİ 
.4 

Morfin enjeksiyonlarında kullanılan şırmga ve morfin ampulleri 

E roin kaçakçılığmm iç yüzü 
nü aydınlatan yazılarım • 

dan ikincisini okuyan bir zat, ben
den mektupla soruyor: 

"Eroin, memleketimize. yalnız 
Bulgaristandan ve yalnız kara yo-

lundan mı girer?,, 
Umumiyetle kara yolunu tercih 

eden kaçakçılar, Varna ve Bur
gazla İstanbul arasında işliyen va 
purlardan, küçük tonajlı motörler 

• den, kayıklardan da müstefit olur 
lar .. Hem. Burgazdan deniz yoluy 
la tst;:ınbııla getirilen zehirlerin 
fiyatları. kHradan ithal olunanlar
dan daha ucuzdur. Fakat. kaçak
çılar, Boğazdan girmC'y i daha teh 
likeli buldukları kin 1 kilo başında 
on beş lira fazla kazanmayı da gö~ 
den çıkarırlar, ve kara yolundl r 
işlerler! .. 

M aamafih beyaz zehir, m<'m-
leketimize. sade Bulgarıs

tandan değil, ftalyadan da gelır. 

Fakat İta1yadan getirilen beyaz ze 
bir, halis eroin değildir. 

Maruf bir kimyagerimiz anlat -
mıştı: İtalyada, bayıltıcı muharebP 
gazları yapılırken , kazanlara teres 
süp eden tortular tebrit olunur, 
ve bazı kimyevi muamelelere tabi 
tutularak uyuşturucu bir madde 
haline sokulurmuş! En dikkatli bir 
göz bile. bu madrleyi, eroinden a
yırt edemezmiş. Ve bu madde de, 
tıpkı eroin gibi, kokain gibi, enli 
ye gibi buruna çekilirmiş. Faka~ 
bu madeyi, esrar gibi sigara tü-
tününe karıştırıp içenler de var -
mıs! 

Eroinden çok ucuza mal olan 
ve satılan bu zchirin de, birçok müş 
terileri varmış! Hem, bize İtalyan 
dostlarımızın hediyesi olan bu ze
hir, eroinden daha muzır, ve da
ha tahripkarmış. Bana bu malıi-

matı veren kimyager: 

- Bu korkunc madde, teneffü~ 
cihazlarını , bir Afrika akrebi gı

bi zehirler! Diyordu! 

Limanımızdan, transit gecen yol 
cu vapurları ve "Şilep" ler tara~ 
fından, Karadeniz Boğazı haricirı
de bekliyen kaçakçı motorlerine 
ve sandallarrna geceleri boca e<li
len bu zehirler, biçare müptelahı
rını ölüme, daha kestirme, daha 
kısa yoldan yak laştırmaktadırl 

Fakat, bu zehirin, uyuşturucu 

hassası, eroine nisbeten çok hafif 
tir. Bu itibarla, bu zehiri. müpte
Jillardan ziyade Harmanlar, yani 
görenek. te:;;vik, veya heves nctic~ 
si beyaz toz koklamıya yenı alışan 
lar kullanmaktadır 

F akat onlar da, az zamanda 
tiryaki kesildikten sonr:ı. 

kafi derecede tesir yapmıyan bu 
hafif zehirden vazgeçmekte ve ha
lis eroin aramıya başlamaktadırlar. 

Zaten, memleketimizde eroin ya-

pılamamasının birçok sebeplerin -
den biriııi de, bizdeki gibi çok i~ 

tidai aletler ve vasıtalar.la istih 
sal edilen eroinlerde uyuşturucu 

hassanın pek hafif olmasıdır !.. 

Okuyucumun suallerine cev!'lp 
teşkil eden yukarıki satırları kara 
ladıktan sonra, ele almış bulund ıJ

ğum bu mevzuun en mühim nokta 
sına dokunmak isterim: 

- Toptancılar niçin yakalanr,

mıyorlar? 

Bunun en mühim sebeplerini , bi 
rinci yazımda izaha çalısmıstıın. 

Şimdi ise. ~eri kalan sebepleri et~ 
saymak llizumunu duy uyorum. 

Vukarıki smıli okuvan hirrok -J :P 
dl.işünceliler, mesuliyeti tanıı:ımen za 
bıtada aramak gafletine düşecek
lerdir. 

Halbuki, zabıta memur!an. l-u 
çok ağır vazifenin altından. ~erP.f 
Ji bir mu\'affakıyetle kalkabilmf'k 
cmelile. canlannı , hatta istikbali" 
rini tehlikeye sokacak, birer fed ai 
gibi kahramanca çabalamaktadır
lar. 

Ben. ka\akçı peşinde ölümle bir 
çok defalar burun buruna ~elm1 ~. 

hatta, çok haklı iddialarını itti -
hamlarını maal~ef isbat edemedik 
leri için. ağır ceT.alara mahkum ol 
mak tehlikelerile karşılasmıs bir
çok zabıta memurları bilirim! 

• 

D diye bilirim ki , kaçakçılı~m ta 
mamen ortadan ka!dırılR -

maması, zabıtanın aczin<len rJ ... §:il . 
kRcakçıların korkunç kuvvetindcr.
dir. 

Zaten. bu yazılan btt siitunbnı 

geçirmC'kten gayem de zabıt::ıy;ı. 

sahip bulunduğundan c:ok daha hu 

susi ve geniş saliıhiyetlcre mı:ı!ik 

olduf:undan çok daha gcnış 1~h::ıi

sat verilmesi liizumunu tcbaruz e: 
tirmcktcn ibarettir. 

Mesela, eroin pcrakcndE>cileri -
nin çoğu. miiptelalarca m:ırııf ''" 
zabıtaca maltımdur Fakat bu sı:ı

l:ııkalı adamlar, kend ilerine <>rotn 

ıerenleri ifşa etmemek ugıırunda , 

en korkunç iskencC'lere bile ıtü :C' 
güle katlanabilecek tıynette mah-
11iklardır. 

H em farzı muhal olarak if~~ 
atta bulunsalar bile ele ıt~ 

çirilecek mücrim yine toptancı de 
ğildir. Çünkü toptancı. pcrakı>nrle 
ci ile kendi arasında daima. birkaç 
el bulundurur. 

Beyaz zehiri. elden ele devir 
suretile perakendeciye kadar ~o -
türen bu mutavassıtlar. zehir top
tancılarının polise karşı çıkard•k 
ları ileri karakollarıdır 

Bu itibarla, perakendecilerin, 
hatta perakendecilerle iş gören ü
çüncü. dördüncü ellerin zabıta ta
rafından yakalanması. toptancıyı 
hiç te telaşa düşürmez. 

Ancak. ikinci, üçüncü ellerin tu 
tulmas1 onlar için yakl<ışmıva has 
lıyan bir tehlikenin iışaretidir. Bu 

'Arkası: Sayfıı 8, sut•m ı; cta ı 



&RZİNCANDA: 

At Koşuları ve 
Ciritler Çok 
Güzel Oldu 

Erzincan (TAN) - Halkevi adına 
yapılan at yanşlan ve cirit müsa -
:t>akalan iyi olmuştur. Birinci ko -
şuda birinciliği LCıtfi Fıratın Fer -
hadı, ikinciliği Abdürrahman Gü!e
rin Alucu, üçüncülüğü Hakkı Topra 
ğm Yılmazı kazanmışlardır. İkinci 
koşuda Eyüp Bezircinin Yıldızı birin 
c:i, Ömer Elitaşm Çeliği ikinci, Hak 
kı İlterin Alucu üçüncü gelmişlerdir. 
Üçüncü koşuda Ömerin Çeliği birin 
ci, Bezirci Eyübün Yıldızı ikinci, 
Rıfkı Cankayanın Yıldırımı üçüncü 
elmuşlardır. 

Sun'i Tohumlama 
itine Geslldl 

Erzincan (TAN) - Vilayetimiz -i
çinde ilk defa olarak bu sene sun 'i 
tohumlama işine başlanılmıştır. At 
ların ıslahını ve katır yetiştirilmesi 
ni istihdaf eden bu iş büyük bir rsğ 
bet gormüş, daha ilk günlerde hay
vanlarını getirenler adeta bir izdi
ham manzarası göstermiştir. 

Sifa Yerine Ölüm .. 
Veren Yer 

Erzincan (TAN) - Buradan on 
kilometre uzaktaki Ilıcaların Hor -
hor denilen kükürtlü kaynağa şifa a
ramıya gidenlerin çoğaldığı görül -
müştür. Bunların ne dereceye kadar 
sıhhat kazandıkları bilinmiyorsa da 
kükürtlü kaynakta arasıra ölüm va
kalan olmaktadır. Kayserili Haçu 
oğlu Hüs eyin isminde biri daha, kay 
nağın neşrettiği gazlardan boğulup 
ölmu tür. Müddeiumumilik, bu su -
yun üzeri kapatılmasını talep etmiş 
tir. Vilayet te belediyeye tebliğatta 
bulunmuştur. 

Güzel Bir Bahçe Yaplldı 
Erzincan (TAN) - Orgeneral Ka

zım Urbayın refikası tarafından vu-
t!-.1.- 1 __ , ... :ı...:;_ •• ,..~=-•---:ı-- ı.._ı 

ma-ıe ile burada blr çocuk b::hç;esi 
açılmıştır. Bahçenin bir kısmı yüz-
lerce büyüğün oturup istirahat et -
rnesine müsaittir. Tam ortasına da 
büyük bir havuz yapılmıştır ki, yan
gınlarda da suyundan istifade olunıı 
!bilecektir. 

Haftada iki gün askeri bandonun 
bahçede çalmasına müsaade olun -
muştur. 

Bahçenin masrafı. verilen balo ve 
müsamere hasılatı, ayni zamanda 
Halkevinde açılnn şapkacılık kursu
na giren zengin kızlarından ahnan 
'beşer lira ücret ile temin edilmiştir. 

ZILEDE: 

Ylldırım Bir 
Köylüyü Yolda 
Öldürdü 
Zile (TAN) - Buradan yedi kilo

metre uzaktaki Süleymaniye köyü
nün Homar mevkiindekf üç evden 
birinde oturan Mehmet Ali, Yeni 
Müslüman köyünde çalışmaktan ak 
pm üstü dönerken, hava birden bi
re kararmış, bir yıldınm tam başı
na düşmüş ve ölümüne sebep olmuş· 

tur. Yanındaki amcasının karısına 

bir şey olmamıştır. 

19 Yerinden Vurdular 
Zile (TAN) - Yirmi kilometre 

uzaktaki Hicip köyfinde oturan Ali 
oğlu altmış yaşında İbrahim gecele
yin tarlasında yatarken iki kişi ta
rafından dövülmüş ve 19 yerınden 
ağırca yaralanmıftır. Zabıta, Veli ve 
Emin isiminde iki klflyl maznunen 
tutup adliyeye vermiştir. Ibrahim 
herke&le iyi geçindiği için bu hidi
MJlin sebebi anlaşılamamıştır. * Zile (TAN) - Niksar baytan 
Osman Nuri, bura baytarlıjına ta
yin edilmiştir. Küçük hayvan sağ -
1ık memuru Hayri Demirel muvak
katen Mardin vil8yeti hayvan has
talıklarile mücadele memurluğuna 
yoiıanılmı§tır. Varidat memur mua-
vini Sadık, Kep.diye varidat me -
murluğuna tayin ~lunmu§tur. Ye -
rine de Tokat nridat memur mua -
vini Rüttii ıelmiftlr. 

SiVAS MUAl.LIMl.ERININ SEY AHATI: EDIRNEDE: 

Hapisane 
Çiftliğe 
Taşınıyor 

Bir 

Edirne, (TAN) - Edirne hapisha 
nesile çocuk ıslahhancsi, yakında hu 
susi muhasebeye ait çiftliğe taşına -
caktır. Adliye Vfkaleti, bu çiftlikle 
bitişiğindeki hususi şahıslara ait çift 
liği satın alarak modern bir hapis -
hane meydana getirecektir. 

Bu hapishanede mahpuslara zira
at işlerinden başka demircilik, kun
duracılık, marangozluk, halıcılık gi
bi sanatlar da ö!retilecektir. 

Sıtma Mücadelesi 
Sıva!! muallimlerinden 40 kişilik bir kafile Diyarbakır ve Tunçeline bir 
tetkik seyahati yapmıııtır. Resimde seyahate i~tirak eden muallimler -

d b • k .. ""l"i I en ır ısmı goru l yor. 

Edirne (TAN) - Merkezi Edirne
de bulunan Trakya sıtma mücadele 
kurumu tarafından son günlerde mü 

=~~~~~~~~~~~~~AD~=A=P=A~Z=~~=IN~D=A~:~~~~=hlm ~~r~~nlm~tı~ Ya~uharl 
IZMIRDE : ran ayının faaliyet bilançosu şudur: 

200 Kiloluk Bir 
Köpek Bahğı 
ile Mücadele 
İzmir (TAN) - Kilizman açıkla -

rında bir köpek balağı öldürülmüş -
tür. Aslen Karadenizli olup 4 sene -
denberi o havalide balıkçılık eden 
Muharrem oğlu Ahmet, balık dolu 
ağını sandalına çekerken, 50 metre 
mesafede bir köpek balığı görmüş 

ve tehlikede olduğunu sezmiştir. Jle 
men zıpkınını atmış ve canavara isa 
bet ettirmistir. I.J'ıkin köpek · balığı 
denizi allak bullak etmiş, sandalı da 
devirmtştir. Ahmet, elindeki btçnğı 

köpek balığına saplamış ve yüzerek 
sahile çıkmıstır. · 

Balığın öldüğii anlaşılıyor ve 200 
kilo sikletinde olduğu söyleniyor. Ah 
medin elinde yalnız h3fif bir yara 
vardır. 

Bir Stadyo~ ve 
Yüzme Havuzu 
Y aptırıhyor 
Adapazarı (TAN) - Kasabamın 

içme suyu getirilmesi projesi Nafıa 
Vekaletince tasdik ve belediyemize 
iade edilmiştir. Belediye meclisi fev 
kalade şekilde toplanmış, su işinin 

halli icin belediyeler bankasından is 
tikraz akdi hakkında belediye reisi 
Ahmet Faik Abasıyanığa tam sala
hiyet vermiştir. 

Meclis, Çark mesiresi başında mii 
him bir kısım arazi istimlak edile
rek stadyom yapılmasına ve bir yüz 
me havuzu dn vücude getirilmesine 
karar vermiştir. 

Yeni Bir Belediye 
Adapazarı (TAN) - Akyazı nahi

yesindeki yeni teşkil edilen belediye 
reisliğine Maksut Öztemel, balıkla 

Boş Kayıklar Bulundu ra da 1cıman Abuc, Hüseyin M::ldaş, 
Çeşme - Goni adası civarında ve Snmi Behlül, Rasim Boztepe, Sabri 

...... ---- ------ -- _. • ...,.._.._ •• -., .,. • .,~llllJC'" ..:ıC'l..f)&llt .&&UDC',J..1• 

dört balıkçı knyığı bulunmuştur. Çin, Hamdi Şan, Osman Meriç. Ka
Bunların içinde kaçnk balık avlıynn mil Temel, Mehmet Yılmaz seçilmiş 
Yunanlıların muhafaza memurları - lerdir. 

mızı görünce adaya ve oradan da bir * Adapazarı (TAN) - Hendek 
vasıta ile Snkıza kaçtıkları tahmin kasabası vakıflar teşkilatı la~edil-
edilmektedir. miş, işleri Adapazarı vakıflar memur 

Sırtlan Var! !uğuna devredilmiştir. Bu memurlu

İzmir (TAN> - Mersinli civarın
da son zamanlarda birçok inek ve e
şek parçalanmış bir halde bulun -
maktadır. Evvelki gün dört eşek ve 
üç inek dnha parçalanmış, bir ine
ğin· yalnız ciğerleri alınmış olduğu 
görülmiiştür. 

O civrda bliyük bir sırtlan bulun -
duğu tahmin edilmektedir. Borno,·a 
avcıları, vahşi llayvanı öldürmek 
için tertibat almışlardır. 

MALATYADA: 

Gençler Güzel Bir 

Temsil Verdiler 
Malatya (TAN) - Halkevi temsil 

kolu gençleri, Akçadağ kazasına git 
mişler, "knnun adamı,, piyesini oy
namışlardır. Akçadağda köy eğit -
men kursu bulunduğu için bu temsil 
iki kat faydalı olmuştur. 

Hayriye lisesi talebesinden güzel 
sesli Necati, Halkevinde, mahallli 
şarkılanmızdan mürekkep bir kon -
ser verecektir. 

Kayısı Ve Dut Az 
Malatya (TAN) - Bir haftadanbe

ri fasıla ile yağmur yağmaktadır. 

Bazı sebzeler bundan faydalanmakta 
ise de kayısı ve dutlar zarar görmek 
tedir. 

Bu seneki kayısı mahsulünün ge
çen yıldakinden en az yüzde yetm•~ 

nisbetinde noksan olacağı tahmin o
lunmaktadır. 

ğun dar olan kadrosunun genişletil
mesi bekleniyor. 

* Adapa~arı (TAN) - Kazımpa
şa nahiyesine bağlı Kuruçeşme kö
yiinde bir köylüniin ineği üç buzağı 
birden doğurmuştur. Bu hadise bü
yük bir alUka uyandırmıştır. * Adapnzarı, (TAN) - Belediye 
parkı bazı semtlere U7.ak olduğu için, 
"Büyük Gazi,, okulu parkından da 
halkın istifadesi o civarda oturanlar 
ca temenni edilmektedir. 

SINDIRGIDA : 

ı B v· • ı eş .n.ışı 

Bir Kıza 
Tecavüz Ettiler 
Sındırgı (TAN) - Menderes boğ~

zı köyünden Hüseyin kızı 12 yafln
da Ayşe t;rladan köyüne dönerken 
beş kişinin tecavüzüne uğramıştır. 

Ayni köyden 337 doğumlu Hasan 
Hilmi Ayan, Halil oğlu Ahmet Sey
lan, Mehmet Ali oğlu Hasan Ali I
şıktaş, İbrahim oğlu Hüseyin De
mirel ve İbrahim oğlu Hilmi Demir 
taş, kıxı yolundan alakoyup teca -
vüzde bulunmuşlardır. Bunlardan 
Halil oğlu Ahmet, kızcağızı kirlet
miştir. Mütecavizler hakkında tev
kif karan verilmiştir. 

At Hu·ıaları Yakalandı 
Suuiırgı (TAN) - Camii Cedit ma 

hallesinde oturan Ömer oğlu Hay -
rinln tütün tarlasında otlamakta 

Yeniden 5700 metre uzunluğunda ka 
nal ve 2300 metre uzunluğunda ark 
açılmıştır. 1400 metre uzunluğunda 

kanal ve 11800 metre uzunluğunda 
ark temizlettirilmiştir. Bu kanallar 
sayesinde 4,5 milyon metre murab
baı bataklık kurutulmuştur. 32 bin 
metre mikap su biriken çukurlar dol 
durulmuş, 45 bin metre uzunlukta 
dere temizlettirilmiştir. Bundan baş 
ka yine haziran ayı zarfında halka 
kırk kilodan fazla meccani kinin kom 
primleri ve 5600 adet tatlı sulfata 
dağıtılmıştır. 

Çocuk Kampları 
Edirne, (TAN) - Trakya umumi 

müfettişlik mıntakasının, başta E -
dirne olmak üzere, on dört muhte -
lif şehrinde yaz tatiline mahsus ço
cuk kamplan açılmıştır. Bu kamp -
lara fakir ve kimsesiz çocuklar alına 
rak yaz mevsimini sıhhi şartlar al -
tında geçirmeleri temin edilmekte -
dir. 

Geçen sene Trakyada açılan kamp 
lara 600 çocuk alınmış ve açık hava 
....,...ct-&-.a-- _,l._.__ .-..._.a-ı~-:w:..1- -

dilmişti. Bu seneki kamplara gönde-
rilen çocukların sayısı 1000 i bul -
muştur. 

Elektrik 
Tesisatı 
Satın Ahnıyor 
Edirne, (TAN) - Edirne elektrik 

idaresi, merkezi Bursada bulunan ve 
Edirneden başka Bursa, Balıkesir 

ve Tekirdağı şehirlerinin de elektrik 
imtiyazına sahip olan anonim şir -
ket tarafından idare edilmektedir. 

Şirketin imtiyazını elde ettiği di -
ğer şehirlerde olduğu gibi Edimede
ki santralın da istihsal kudreti, ihti
yaca yetecek derecede olmndı;tın -
dan, sabah aydınlığından öğleye ka
dar cereyan kesilmekte ve bu miid
det zarfında halk elektriğin bütün 
hizmetlerinden mahrum kalmakta -
dır. 

Bu vaziyeti ötedenberi gözöünde 
bulundurmakta olan Nafıa Veknleti
miz, şirketin imtiyazı altında bulu
nan yukanda yazdığım şehirlerdeki 
elektrik santrallarını bütün tec:hiza
tile birlikte satın alarak mahalli be 
lediyelere devretmiye karar vermiş
tir. Şirket mümeaslllerile bu husus 
ta yapılacak müzakerelerin es:sları 
hazırlanmaktadır. 

Koza Mahsulü Fazla 
Edirne, (TAN) - Koza satışları 

nihayete ermiştir .. Bu senenin rekol
tesi, elli bin kilodan fazladır. Ge -
çen sene iı;e, bunun yansı kadar bi -
le mahsul ahnamnmıstı. Bu seneki 
fiyatlar da, müstahsilleri sevindire -
cek kadar yüksektir: Piyasa 70-75 
kuruf arannda dalgalanmıştır. 

Edime kozasının istihlak edildiği 
yerler, Bursanın ipek fabrikalan -
dır. Bu sebeple piyasa, borsa fiyatla 
nnı takip etmektedir. 

ÇANKIRIDA: 

Yağmur ve Dolu 

olan iki araba beygiri, seyyar kıptı BILECIKTE ı 
Mahmut İsmail jle hırsızlıktan mah 

Çankın (TAN) - Vtl!yetin semt 
semt bütün clvanna yatmur ve do
lu düşmekte olduğu görülmektedir. 
Dereye sel gelmektedir. Doludan 
meyvalar ve sebzeler hayli hasara 
ujramıştır. 

kumiyetini on beı gün evvel bitir • Faydah Yağmurlar 
miı olan Balıkesirin İzmirliler ma- Bilecik (TAN) - Şehrimiz ve ci-
hallesinden Mehmet tarafından ça· vanna faydalı yajınurlar yağmış, 
lınmış, bu!1lar beygiri Simava ıö- yazlık mahsulü bulunan çiftçi mem
türüp İbrahim adında birlsfne bırak- nun olmuştur. 
mışlardır. Hırsızlar tutulmuı, fa • *Bilecik (TAN) - Yeni sorgu ha 
kat beygirler ele geçirilememiştir. kimi Hakkı gelmiıttr. 

{Hikayeden Mabaat). 

Hoşkadem 
Kalfa 

(BQ.§ı 6 ncıdcı) 

lar, halayıklar, Hoşkadem kalfa • 
ya "Allah kavuştursun!,, a gelmiş
lerdi. Hoşkadem kalfa, gözleri ya
şararak buna can ve yürekten amin! 
demişti. 

Artık Hoşkadem kalfa için, yeni 
bir hayat başlamıştı. Ayda bir iki 
kere sokağa çıkıyor, Kalpakçılar
başına gidiyor, çeyiz hazırlıyordu. 
Senelerdenberi biriktirdiği para -
ları, son meteliğine kadar harca -
maktan çekinmiyor, her şeyin iyisi 
ni, ve - kendi zevkine göre, - güze 
lini, pahalısını alıyordu. 

Mehmet ağa için, yazlık pike, 
kışlık dikişli pamuk hırkalar dikil 
miş, kanaviçe terlikler ısmarlan -
mış; gecelik takkeleri, örme kese
ler yaptırılmıştı. 

Bir yıl içinde, Hoşkadem kalfa -
nın çeyizinin eksiği kalmamıştı. Fa 
kat Mehmet ağadan haber yoktu. 

. Hoşkadem kalfa, bunu, paşaya so
ramıyor; artık başka dedikodular
la uğraşan hanımlar, kalfalar, ha· 
layıklar da, ona blrşcy söylemiyor-
lardı. 

Hoşkadem kalfa, yemeden içme 
den kesilmişti; gün geçtikçe zayıf
lıyordu. Onun, damla damla eridi
ğini gören kapıyoldaşlarıı tekrar ta-
kılmıya başladılar. Hoşkadem kal
fa, o kadar dalgındı ki, fazla aldı
rış etmiyordu. 

- Kalfacığım, Mehmet ağa gel
mezse? 

Hoşkadem kalfa, buna inanmı -
yordu: 

- Ağzından yel alsın ... Gelmez 
olur mu hiç? Elbette gelecek. 

- Mutlaka geleceğini nereden bi 
liyorsun? 

- A! Ben Mehmet ağayı tanımaı 
mıyım? Erkek adamdır o! 

Kalfalardan biri, bir gün, onun o
dasına koşmuştu 

- Kalfacığım, Mehmet ağadan 
haber var. 

Hoşkadem kalfa, yüreği ağızın
da, sordu: 

- ı-ıasıı naoer! 
- Onun gittiği taburdaki zabit-

lerden biri, paşaya yaver olmuş. 
Mehmet ağa, gittiği yerde evlen -
miş, bir de çocuğu olmuş! 

Sevinmesile kederlenmesi bir o
lan Hoşkadem kalfa, yerinden fır
lıımış, soba maşasını kaparak kal 
fanın üzerine atılmıştı: 

- Seni yelloz kafir seni! Yalan 
söylüyorsun! 

Mehmet ağanın, ''bir gün mutla
ka geleceğine,, ve onun "evlenmi
yeccğine,, inanan Hoşkadem kalfa, 
yatağa düşmüştü: öksürüyor, kan 
tükürüyordu. Artık, konakta, kim
se ona takılmıyordu. 

Bir sabah, ona sütünü vermek 
için odaya giren bir genç halayık· 

- Kalfacığım, Mehmet ağa, gel 
di, dedi. 

Hoşkadem kalfa, gözlerini yarı 
açtı, giilümser gibi baktı; yorgun 
bir solukla hasta göğsü hırıldadı: 

- Gelecekti. .. Biliyordum ... 

Gözleri kapandı, soluğu kesili -
verdi. 

Genç halayık: 

- Mehme\ ağa, karısı ve iki ço-
cuğu ile beraber geldi! z z 

Diyemedi. Çünkü, bu kadarcık 

sevinç, onu öldürmiye kafi gel -
mişti. 

En hoş vı en gOzel dudak ruju, 
C OT Y' nfn size takdim etllöl 
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Toptancı Eroin 

Satıclları Neden 
Yakalanmıyorlar 1 

(Başı 7 ncidl~ 
'lcind işareti sezen toptancı ise, ı 1tl• • 

ile derhal teması keser, ve Y8 dit 
şan tehlikeyi tamamen uzakla 
mış olur? 'il 

Bütün bu anlattıklarım da. .Je 
bıtanın ne korkunç bir şebel<e rJ 
çarpıştığını isbate bol bol yet 
sanırım. 

Üstelik te unutmayın ki, to!' zS' 
cı ile perakendeci arasında ta~ • 
sut vazifesi gören komisyoncu:· 
ele avuca kolay sığdırılır :rnıh lJ' 

lar değildirler. Kısmet olursa 5 ı: 
bundan sonraki yazılarımda, bU 

ıo' misyoncuların ne korkunç. ne • 
8 

kazıktan, ölümden kurtulmuş ıtır 
1Uklar olduklarıru ishst eden l:"t•• 
kaç tip de, birkaç hadise de anla 
cağım! 

. Bf' 
T optancı ile, perakendecı fe51 

sında tavassut vaıı 

gören komisyoncular arasında. tl1 
Jis tüccarlar, sermayeyi tüketl'f'r
iş adamları, bazı emekli meı:tıll ı:l 
lar, ve açıktan para kazanmak_ ~t 
yasına, hırsına kapılmış içtunaı 

kileri yük~ek bayanlar da vard1
1'~ 

Perakendecilere gelince. orı:9 e. 
eroin müpteljlarının mesle~.ıerı~e' 
sıfatlarına mevkilerine gore t>, 
g~~ ~ ~ 

Bu vazifeyi görenler, ekser'~ b 
le, seyyar çiçekçiler, birahane!~ 
de, meyhanelerde fıstık, badem !><

1
, 

tanlar, pastahanelerde çalışan ., 
. o\ 

zı Rus k~dınları, çalgılı gazın 
191 

bahçelerde çalışan bazı Rarsorıber 
bazı bar kadınları, bazı kadın ıl' 

berleri, seyyar çorap satıcıI~rı, drt il 

mumhnneleri, randevu evlerını 1' 13· 
d

. . oet; 
laşan bohçalı kadınlar. ışçı, - j, 
cı çırakları, seyyar kokucular. lf 
let makinesi, jilet bıçağı satarı • 
cuklar, bulundukları mektepler ı 
de, yedi, sekiz lira maaşla calı~ bi 
bevvaplar, hademeler, hatta ııı1',. i 
lesef eroin müptelaları arasına 
rışmış mektep talebeleridir!. 

• 9tıcl' B unlar arasında , eroın s 1" 
lığını sanat edinmiş s~bt 

çalış~ıya lüzu~· gör~ezler. -1 }ır 
Beyaz kadın ticaretinde oıdıd' 

gibi, beyaz zehir ticaretinde 
randevu evleri, çok işlek birer P' 
zar teşkil etmektedir. 

o })ıtl I 

B u gibi yerlerde, eroın , 
. k" d mak, bira, rakı, vıs ı, tııt' 

rap bulmak kadar kolaydır. f~ 

ta, eroin, bu giöi yerlerde e1l ~ 
la aranan, satılan ve kullanılB11 

fahat vasıtasıdır. tı, 

Şi§li, Bomonti ve Ayaspaşa ~ t 
raflarındaki bazı randevu evle,,, ~ 
de, mükellef "eroin parti., ıer!;Jı S 
roin geceleri", "eroin ziyafet' dif 
eroin alemleri,, tertip edilınel<1~11 ~ 
Bu evlerden birisinde geçtrdıı; ol 
bir gece deı yazmak niyetinde fi 
duğum mevzular arasındadır. t1 
kat orada gördüğüm yüz kızar i 
sahneleri tarife, hicabımın rı1 1., ır ··pte olmasından korkuyorum. ~,u 1,~ 
ları arasında "sebil,. ismile B11'.11~ 
bu evler, bana, çökmiye mah1'.

1
., 

··rı ,. 
birer duvar kadar tehlikeli go p 
yor. Ve bunları kapatmak ~e $1 
dinamitle atmak bile, cemiyetııı ~ 
lameti namına, hiç şüphe yok 
"savap,, tır. 1~ f 

İşgal edeceğim sütunları dO r 
muş bulunduğum i~ln, eroin rıı~,11 
lalan arasında kullanılan psrO et' 
rı da diğer yazıma bırakmnk ıtı 
buriyetinde kalıyorum. ! 

Istanbul Asliye Birinci ;ıc., 
mahkemesinden: Adviye ve 

9fı
namlarında Hurşit Alpkaya tıat• 
dan Galata Topçularda 169 nı.J t 
lı eczanede ölü Mehmet HidaY~ 

l 
lu Ahmet Selami aleyhine 93. ie/. 
Dosya numarasile açılan bedelı 
dan mütevellit 1460 lira aıaca1' 
sında oturduğu yer belli 0 

müddeialeyh hakkında ilansll ~ 
ğat ifasına karar verilerek da 
zuhalile mahkeme divanhanel 
sılmıştır. Müddeialeyhin m~blC~1' 
müracaatla dava arzuhalinı ' 

·ıı vap llyihası vermesi ve taY1 
14 

len 12-9-938 Pazartesi saıt tl 
mahkemeye gelmesi lüzumu 
tebliğ olunur. (9128) 

KAYIP: 1478 numaralı 
ehliyetimi kaybettim. ven•ıtrJ 
cağımdan hükmü yoktur· 
Ba~aya. 
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1 E K o N o M i 1 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

ırağan Sarayına Artık 
~~~purlar da Yanaşamıyor 
tırıa.... z, işı anlamıştı. Sözü 

... ıştı M'· , 
llbyı b unasip sözlerle Cev 

t Cevh' aşından savmıştı. Fa-
ıı_ er 8ır. 
~l'ıtıd 5anın tavur ve vazi -
llfltır k:n ° kadar müteessir ol

ı · 
' .\llahta 

uın n dilerim. Bu fesat 
ası he ·r· rı ın boynu ipe gel-

l>ı ı . Ye, heddu 
1 alam ada bulunmaktan kcn 

lt,be amıştı. 
r l' aldığımız .. .. 
en şirket a gore, o gunden 

lldaki b" " vapurlarına ve U-
ellı· utun k k ır venı . ayı ve sandalla 

, ,.. nuş; 

>:Yltağan 
lltı. lJ sarayına yaklaşmıya 

J:>e .. ı zaktan ge k . . 
'"lnıişt. çece sınız. 

11fırıdak· ı ... Ayni zamanda, deni: 

la ı nobet ·1 . a tla çı erın yanlarına, 
taşlar Yerleştirilmişti. 

' Ş ayet b 
laf u emir ve tenblh hi-

daı sa ına olarak bir kayık veya 
llô raya k 

betçiler Ya ın geçecek olur-
arıına b derhal taş bombar -
Utakl aşhyorlar; bu suretle 

l3ir ak aştırıyorlardı. 
b fam, k'· .. 

lr ""'t opru tarafından ge 
i ~ana 
Ye ba 

1 
• saraya pek yakın 

ÇlJer el}§ amıştı. Rıhtımdaki nö 
1 erne . 

" Açııı l§aret ederek: 
biye b .... 

·ı ağırın 
t. er, aldırrnışlarsa da, çatana-
•ne, Çata •rnışlardı. Bunun 
hardıma~aya deh§etli bir taş 
~ kıç1 .... a başlamıştı. İstim -
.llt-~<u Ot 

ıı:ı, 4 :ran kadınlı er • 'r · ıı,ctı d.)' a Acısı;muş 

e~er bu 
lıniıı S Çatana, İnglllz sefiri 

h 'it"• et· 
"Yta~ın ır bu hareketi, İngi-
. akar b 1 etmi şı ir hakaret te-

t~. ş. 
, ı D~ ı gün, :Sab .aı· 

~onderd. ,,. ıd ıye baş tercüma 

- Harem daire•ine gizlice bir doktor ithal edilecektir. Vazi
yetten hem Efendimizi haberdar ediniz hem de bize yardım için 

bütün gayret ve ledakarlığınızı gö•teriniz. 

dermiş: (ne mümkünse yapılarak, 
sabık hükumdarın deli olup olma
dığının tesbit edilmesini) rica et· 
miş ... 

Cüretkar Bir lngiliz Doktoru 

B u sırada, yine Valde daire-
sinde gizli bir faaliyet baş

lamıştı. Başta (Nakşüend) olmak 
üzere, Efendimizin en sadık göz -
delerinden Gevherriz, hazinedar -
}ardan Dilberengiz, Büyük Kadıne 
fendi ile haşhaşa veriyorlar; ha
raretli hararetli görüşüyorlardı. 

Bu görüşmeler esnasında, Dil-
1... ... --- -=- , __ 1.r _ _..,, ___ , _ ~~--~;,.....:-:-

odasına gidip geliyor; herhalde ba 
zı haberler götürüp getiriyordu. 

Üç gün kadar devam eden bu 
fiskoslardan sonra, Nakşifend kal 
fa, birdenbire hasta oluvermişti. 

lr; hele Hünkar dairesine, hiç kim 
"eyi yaklaştırmıyorlardı. 

Efendimizin dairesinde, esraren 
· giz şeyler döndügünü, pekala his

sediyorduk. Fakat, bu hissiyatımı
zı o kadar derin bir sadakat ve ke
tumiyetle saklıyorduk ki, hatta bu 
hususta biribirimize bile bir tek 
söz söylemekten çekiniyorduk. Fa 
kat neler olup bittiğini öğrenmek 
için de sabırsızlıktan çatlıyorduk. 

Aradan günler, aylar ve hatti 
seneler geçtikten sonra; şu hakika-

te vakıf olduk. 
(Devamı var) 

·BORSALARDA : 

Yeni idare 
Heyeti Seçim 
Hazırllkları 
Ticaret ve zahire borsası idare he

yeti seçimi için seçeceklerin ve seçile 
ceklerin listeleri hazırlanmıştır. Bu 
listeler bugünden itibaren ticaret o
dası ile zahire borsasına talik edile
cektir. Borsa idare meclisi azası se
çilebilmek için, birinci ve ikinci sı
nıf tüccardan olmak lazım gelir. Bu 
itibarla, yeni azalıklara, bu sınıflara 
kayl.tlı olanlar arasından seçilecektir . 
Bu seneki idare heyetinde tebeddül 

GÜNLÜK 
PiYASA r Ziraat Bankasının 280 bin kiloluk 

yumuşak buğdayları 5.28 kuru:;ıtan, 

165 bin kiloluk sert buğdııyları 5.20 
kuru§Um satılmı~tır. Tüccar malı o
larak on bin kilo sert buğday kllosu 
5.07.5 kuruııtan verilmiııUr. 

* Anadolu yemlik arpalan tstckll o· 
ı larak satılmaktadır. Bu mallann kilo-
• su 4.10 kuruştur. Diğer yemlik arpa-
• lar 4.20 kuruştan verilmiştir. Sıın 
ı mısırların kilosu 4.10 kuru;ıtan satıl-
f m~tır. ! 
l Antalya p;muk!rından beş bin ki- $ 

loluk bir parti kilosu 38 kuruştan, ı 

acı iç bademlerden 1800 kiloluk bir 
patli kilosu 58 kuru~tan sıılılmı~lır. 

* Oğlıık derilerinden bir parti kilosu 
120 kunılitan, mal tiftlklerlnden bir 
parti kilosu 104 - 112.5 kuruş ara
~ında satılmılitır. Beyaı. peynirler 
27.20-32.08 ve kaşarlar 47-59 kuruş 
arasında verilmiştir. 

ler olacağı söyleniyor. Borsa işlerine 
fazla ehemmiyet veren tüccarları
mız piyasaca münevver ve bitarnf 
tanınmış tüccarlardan bir heyet se
çilmesi için aralarında görüşmeler • 
yapmaktadırlar. Borsa meclisinde 
yalnız yapak ve tiftik tüccarı değll, , 
fakat, borsada muamele gören diğer ' 
maddelerden an1ıyan tüccarın da bu- ...... ••••••••••••••••••••••• 
lunması lazım geleceği ileri sürül-
mektedir. ODADA : 

Kazanç Vergileri 
Ödeniyor 

Bugün kazanç kanununun icabı o
larak kazanç vergilerinin ödenmesi 
için son gün olduğundan, ve saat 14 
te maliye dairelerinin de mesaisi so
na erdiğinden, dün muhtelif mali· 
ye şubelerinde binlerce mükellef 
borçlarını vermek için toplanmışlar
dır. 

iÇ PIY ASALARDA : 

ilk Mahsul Buğday Geldi 
Bu senenin yeni mahsulü, ekstra 

ekstra denilen en iyi Polatlı buğday
larından 1-2 çavdarlı olarak on beş 
bin kiloluk ilk parti diin §ehrifltize 
getirilmiştir. Zahire borsasında sa -
tışa çıkarılan bu buğdaylar hararetli 
olarak satılmış ve kilosu yedi kuru
şa verilmiştir. 

Yapak Ön 
Proiesi Tetkik 
Ediliyor 

• Yapak ihracatı kontrol nizamni:l
mesi için hazırlanmakta olan ön pro 
jenin esaslarını tesbit için toplanan 
ihzari komisyon, dün, baş kontrolör
lük bürosunda çalışmalarına devam 
etmiştir. Ön projede, yapak cinsleri 
ile her cinsin kalite ve yetişme ba
kımından haiz olduğu vasıfları birer 
birer görüşülerek, esaslı madde ha
linde tesbit olunmuştur. Hazırlana
cak olan bu esaslar, umumi toplantı 
da ayrıca münakaşa edilerek kati 
şeklini alacaktır. 

KONGRELER: 

Nebatat 
Mnctnlıldnrı 

Kongresi 

&araYın ıgı gibi, kendisi Beşik 
;I Suıtan a dayanrnış. 
~ hı.ı »amit . 

İki üç gün sonra, ihtiyaçları an
lamak kin Cevher ağa saraya gel 
diği zaman, büyük kadınefendi 

' söyliyeceklerini söylemiş .. Sonun· 
da da; 

MERMERDEN KADIN 

Belçikada beynelmilel nebatat has 
talıkları hakkında açılacak olan bü
yük kongreye hükumetimizin de işti 
rak etmesi muvafık görülmüştür. Zi
raat Vekili Faik Kurdoğlu, bu kon
grenin ehemmiyetini takdir ederek, 
hem kongrede bulunmak, hem de 
Belçikada tetkikler yapmak üzere, 
vekalet müsteşarı Nakyeddinin reis
liğinde müşavir ve şube müdürlerin
den altı kişilik bir heyetin Belçikaya 
gönderilmesini kararlaştırmıştır. 

'<.! etm • sefıri huzuruna 
t:!d emek içi h - Bizim Nakşifend; hastayım, 

• erek h n astahk baha 14. V arern d . . diyip duruyor. (Tımara çıkmak)(l) 
aıiyet aıresıne kaç - istiyor. Arzetseniz de, iradesini alı 

lçi11 C hakkında izahat ver- verseniz. 
~tir; evher ağayı yollamış. 

b :Sen bir (esir 
1Ye, Ce\ı'h ) ile görüşemem. 
Urı Üıer· er ağayı reddetmiş ... 

~ erka •ne Sultan Hamit, sa-
tı it tı.ından b 
9 ~ el'lniş. azılarını sefire 

ıt 11tılar • 
' e ı ' hıdder l~ ~et ınden köpüren se 

(I~ ...._'" • ikra n vak m etmişler: 
·~ı r ayı ef 
~~ ·Sarı d' endinıiz de haber al 
il ' ı~. erececı .. 
g1 ~irı b e rnuteessir oldu 
V • 'ata~ u hidiseyi çıkaran -

t ~~Ur:Uhaf:~a eden hüktl -
lıult,\ rı degıldir Bı·1ı.k· 

111 "illd . • ıs sa 
'tıd1r :.rın uşakları ve bahçi-
r,_ • oıı· 

hı "'llldar (O ı~orsunuz ki, sabık 
ile, Sa eh) dir. Bu ·delilik do 
1 ?'ayak' 
1~ için ını Yaklaşırsa taş 

""C, adanııa Y~ rına emir ver-
i'! .. e ltab 
~ ahati b' . 
a.. ~ı .. t •~ırn kapı yoldaş 
~t· "'" mı 1 '- ll'l res ş er. Bin müşkülat 
'feb·ı- mı teı: .. bb·· 1'Illi§Ier W'" uslerden vaz 

s O?ıl°ad 
· arı hah la... lore t b ~r aldığımıza 

-"Yl it a lidir k · · 
\>a erıdt h~ • ı, ıefır bu 

) ıı.._ ita, to tıkurnetine bildir-
h ~~~f ndra bük. 

'111~ ı}jnd umet ve sa 

l'tıı.hu ~e 8etir~?Ir hayli dediko
iı dır lt' ış. 
"~ı~ 1

• bu d ~ • ~f lıdine d edikodular, tn-
la tlirıu e?dhnlzi: aks~tmiş... Ve-

1•rı 111arı delı olduğuna 
•ı) il. l amıyo 

1~ ~ •tanbuıd rmuş. Bazı va 
"ti ~ekt.. aki (Mason lo-
~ 0tr ~Plar 

1 
il "'ıı.1t erıl't\e.Jt . ~azdırarak ha-
~lt ' Olur ~atıyonnu,. 

e hu.Ua~ ~az, bizzat ken 
bır mektup 2ön 

Demişti. 

Üç gün sonra, Nakşifend kalfa-

nın tımara çıkması için (irade) gel 

mişti. Ve kalfa, yanına küçük bir 

sepet sandık alarak, Efendimizin 

emektar tablakarlanndan Hiiseyin 

ağanın Kılıçali mnhallcsindeki evi

ne gitmişti. 

A radan ik.i gü~. g~er geçmez; 
gecelerı, buyuk dairenin 

yanındaki koltuk dairesinin küçük 

bahçesine, duvardan taşa sarılı ka 

ğıtlar atıldığına dair kızlar arasın 

da bir şayia zuhur etmişti... Gev

herriz, derhal bu kızlan bir kena

ra çekmiş; 

- Bir daha böyle bir şeyden bah 

~ederseniz, dudaklarınızı kopan • 

rım: 

Diye, tenbih ettiği gibi, gecele

ri oralarda büyük kalfalar dolaştı

rılarak genç kalfaların oralarda do 

laşmaln menedilmişti. 

Birkaç gün d~. böyle geçmişti. 

Fakat saraya deriiı bir sükunet 
gelmişti. 

İşte bu sükiınet esnasında, hün-

kar kalfalarile Büyük Kadınefen _ 

dinin kalfaları faaliyete geçmiş • 
lerdi... Valde dairesile Hünkar da
iresi arasında, adeta sıra ile nö -
bet bekliyorlar; kalfaların bu ta
raflarda dolaşmalarını menediyor-

(1) Sinir bozukluğu ve saire gihi ayak
ta geçirilen hastalıklardan muzlarip olan 
ııaraylılar, yine saray mensuplanndan em
niyetli adamların evlerine gönderilirll!l'. 
Orada, beş on giin ha,·ıı ve muhit dPjp,. 
tlrlrler. Buna (Tımara çıkmak) derler. 

Sarışınlarda olsun, esmerlerde 
olsun, folikülin hormonunun 
ekıı;ikliği evlenmiye mani olmaz. 
Kısmet hormonların haline baj;rlı 

değildir, Zaten hormonu az olan 
kız kendi halini bilmez, kendisi er 
keklerden bir cazibe hissetmezse 
de, o kendi111ini cazibeli sanır ve 

arkadaşları gibi o da evlenmek is
ter. 

Fakat, doğrusunu isterst'niz, )us 
meti böyle hormonu eksik bir kız 
olan erkek hiç te mutlu sayıla -
maz. Çünkü aldığı kadın belki gii
zeldir, çok defa iyi huylu, yumu
şak başlı, hem de kıskançlığile ko
casını rahatsız etmiyen bir kadın· 
dır. Fakat kocasını sevmek b~kı
mından, mermerden bir kadındır ... 

Ancak, mermerden olmanın da, 
tabii, dereceleri vardır. Zaten ka
dınlık hayatının haşlanıpcında hu 
hal hemen hemen umumidir. Yeni 
e\·lenmiş kadınların hemen hicbiri 
evlilik hayatının ilk a:vlarınd; ka
dınlıktan Ze\.·k almazl~r. Uzun ay
lardan sonra, bazılarında çocuk do 
ğurduktan sonra gelir. 

Kimisi de maymun iştahlı olur. 
Vakit vakit mermerden kadın ka
hr, sonra bir gün birdenbire ıın -

nJr ve koca!'lına yaklaşmak ister. 
Ertesi gün yine eski haline dön~r. 
Bunlar hep folikülin hormonunun 
cilveleridir. 

Erkeklerin hepsi psikolog olsa~·
dı \'e 0 hormonun değişmelerini bil 
scydi aileler arasında daima ivi im 
tizaç olurdu. Karısının bir gÜn a
teşten, bir giin mermerden olduğu 
no gören erkek sabırh olur. seıı <'l 

karmazdı. Fakat erkeklerin de h;p 
si böyle bilgili ve sabırlı olamadı
ğından, kimisinin sahn tükenir, 
hormonun değişmelerinden bıkar. 
Aileler arasında geçimsizlik, ho • 
şanma davaları da birçok defa bun 
dan çıkar. 

Sabırlı ve psikolog olanlar eşle· 
rini • hekim tabirince • "müşahede,, 
etme!'lini bilirler. Böyle yapmayı 

bilmiyenlerin şikayetlerine sebep 
olan "soğukluğun,. kötü huydan 
gelmediğini anlıyarak yolunu bu -
lurlar, o mermerden heykele en so 
nunda can verirler ve mesut olur
lar. 

Zaten folikülin hormonu eksik 
olan kadının çocuk annesi olması· 
na da mani yoktur. Bu da kadına 
aşk duygusu veren folikülin ile ço 
cuğu yatağına yapıştıran lütein 
hormonunun başka başka şeyler ol 
duğunu isbat eder. Kocasını sev
mesini bilemiyen bir kadın anne o· 
labilir ,.e çocuğunu sever. 

Onların arasında büsbütün kmr 
kalanlar \'arsa da, çocuğu olanlar 
daha çoktur. Ancak birçoğunun yal 
nız birçocuğu olduğundan - doğru 

luğu fazla seven - bazı hekimler on 
lara tek çocuklu kısır kadın derler. 
Doğru söziin mutlaka çirkin olma· 
11ı lbımgelmiyeceğinden bizim 
Türk şairinin '1bir güllü gülbün,. ta 
biri onlara elbette daha muvafık 
gelir. 

Bu tek gül geldiği vakit. folikü
lin hormonunun artmasına sebep 
olamazsa da aile arHında imtizaç 
sızlığı kaybettirmek için en iyi Haç 
olur. 

Gelmediği halde de, hormonun az 

lığından yeis getirmiye hiç Hizum 

yoktur. Çünkü bunun da tedavisi 

vardır. 

Ban hekimlerin dediklerine gö
re, kadınların dörtte birinde kadın 
hk hormonu böyle az olur, boşan
ma davalarının çoğalması da on
dan ileri gelir. Belki bir gün, bo • 
şanma davalarında karar verme
den önce mütehassıs hekimlere hor
monlan muayene ettirmek usul o
lacaktır. 

Fındık Satııı 

Hararetlendi 
937 senesi mahsulü iç fındıklann 

henüz hepsi elden çıkarılmadığı hal
de, 938 yılı yeni mahsul iç fındıkla
rının hararetli olarak ilk satışı, dün, 
borsada yapılmıştır. Bu yeni mahsul 
den yedi bin kiloluk bir parti iç tom
bul fındık, eylulde teslim şartile, ki
losu altmış beş kuruştan verilmiştir. 
Geçen yıl mahsulünden bir parti el
li altı kuruştan satılmıştır. 

[ , 

BORSA 
19-7-1938 

ÇEKLER 

Londra 6.20 

Nevyork 125.865 

Parls 3.48 

Mi!Ano 6.6225 

Cenevre 28.825 

Amsterdam 69.23 
Berlin 50.54 
Brüksel 21.29 
Atina 1.135 
Sof ya 1.53 
Prag 4.355 
Madrid 6.89 
Varşova 23.62 
Budnpeştc 24.80 
Bükreş 0.9325 
Bclgrad 2.857S 
Yokohama 36.195 
Stokholm 31. 965 
Moskova 23.6725 

ESHAM ve TAHVILlT 

Anadolu dcmlryolu 1 ve il, 

~in 40.50 

SANAYi: 

Bursa Merinos 
Fabrikasının 
Çahşmaları 
S~me.r Bank'ın birinci beş yıllık 

endustrı programına dahil olarak Şu
batta Atatürkün kudretli elile açılan 
Bursa Merinos fabrikası textil endüs 
trimizin çok esaslı ihtiyaçlarını karşı
lamaktadır. Fabrika açılışından bugü 
ne kadar geçen beş aylık çalışma müd 
detinde bütün teknik evsaf ve mükom 
meliyeti haiz muhtelif cins ve numa
ralarda dokuma ve örgü iplikleri ya
parak kendini piyasaya tanıtmıştır. 

. Fabrikanın şimdiye kadar olan ima 
latı tamamen müşteri siparişlerine ait 
olup bazı kısımlarında iki ekiple ça
lışmak .mecburiyeti bile hasıl olmuş
tur.' İ~ılerin günden güne bu yeni iş
te ihtısas sahibi olmaları ve iş akışı
nın yoluna girmesi dolayısile imala
~ın randımanı tedricen yükselmiş, iş 
ıcabı zayi zamanlar en az dereceleri
ne indirilerek makinelerin nazari ve
rim kudretlerine yaklaşılmıştır. 

Haziran ayında fabrika elli yedi 
ton iplik yapmıştır ki bu mikdar va
sati 30 metrik numara olarak kabul 
edilirse 1,710,000 kilometredir. Bu 
gün için fabrikada yüzde 55 i kadın 
ve yüzde 45 i erkek olmak üzere 1300 
işçi çalışmaktadır. Endüstriyel Avru
pa memleketlerinde üzerinde daima 
ehemmiyetle durulan ve fabrikasyo
nun iş elemanını teşkil eden işçi ve 
mütehassıs işçiyi yetiştirmek mesele 
si yüzünden de Merinos fabrikası faz 
la sıkıntı çekmemekte, bilhassa iş es
nasında işçiye makinenin ve işin bü
tün incelikleri gösterilmekte, avrıca 
~rılsın kurı:::lıar];ı hunıo .. ın +...lrt..,,ü} et
mesine emek sarf~dilmektedlr. 

Türk i~isi, tez kavrayışı, elinin iş 
tutuşu ve iş üzerinde gösterdiği ma
haret ile çok kısa denecek zamanlar
da kendini i§e yarar bir vaziyete so
kabilmek meziyeti yüzünden bilhassa 
e<:nebilerin hayret ve takdirlerini cel 
betmeldedir . Fabrıka lŞÇllcrın beden 
ve dimağ faaliyetlerine de lazımgel
diği kadar kıymet vermekte, canlı 
spor ve gösterit hareketlerinin ardı a
rası kesilmemeketdir. Bursa Merinos 
fabrikası ile ne kadar ütihar etse ye

ridir. 

OFiSTE: 

Toprak Mahsulü 
Teşkilatı 
Hazırlandı 
Toprak mahsulleri ofisi umum mü 

dürü Hamza Osman Erkan ofise ait 
teşkilat ve idare projesini tamamla
mıştır.Erkan, Iktısat Vekili Şakir Ke 
sebirin şehrimize gelmesini bekle
mektedir. Vekil geldikten sonra teş
kilat projesi üzerinde görüşülecek ve 
ondan sonra, Erkan Ankara~~ gide
rek ofisin kurulması işine baslıyacak 
tır. Toprak mahsulleri ofisi hakkın-
daki kanun çıkmıştır. Kanunun icap 
larına göre yapılacak teşkilat ve i
dare tarzı için diişünülmüş olan esas
lar dairesinde faaliyete geçilecektir. 

Harde Dünkü Satışlar 
Asmakabağı kilosu 3-12, bamyc 

11~12, sakız kabağı 2-3, dolmalık bi
ber 10-12, sivri biber 8-12, kır doma
tesi 6-8, sırık domatesi 10-12, çalı fa
sulyesi 6-12, ayşekadın fasulyesi 12-
13. yeşil fasulye 9-11. semizotu 2 -
2.50, soğan 3.50 - 4, sarmısak 3 • 5 
kuruş. 

Patlıcan baş 3.50 - 4, orta 2.50 - .~. 

ufak 1 - 1.50. bostan patlıcanı 4 • 5, 
hıyar 0.50 - 1.25 kuruş. 

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

Çekirdeksiz üzüm kilosu 12 - 20 
türbe eriği 5 - 12, mürdüm eriği 6 ~ 
12• kayısı 17 - 30, zerdali 8 - 12, fın
dık 5 - 7, şeftali 10 - 22, vişne 12 - 24 
akçe armudu 25 - 30, Mustabey aT~ 
mudu 6 - 15, incir 8 _ ıo kuruş. 

Ecnebi limon 100 adet 200 • 350, 
karpuz yenidünya baş 40 _ 50 orr:ı 
20 30 ' • • ufak 3 • 10. karpuz alae<ılı 
ba§ 35 • 40, orta 20 - 30, ufak 4 - 12. 
kavun topatan 30 - 40, orta 15 • 25 
ufak 4 - 10 kuruş. ' 
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(Başı 1 incide) 

r,czen bir Jfaruniirreşidin zenginlik 
hissini l:ir saniye için taşıyoruz. 

Denizden Çıkardan 

Esrarengiz Bir Ceset 
(BCl§ı l incide> 

Ne yapacaklannı şaşıran tayfalar, 
sandalla sahile bir adam göndermiş
ler ve vapur civ'arında bir ceset bu
lunduğunu haber vermişlerdir. 

Bu haberi alan Kabataş polis ko
miseri, yanına iki memur almış ve 
bir motôrle, derhal "'Sus" vapuruna 

a·IRINCI SAYFADAN MABAAT 
' 

İngiliz Kralı Pariste 
Kral ve Kraliçe Çok Parlak 
Merasimle istikbal Edildiler 

Rumanya Ana 
Kraliçesi Pazar 

Günü Gömülecek 
(Başı l incide) 

göstermesine müsaade edilecektir. 
Pazar günü cenaze alayı saraydan 
kalkarak istasyona götürülecek ve 
oradan Kurtea Arges'e naklolunarak 
kral hanedanı mezarlığına gömüle-

yanaşmış. (BQ.§ı 1 incide) . "Bugün dünyanın geçirmekte ol • cektir. 
Yer yer postalar kazma kürekle 

çah-=1yor. Bu mücadele bir siper har
bini hatırlatıyor. Tabintin zorlukları
na karşı açılmıs bir sıper harbi... 

Evvela, cesedin motöre alınmasına etmiş, daha son~a yat, karaya yana~ 
uğraşılmış, fakat bunu başarmanın mış, ve saat 12.45 te Hariciye Nazı
güçlüğü anlaşılınca, daha pratik bir rı Bone, yata girerek kral ve krali
çare bulunmuş: donuna, olta iğnesi çeyi karşılamış ve kraliçeye bir gül 
biçiminde iri bir kanca takılan ceset, demeti sunmuştur. Kral, 12.50 de ka
yedekte götürülen bir sandal gibi sa- raya çıkarak fevkalade hararetle al
hile kadar çekilmiş, ve Kabataş iske- kışlanm1ştır. 

duğu manevi buhran içinde sulhün Kral sarayında matem başlamıştır. 
enternasyonal kanuna riay:t dahilin- , Matem altı ay devam edecek, bunun 
de muhafazasına ve her gun sarfe -. üc ayı büyük ·matem olarak tutula
dilmesi icap eden gayretlerde en kü caktır. 

I ş hıh·osu ~enrl direktörü Enis 
Behiç, nerede bir işçi görse 

mutlaka yaptığı gibi, derhal sorguya 
başlıyor: 

- Sizi kaç saat çalıştırıyorlar? Ta
til gününüz var mı?. Ne yemek yer
siniz? Kaç para kazanırsınız? iş ara
sında istirahat zamanınız var mı? 
Kazmacı ve arkadaşları bir dakıka 

işlerine fasıla veriyorlar ve anlatıyor 
lar: 

- Sekiz saat çalışıyoruz. Tatil gü
nümüz var. 1~ arasında yalnız yemek 
için biraz duruyoruz.Istirahati maden 
haricinde geçen on altı saatimiz es
nasında yapıyoruz. Günde bir kazma
cı,bir yedekçi on araba dolduruyoruz. 
Araba başına 25 kuruş alıyoruz. 150 
kuruşu benim, yüz kuruşu ycdekçi
nin ... Madene geleli bir ay oldu. Hasat 
mevsimi gelince tekrar köyüme döne 
ceğim. 

Bu noktada kömür havzamızın bü
yük derdiyle karşılaşıyoruz: Buraya 
8,000 i kazmacı olmak uzere 20,000 
işçi lazım ... Ancak on beş bin var. Fa
kat onlardan da ancak yüzde 15, 20 
si devamlı işçi. .. Geri kalan vergi pa
rasını veya bir çift öküz alacak para
yı kazanınca köyüne dönüyor. Para 
için sıkışmayınca bir daha görünmü
yor. Bu yuzden verim çok az ... Kömür 
pahalıya mal oluyor. Kafi mikdarda 
çıkamıyor. İç ve dış ihtiyaçlarımızı 
günü gününe karşılamıyoruz. 

Bu işçi meselesi bir Zonguldak 

meselesi değ' ldir. Birinci safta ge -

M :ıdenden çıkınca hissediyo -
rum ki madenci kıyafetine gi

rerek bir, iki saat ocaklarda dolaş -
mak beni epeyce madenci yapmış. 
Aradan günler geçtiği halde bu his 
devam ediyor. Boş dakikalarımda 
hep şu sualin, şahsi bir mesele gibi, 
beni takip ettiğini hissediyorum: 

- Komür havzamıza devamlı işçi 
bulmak, bu en buyük servet kayna
ğımızı verimli hale koymak için a
caba neler yapmalı? .. 

Ahmet Emin YALMAN 

Abdülhak HGınidin 
Kızı, Bayan 

Lüsyenden Davacı 
(Başı l incide) 

lesine çıkarılmıştır. Müddeiumumili- Pari•te 
ğe de derhal malümat verilmiştir. Paris baştanbaşa süslenmiş ve kat 

Müddeiumumi HikmM Sonel, Ta- kat güzelleşmişti. Her taraf bayrak 
bibi Adil Enver Karan, yarım saat i-ı ve çiçek içinde idi. Bütün halk yol
çinde Kabataş iske:esi~e yetişmi~ler. lara dökülmüştü. Fransanın her tara
Ceset muayene cdılmış ve tahkıkat fından Parise akın eden halk coşkun 
başlamışt~~· . . bir sevinç içinde idi. 

Uzıın suren bu munvenem~ ':'~. ılk Nihayet kralı taşıyan tren istas-
tahkikatın meydana çıkarılabıldıgı ha 

1 
t . K 1 b b yona muvasa at e tı. ra ın a ası 

kikatlcre göre, cesedin baş tarafı, ta- Beşinci Corç, büyük babası Yedinci 
:rnamen tefessüh etmiştir. Çehre, tanı Edvard, daha biiyük anası Krali~e 
:namıyacak bir haldedir. Cesedin sır- Viktorya da Parise buradan girmiş
tında, siyah çizgili beyaz bir frenk lerdi. Altıncı Corç da buraya geldi. 
gömleğinden ve Amerikan bezinden Buradaki küçük istasyonun yanı ba
kısa bir dondan başka birşey yoktur. şında muaz7.am bir istasyon inşa 0 _ 

Cesedin, 45 - 50 yaşlarında bir müs- lunmuştur. istasyonun her tarafı bay 
lümana ait olduğu da görülmektedir. raklar, çiçekler ve Goblen halıları i
Tabibi Adil, tefessüh arazı gösteren le süslenmişti. İngiltere kral ve kra
bu cesedin, asgari bir hafta evvel öl-

liçesi muvasalatları üzerine kendi
müş bir adama ait bulunduğunu söy 
!emektedir. Fakat ölüm sebebi anlaşı 
lamadığı için, cesedin Morga kaldırıl
masına liizum görülmüştür. 

Bir vapur iskelesinin, bir "teşhiri 
emvat" mahalline dönmesine sehebi
yet veren bu cesedi tanıyabilen kimse 
çıkmamıştır. 

Bu cesedin mevcudiyeti ve korkunç 

manzarası, Sus tayfalarına olduğu gi 

bi, Kabataşlılara da dehşet vermiştir. 

Bu dehşet sayesinde, sabahtan geç 

vakte kadar bir vapur iskelesi üzerin 

de teşhir edilen bu esrarengiz cese

din Morga kaldırılması akıl edilmiş-

ta, bu bakımdan yürütülmektedir. 

Çünkü, müddeiumumide pek, haklı, 

pek tabii olarak, bir cinayet şüphesi 
uyandıran bir çok sebepler, emare-

ler vardır. 

Me5el8, cesedin sadece yıkanmak 

maksadile denize girmiş ve kazara 

boğulmuş bir bedbahta ait olduğuna 
inanılamıyor: Çünkü banyo 

yapmak maksadile denize giren bir 

lerini iki memleketlerin bayraklarını 
taşıyan muazzam direkler karşısında 
ve altın kaplama bir heykel önünde 
bulmuşlardır. 

Kral ve kraliceyi istasyonda, cüm
hurreisl Lebrun ile refikası ve Fran
sa ricali karşılamış, kısa bir takdim 
merasiminden sonra kral ile maiyeti
nin başında bulunan Lord Halifaks 
büyük salona götürülmiişler ve bura
da daha geniş ölçüde takdim merası
mi yapılmıştır. 

Alay 

miş, süvariler ve motosikletli polis
ler arasından ilerlemişler, kraliçe i
le Madam Lebrun bunları takip et-

miş, daha sonra cümhuriyet muha
fızlarından müteşekkil bir kıta gel
miş, daha sonraki arabalara Lord Ha 
lüaks ile Daladiye ve sair zevat bin
mişlerdir. 

Alay Ark dö Triyomf'dan, Letu
valdcn, Şanzelizeye ilerlemiş üç mil 
uzunluğunda olan yol boyunca sıra
lanan iki milyon kişi her yerde en 
en çoşkun tezahürleri yapmıştır. 

Saat 17 .45 te kral ve kraliçe Eli
ze sarayına giderek reisicümhur ile 

Mesela, bu cesedin, denize plaj- bayanım ziyaret etmişlerdir. Reisi
lardan birinden girmiş olabileceği- cümhur kraliçeye fevkalfıde kıymet

li bir mahfaza hediye etmiştir. 

insanın, kravatını, frenk gömleğini 
çıkarmıyacağma inanılamıyor. 

ne de inanılamıyor. 
Halkın alkışları arasında hariciye 

Çünkü, bu plajdan denize girip te neazretine dönen Ingiliz kralı orada 
bir daha geri dönmiyen bir biçare- Paristeki elçileri kabul etmiş ve en-
den miras kalan esvapların, bir hafta larla müsahabede bulunmuştur. 

içinde mutlaka nazan dikkati cel- Gece verilen ziyafet 
bedip duyulacağına inanılıyor. Saat 20 de Ingiliz kral ve kraliçe-

1\Iesela, sahilde gezerken, kazara si hariciye nezaretinden ayrılmışlar 
denize yuvarlanıp boğulmuş bir a- ve şereflerine verilen ziyafette bu -
dam olduğuna inanılamıyor. lunmak üzere Eliz sarayına gelmiş -

Çünkü aklı başında bir adamın bir lerdir. 
sahilde don, gömlekle dolaşmıyaca- Kral ve kraliçenin arabasına bir 
ğına inanılıyor. süvari müfrezesi refakat ediyordu. 

Bütün yol boyunca iki taraflı dizi -
Şu halde, müddeiumumide uyanan len asker selam resmini ifa etmiş -

ıüphelere göre, bu adam başı parça- tir. Halk misafirleri çılgınca alkışla
lanarak öldürülmüş, sonra da cese-

mıştır. 
di denize atılmıştır. Ziyafet eşi görülmemş bir ihtişam 

Şimdilik, bütün alametlerin teyit içinde verilmiştir. 
ettiği bu ihtimali biz de mantığa çok z· I tt .. l tulrl k b 1 ıya e e ıoy enen nu ar 
ya ın u uyoruz. 1 Reisicümhur Lebrun ziyafette In-

Maamafih, dün geç vakte kadar l giliz kralına hitaben söylediği nu -
bu hadisenin tahkikatile meşgul o- tukta Fransız milletinin meserretine 
lan Hikmet Sonel, yeni malumat, ye tercüman olduğundan dolayı bahti
ni bir iz edinebilmiş değildir. yarlığını beyan ettikten sonra demiş 

Abdülhak Hamit noterden tasdik
li bir senedile intişar etmiş ve etme
miş bütun kitaplarının telif hakkı 
gıbi, kütüphanesindeki eserleri de 
Madam Lüsyene vermiştir. Bayan 
Emine kızı olmak hasebile babası -
r..m bu eserlerinden istüade etmek 
istemiş ve bunun için de eldeki no
terlik senedinin iptali için dava aç
mıştır. 

Devam edecek olan tahkikatın bu- tir ki: 
gün bizi biraz daha aydınlatacağını " En çetin imtihanlar geçiren ve 
umuyoruz. ayni hürriyet ve sulh idealini besli -

yen Fransız - Ingiliz dosUuğu an
mişler fakat henüz davayı açmamış cak insanlığın kıymeti hakkında ay
lardır. n.i düşüncenin temin edebileceği bir 
Davacının avukatı Ahmet Nur bü

yük şairin son isteklerini ihtiva e -
den ve içinde çok enteresan madde 
lcr bulunan vasiyetnamesinin de bir 
suretini mahkemeye vermiştir. 

sağlamlık elde etmiştir. Yedinci Ed-
vardın teyit eylediği bu antant ne 
kadar müessir olduğunu Umu:ni 
Harp zamanında göstermiştir. Son -
raları şekli değişmiştir. Fakat harp 
ateşinin yoğurmU§ olduğu tesanüt as 
la bozulmamıştır. 

Abdülhak Hamidin kendisinden 
evvel vefat eden oğlunun çocukları 
da böyle bir dava açmaya karar ver 

Muhakeme bu iddiaları tetkik ede-
cek ve bir karar verecektir. 

çük bir gevşekliğe tahammülü yok- Bütün memleket matem tutmakta-

tur. dır. Her yerde bayraklar yarı çe-
"Majestelerinin Pariste bulunuşu, kelmiştir. Sinema, tiyatro ve bunla

iki memleketin müşterek iş birli!:ti ra benzerler tatil olunmuştur. Kilise 
azminin en yüksek bir delilidir. Bu ler mütemadi ayinler yapıyor ve çan 
tam ve mükemmel antant sulhün le 
hine olarak emniyetin en esaslı un -
surlarından biridir. Hiç bir devlet 
bundan kuşkulanamaz. Çünkü diğer 
dostlukları reddeder mahiyette de -
ğildir.,, 

lar durmadan çalınıyor. Bu vaziyet 
cenazenin kalkmasına kadar devam 
edecektir. 

Reisicümhur Lebrun, iki hükumet 
tarafından sarfolunan gayretlerin bu 
canlı hakikate daima artan bir parlak 
Iik vermesi temennisinde bulunarak 
sözlerine nihayet vermiştir. 

Kral cevabında, Reisicümhurun ce 
milekar sözlerine ve bügün kendileri
ne yapılan hararetli kabulden dolayı 
teşekkür ettikten sonra şöyle demiş
tir: 

"'-Tahta ı;ıktıktan sonra harice o 
lan ilk seyahatimizi. Büyük Britanya 
nın birçok müliterek hatıralar ve fe
dakarlıklarla bağlı bulunduğu bu 
dost memleketin asil hükümet mer 
kezine, Parlse yapmak bizim için de
rin bir meserrettir. 

"İki memleket aralanndaki denize 
rağmen kendi mukadderatlarının ö -
nüne geçilmez bir tarzda birleştiğini 
görmüşlerdir ve münasebatımızın bu
günkü kadar samimi olduğu bir dev
reyi hatırlamaklığımıza imkan yok
tur. 

Uzun ve s1kı bir iş birliği göster
miştir ki, iki memleket ayni ideal ve 
memleketlerimize en elverişli olan 
demokratik prensiplere ayni bağlı

lıkla ve keza ferd hürriyetinin iyili
ğine ayni imanla mütehassis bulunu
v.ot'lsıt'. DillP.r hii vjjk nı il IPt lPt'.iJ'! .iip 
ıştırak etttgi bu sıyasetten muıt.ehı-
riz, fakat bu siyasetin ağır mesuli
yetler tahmil ettiğini de müdrikiz. 
Bu siyaset yüksek kıymette ve kuv
vette kiyasetli asıl vasıfları icap et
tiriyor. 
"Aramızdaki dostluk hakikaten in 

hisarcı olmadığı gibi hiç bir dev!et 
aleyhine de müteveccih değildir. 

"Hükiımetlerimiz, sulhü tehdit e
den siyasi meseleleri ve beşeriyetin 
refahına mani olan iktısadi işleri en
ternasyonal anlaşmalarla halletmek 
emelindedir. İki memleketin istediği 
hakiki bir iş birliğile milletlerin sa
adetini temin eylemektir.,, 

Kral daha evvel M. Löbrüne Batlı 
nişanını tevcih etmişti. Bütün Paris 
eğlenmekte ve bayram yapmaktadır. 

Parisin 
Hazırlığ~ 

(Başı 1 incide) 

baştan aşağı ve çok değiştirilmek su
retile tamir edilmek ve bu suretle mo 
dern bir şekle getirilmek istenildi. 
Mütehassıslar, sarayın tarihi manza
rasının mahvedilmesine itiraz ettikle
ri için, bu şekil tamirden vazgeçildi; 
yalnız tezyin edilmekle iktifa edildi. 

Sarayın, ne kadar ehemmiyetli bir 
şekilde tezyin edildiğini göstermek 
için, elli günlük bir çalışma zarfında 
neler yapıldığını ve ne gibi masraflar 
yapıldığını kısaca gösteriyoruz: 

1 - 37 sanat şubesine mensup 1000 
işçi çalıştı. 

2 - 500 ton büyük çapta malzeme 
3 - 600 metre korniş. 
4 - 35.000 metre, tel ve kablo. 
5 - Sıhhi işler ve sıcak sular için 

3,500 metrelik kanalizasyon 
6 - Elektrik kanalları için 7,0QO 

mtere boru. 
7 - Zemin katındaki kabul salon

larının avizelerini tamir için 22,000 
parça ve bunlar için 7 ,000 metre tel. 

8 - 4,000 metre murabbaı tezyin 
boyası ve 3,000 metre murabbaı diğer 
boyalar, ki bu boyaların ağırlığı 12 
bin kilo tutuyor. 

istikbaldeki ha•uaiyet 
Kral altnıcı Jorjun ziyareti, Fran 

sa ve Ingiltere arasında, bütün hari4 
ci meselelerde, tam bir itilif hutJule 

Şehrimiz;Je teeuür 
Rumanya ana kraliçesi Marinin ö

lümü her yerde olduğu kadar şehri
miz mahafilinde de teessürü mucip ol 
muştur. Kraliçe Mari şehrimizi sık 
sık ziyaret etmiş, her ziyaretinde bil 
hassa eski sanatlere ait tetkikat ile 
meşgul olmuştur. Müteveffa İstanbu
lu ziyaretlernde, bazı hayir eserleri 
yapmaktan ve baz.ı muhtaçlara yar
dımlarda bulunmaktan hali kalmazdı. 
Bu itibarla ölümü burada kendisini 
tanıyanlar için büyük bir teessürii 
mucip olmustur. 

Dün şehrimiz Rumanya konsoloslu
ğu alameti mntem olmak üzere hayra 
ğını yarıya kadar çekmiş bulunuyor
du. 

Ayni mateme Ingiltere sefaretane 
~i ve Balkan Antantına dahil devlet
ler sefarethaneleri de iştirak etmiş
lerdir. ' 

Kraliçenin jstirahati ruhu için bu
günlerde Taksimdeki Ortodoks kilise 
sinde bir ayin yapılacak, hükumet er 
kanı ile bUtiin kor diplomatik ayinde 
hazır bulunacaklardır. 

Sovyet - Japon 

Münasebatı Çok 

Gerginleşti 
\ ..._,U.;?• .l &ıU;LUt!/ 

kadar Japonlar Pengtsenin şimali şar 
kisindeki dış mahallelere sokulmak

ta iseler de, Çin kuvvetleri Hukov ile 
Pengtsch arasında altı mühim sevkul
ceyş noktasını muhafaza etmektedir
ler. Çin hava kuvvetlerinin Yangtze 
nehrindeki Japon gemilerine yaptık
ları şiddetli taarruz, düsmanm vazı.
yetini büsbütün müşkülleştirmek -
tedir. 

Sovyet - Japon müncuebatı 
gerginleşiyor 

Röyterin Tokyodan aldığı haberle
re giire, Husların Canhufcng'i işgal 
etmeleri, Çin - Japon harbine ba'jlan 
gıç teşkil eden Lukçido h&.di5esinc 
benzetilmekte ve buna benzer ikinci 
bir harbin vukuundan endişe edil
mektedir. 

Sovyetler Birliği - Mançuko hudu
dunda havanın gayet tehlikeli bir 
mahiyet arzettiği söylenmektedir. 
Mançuko ve Kore hudutlarının mu
hafazasına memur maka~lar, Man
çuko hududunu ihlfıl ettiklerini ileri 
sürdükleri Sovyet kıtalarının derhal 
geri çekilmesini talep etmişlerdir. 

.Japon membalanndan müstacel kay 
dile gelen haberlere göre, bu makAm 
lar, Sovyet askerlerinin kendilerine 
bildirilen talebi isaf etmedikleri tnk
dirde, şiddetli ve kati bir surette ha
reket ile tehdit eylemektedirler. 

Japonların protestosu 
Tokyo, 19 (A.A.) - Hariciye Na

zırı Ugaki, Japonyanın Moskova bü
yük elçisine bir telgraf göndererek 
derhal Litvinof ile temasa gelmesini 
Çangfuçeng dağının Sovyet kıtaa~ı 
tarafından işgalini protesto etmesini 
ve bunların geri alınmasını ist~me
sinl rica etmiştir. 

Domei ajansı nesrettiği yan resmi 
bir tebliğde bu miilakatla meselenin 
muslihane ve tam olarak halledilmP.
sine dair ümit izhar eylemektedir. 

gelmesini tetviç eden bir dostluk te
zahürü olduğu için, dünya sıyaset a
leminde büyük bir ehemmiyetle kar 
şılanmaktadır. 

Fransa, bu ziyaretin kıymetini la
yık olduğu veçhile tesbit etmek için 
emsalsiz tezahürata liizum görmüş

tür. Bu maksatladır ki, Fransız hü
nümeti, krala Napolyonun, kraliçe -
ye de Mari Antuvanetin karyolaları
nı tahsis etmiştir. 

Hint M~;~tle~ 
ve Gani Ne~ 

(Baf' 1 

raltmış, büyj,ik sanat ~a.ra: dl 
tır.,, demişti. VabdetçıM nl d 
hayyeleyi daralttığına ~a 
lim. Putperestliğin ?~~ ~~ 
yarattığı doğru olabılıt· ait 
san ancak mücerret (abS~otl) 
kikati sezebildiği zaman 

mevkiini bulabilmiştir. i di~ 
Nihayet küçii.k yokuşu 

1
; 

lak bir yamacn vardık· •
1
• 

w.. k'" ük bı'r buzag gum şey uç ıcnl 
nu çiçek içinde, etrafı Uı 
Bir adam elini kolunu sa 

. unun halka bu ınek yavnıs 
zelerınden bahı>ediyor. 

Ganj boyunca uzan:ın 
kısmen mabetler, kı~nı ·il 

w ınab 
larla dolu. Suyun agzı ve~ 
bl. Kıyıda odun yığınları 

- "J1ll 
li iiliiler vnr. Herkes öl.u~u O 
dn ateşe yakıp küllerını bO 
sularına savuruyor. J{ıyı 

11 
larla dolu. üstlerinde baza s 
dam hazan bütün bir aile ~ 
Hepsi esyasile, kabı kacağı 
miş. Mütemndlyen bu rnıı 
sularda ya vücutlarını yalıll 
relerini yıkıyor. .. 

~ctu 

N ihayet nehrin u~ 

kayıklar birer snl. ya 
~rel< 

lak bir adam ayakta kU 
yor. Sağımız meskun, solll~ 
yeşil bir snhil. Mesktın tarab 
tan bakılınca baştan bnşa 
böceği yığını gibi geliyor· 
merdivenlerinden kırmızı, 

h .. ··1 l . s"nıar evaz ortu ere sarı ı ın " 
m~diyen inip çıkıyor, salla 
kıvıl kıvıl... Bu kızıl, sarl· ~ 
rengi, beyaz zemin üstilndt 
şeri kıvıldı hakikat ip~Jc b 
rinin bir şey ördüklerıni . 
tıyor. Ne örüyorlar? 13cllt1 

belki hülya! ıı 
"Venediğe benzemiyor fil 
Bunu doktor Bağvandasıt' 

sordu. 6 
Hayır. Vcncdik bamb'~ 

Gerçi f1bidcleri oymalı ve ;it 
tır, fakat hudutları rnua f'J 
Venedik garp dünyasını~ ~9 
ridir. Onun kıyılarındaJcı ; 

~a 
yaya bağlı, emelleri tteP 
1-r.'· ~·····.ı·- ,,... __ ~- :-· .. 1'1 I> 
rüyaaa farzetmez. Hnlb" 
nares fazla geniş, hudutlıl~s; 
hem, binalan, ışıkları, ve eY' 
şan insan alayı tarihten , e' 
bir sahne gibi görünüyor· 
zaman içinde .... ,, ___...-/ 

Kırıehir Köyleri.,d' 

Hummah Bir lnt 
Faaliyeti Başıcıd• 

(BaŞ11 i 
Bu evler için 7850 rneıre 

keresteye ihtiyaç görüirnıiŞı 
4188 metre mikabı için yiiıd 
dar ağaç, Akdağ ormanları~, 
telif ebatta kesilerek sevk1> 
lanmıştır. Hükumet, bu J<d t 
ormnn rüsumu almamakta 'i 
Vekaleti de bunları yer1'

0
•
9 Kırıkkale istasyonlarına 1' 

dava nııkletmektedir. 1 
Yapılan evler iki odalıdır 

• t v.ııP taş, duvarlar kerpıc en " 
çatısı da tahta üzerine kir;, 
patılmaktadır. Evler, iki 0 od 
hare köylii tarafından ilc1

•
1
d 

ilave edilebilecek bir şcl~1 

maktadır. 

Kızılay, bütün bunlarda~ 
köyliiye, inşaatta lazırn ° t1 
türlü malzcmei iptidai.Yer• 
küçük kazıklarla bunlar 

8 
1' 

rilecek sicimlere varıncıY8 

şeyi vermiştir. ,. 
Harap olan kırkı nıüt~!oO 

yıkılan evlerin mikt~rı ; 
dır. Kızılny, her köyiuye \ı.: 
ti nisbctindc 50 - 60 JirS 
dir. 

- - - o-------;i 
Kamp Tetkikt~ri•' 

Ankara, 19 (Tan ınuhll ..,ü9 

1.. h""""" General Asını Giin' u:ı 1' ,:·. 
'dctC sek tahsil kampına gı . t 

·11111 
görüşmiişı istirahatler• ·rfet 
çin mahallinde bazı eJlll 

tir. • l(Ôj 
Pul ve Kıymetli "iri 
Ankara, 19 (Tan nıutı• ı1-1tl' 

r k''" Maliye pul ''" kl\·ınet 1 ·ıe 
tacı 

\'iler ve noterler ,.ası tıt' 
• • t Jirıl• "' ması hakkında bır 11 111,.. 
zırlamıştır. TaliınatnaJllC 
relere gönderilmiştir. 
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BULMACA 

DAN 8AGA 
1-ı:r z ır nakil vasıtasını cer eden. 

- Bir seddi atlayıp geçen. 

ı - İ~er, çift değiL 

ıo 

! - Bir hayvan yavrusu. 
- Farsça, su; damarlarda bulunur, ek 

11 
sik değil. 

- İstanbulun karşısında bir ıernt, no-
'I ta. 

- İskambilde bir kA.ğıt, minarede n-
a kunur. 

- Bir Ermeni erkek ismi, kabul et-
li inek. · 
ıo - Erkek, bir pantalon biçimi. 

'1 lİ - Ialaklık, gölün arkadaşı. 
l kA"DAN AfAGI 

2 - Yazlık Yerlerden birine gı"den. -:a· 
3 ır millet, kız oğlan kız. 

4 :: Ayak takımı, bir çalgı. 
s ltuIUt>eıer. 
8 - Sanat, bir millet. 

7 - Roınorkör edat. 
- Bir ' a hayVan, bir meyva. 

9 :: ~ak,_ :mıhla; Karadenizde bir sehir. 
ıo _ S enışUk, kadın süvari. 

...., ağlama bağlamak. 

ke~ Asliye Birinci ticaret mah 
rafı : Holandae Bank Uni ta
~ "4.pazannda Kereste Tüc-

da Ay • -~ .. . .• - - . - -
to IZınakapı 118/ l numarada Me-

zade Nuri y1 n aleyhlerine 938/ 29 dos-
be Utnaraaue açılan davanın gıya -

rı cerey 
sırıda .. an eden muhakemesi esna 
a· ınuddei vekili tarafından: Al
c:oıranta b' 

ıraderler emrine imza ve 
tllüddei b 
932 ankaya ciro edilen 2~ 

tar·h lOôo 1 ve 1-9--933 vadeli ve 
. lirayı rnuhtevi senet ziyrindeki 
llnzaıu 
rıı n kendilerine ait olmadığı-

\re se t huı ne muhteviyatının borçları 
unınadığına dair müddeaaleyhle -

re teklif 
d olunan yemin mahkemece -
e ın·· 

... ~ uvecceh görüldüğünden Meto 
-de}{'" . 
tllek .. Useyın ve N urinin yemin et -

Uzere 23-9-938 cuma saat 14 
deınahk 
lij emeye gelmeleri lüzumu teb-

Yerine gPr k .. ·1· 1 -........, -:ııme uzere ı an o unur. 

latanb 1 Zttahk u Asliye birinci hukuk 
fın~ınesinden: Halik Cevdet tara
?io, d lst.anbulda Balıkpazarmda 50 
Itetı a Naum Yorgi ve ıürekası şir
l'itnu~ey~ıne açılan ve 7000 adet gay 
1\e hadıl bonosunun aynen iadesi-

!tluteda · b . 8\tret t ır ulunan dava arzuhali 
~ ~ ebllği için müddaaleyh şirke-

Rorıde ·1 ~ rı miş ise de ikametgahı ba-
'ttüı,.l?ıeçhul bulunduğundan bahsile 
...... §iri tarafından billtebliğ iade 
""'4!l:t?ıeg· • 
l'aaın 1 üzerine ilinen tebliğat ic • 
'ttiicı~arar verilmiı olduğundan 
2o IÜ eyh firketin davaya karşı 
~~ zarfında cevap vermesi ve 
"&aa •ıne için tayin edilen 16-9 
t)ı~ cuma günü ıaat 14 de mahke
«~ gelmesi ve yahut bir vekil gön
tı~~ •kıl takdirde. muhakemeye 
~~et\ bakılacağı arzuhal ve da -
~ ~tı tebliği makamına kaim ol
~e ilan olunur. (9924) 

l300-:-------
t'\_\'•ı>rna11Llrav.a . Aparflman 
'"'l'lr ~ ınusaıt "llaydarpaşada 
1t "1 la nda No. 88 ahp.p dört kat 
~da ~lıktır. Galata.da Muradiye 
~ :bıii-0 tnlsyoncu Çaker Yazar oğ-

TAN 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Mulıam- Muvakkat Semti Mahallesi Sokağı , No. 
men K. Teminatı 

LK. L.K. 

Cinsi 

390 00 39 2S Kızıltop- Zühtüpaşa Tahta- 2 evin tama 
rak köprü ını 

620 oo 46 60 1. ._ " 6, s, 10, 12 Dükkan ,, 
950 00 71 25 " ,, . ,, 14-16 Ev ,, 

Yukanda cins ve mevkileri gösterilen yerlerin satılmak üzere arttırma
latı 25-7-1938 Pazartesi gününe kad_ar uzatılmıştır. Taliplerin Kadıköy Va
kıflar Müdürlüğüne müracaatlan. (4629) 

Askeri Fabrikalar 
Müdürlüğünden: 

Umum 

Birinci Sınıf Tesviyeci ye Tomaeı Alınacaktır. 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için beş birinci sınıf tesviyeci ile 

beş tornacıya ihtiyaç vardır. İsteklilerin Ankarada silah, İstanbulda 
Zeytinburnu ve İzmirde SilAh Fabrikalarımıza müracaatları. (4192) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İdare ihtiyacı için 600 tekerlek katranlı şerit ile 2000 adet siyah mücer

rit şerit açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 9 Ağustos 1938 tarihin
de saat 10 da Müdürlük merkez binaaında toplanacak Alım Satım Komi&
yonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1715 ilk teminatı 128.63 liradır. Şartnameleri her 
gün Levazım Dairemizde görülebilir. İsteklilerin mezkUr gün ve saatte ilk 
teminatlarile müracaatlan. (3827) 

Kapah Zarf Usulü ile Motorin ve Makine 
Yağları Ahnacak , 

Yeşilköy Tohum tslllh ve Deneme İstasyonu Arttırma ve Eksiltme Ko
misyonundan: 

Cinsi Kilo Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 

Motorin 8000 600 00 45 00 
Mobiloil BB. 500 200 00 15 00 
Mobiloil C. 100 35 00 2 62 
Gres yağı 50 7 50 o 56 
Benzin 200 42 50 3 19 

2 25 

11 

lt\llDl11115>Atl»A 
CAN KUQTAQ.lll. 

Yeşilköy Tohum İslah İstasyonunun ihtiyacı için yukarıda cins, mikdar p•••••••••••11
•• f ~--••••••••••••••••••••••1111 

ve muvakkat teminatı yazılı altı kalem eşya kapalı zarf usullle eksiltme- DA 8KOY1 Ç 

Gaz 200 30 00 

ye konulmuştur. 
İhale 3 Ağustos 1938 Çarşamba günü saıtt 10 da İstanbul Defterdarlık ve Şki. 

Muhasebe Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. VAPUR ACENT ALiCi 
T. H. K. 

Sartnameler Yesilkövde Miiessesede aörülebilir Bn ise girmek istevenlerin 
hizalarında muvakkat temınat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve tek-

lilleri ayni gün ve ihale saatinden ev vel Komisyon Reisliğine vermeleri la
mndır. (4630) 

Adana S• lılerl 6 ıncı Ş•be Miihendlıllğlnden : 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlan Adanada Elektrik fabrika

sı civarındaki arsa üzerinde yapılacak işletme binası ile teferrüatmdan 
bulunan garaj ve depoya talip zuhur etmediğinden işbu inşaat yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı Zarf usulüne tevfikan eksiltmeye çıkarılan üç binanın keşif 
bedeli 29346 lira 28 kun.,tur. . 

3 - Eksiltme 1938 ıeneıi Ağustosunun üçüncü Çarşamba günü saat 10 
da Adana su işleri 6 ıncı tube mühendisliği binasında toplanacak komis
yon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2200 lira muvakkat teminata ait vezne 1 
makbuzu veyahut hükumetçe muteber banka mektubu ve Ticaret Oda
sında kayıtlı olduğuna dair vesikayı ve 20000 liralık inşaat yaptığına dair 
Nafia Vekaleti müteahhitlik ehliyetnamesinin ibrazı mecburidir. 

5 - İstekliler bu işe ait eksiltme prtnamesi, mukavele projesi Nafia 
İşleri Genel şartnamesi, hususi ve fenni şartnameleri keşif cetveli ve pro
jeleri 150 kurut mukabilinde su işleri dairesinden alabilirler. 

6 - Teklif mektuplan yukarıdaki üçi.'.11cü maddede yazılı saatten bir 
ıaat evveline kadar ihale komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ihalenin yapılacağı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın aynca kapatılmış bulunması lbımdır. 

7 - İsteklilerin teklif mektuplarına yukarıda gösterilen proje ve tefer
rüatının pullu ve imzalı birer nüshasını eklemeleri ve tenzilat miktannı 
yazı ve rakam ile ayn ayn göstermeleri mecburi olduğundan bu şeraiti 
haiz olmayan teklif mektuplan kabul edilmiyeceği ilan olunur. (4487) . 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Sa+.nalma Komisyonundan : 

1 - 200 tane muşambanın açık eksiltmesine istekli çıkmadığından 23-
7-938 cumartesi günü saat 11 de yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 2400 lira ve ilk teminatı 180 liradır, 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat makbuzları ve kanun! vesikalarile birlikte 

gün ve saatinde Galata eski ithallt eümrürundeki komisyona ızelıneleri. 
(4622) 

Devle+ .. ~~~~.o~~loii . l_1leri Umum Müdürlüğünden : 
Umum Mudurlugumuz teşkılatının teknik ve idari kısımlan kadroların-

da münhal vazife bulunmadığından memuriyet talebinde bulunulmaması 
ve bu ilina rağmen istida ile vuku bulacak müracaatlara bu UAnımızın 
cevap telikki edilmesi lüzumu ilan olunur. (2431) (4508) 

Bir Almanca Mütercim Aranıyor 
Kuvvetll almanca bilen ve tercüme işlerine tamamiyle vlkıf bir Türke 

acele ihtiyaç vardır. Tallplem vesaikleriyle Be~iktaı Hayreddin İskelesi 
Nuri Demirağ atölyesine ınüracaatlan. 

GDYNlA AMERICA SBlPPING 
LİNE5; "PALESTİNF. l.İNE,, 

15.000 tonluk lüks 
POLONIA 

Transatlantik vapuru ile 15 gün· 
-le bir muntazam postalar: 
tsTANRUL-KflSTF.11ıfCE (Pazarı 
lSTANBUL·FİLİSTİN 

(PPrşembel 

Avdet (Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve eşyai ticariye ahr 

r(ÖstenCPVE' vakında ızidec-Pl{ \ra

t:ıurlar: 31 Temmuz saat 16 da. 
G"'i]istirı'P vı:ıkında Pirlı>,..~ 1~ "<ıpur 

lar: 21 Temmuz saat 16 da. 

''SCHULDT - ORİENT • LİNE,. 
~şyayı ticarive nakli icın serı 
rıosta: ŞARK • GARP HATTI 
1Hamburıı. Rremen, Anver$. Yıı
.,anistan, Türkiye Bulj?aristan 
"qomP'"'v~) 

Beklenen vapurlar: 
DUBURG 27 Temmuza doğru 
r}lucksbur1t: 5 ai?ustosa doğru. 
Maritza: 22 ağustosa doğru. 

--o--

H. PAJKURIC 
Vapur acentası 

'ZETSKA PLOVİDBA A. D .. dP 
""e' "fn.,. 
Balkan Antantının ekono-

mik konf eransmda tesiı 
edilen enterbalkanik hat. 

Büyük lüks modem 

"LOVCEN .. 
''Rouru ile İstanbul. Knıııt,.nr.e 
Pire, Korfo, Arnavutluk. Dal-

rnaçya sahili, Triyeste, Venedik 
ve Susak arasında muntazam 

oosta 
Yolcu ve eııyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

Mü~f.f'~na fırsat. 
KÖSTENCE'ye ilk posta 15 

r:ı~ustos saat 19 da. 
PİRE, KORFU, Arnavutluk 
Dalmaçya sahilleri, Venedik 
ve Trieste'ye ilk posta 20 ağustos 
o;aat tam 15 de. 

BUYUK PiY ANGOSU 
Dördüncü keşide: 11 Ağustos 938 dedir. 

9üyük ikramiye : 50.000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 

adet mükafat vardır ... 

20.000) lirahk iki 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengin eden bu 
piyangoya iıtirak etmek suretile siz de taliinizl 
deneyiniz. 

Ask~ri Mekteplere Maaşh 
Öğretmen Aranıyor 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesine riyaziye, Erzincan askeri orta 
okuluna riyaziye. tabii ilimler, Konya askeri orta okulu ile Ankara Ge
dikli erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerdt'n; kültür öğretmeni olanların veya öğretmenliğe 
kanuni ehliyeti bt.unan devlet memurlarının müktesep haklan gözö
nüne alınmak şartit. 30:40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezUlllarından olup yeniden ilk memuriyete girecekle
re de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlaraır: 
A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (lise için, 

üniversite riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden veya yük 
sek öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mekteplnr için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan veya orta öl
retmen okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan ve
rerek ehliyetname alınış olmak.) 
B) Yaşı 45 ten yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 

C) Askeri okullarda en az üç sene hizmeti şartsız olarak kabul et
miş olmak. 

4 - Yukarda yazılı şartlan tamamen taşıyanlardan istekli olanların 

dilckçelerile birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfus tezkeresi 

sureti ve noterl:kçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini 
An karada Askeri liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza
ran öğretmenliği uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonradan 
istenecektir. (879) (3082) 

tfer nevi tafsilat için Galatada 
1Yolcu salonu karsısında) umu· 
mt acenteli~e Telefon 44 708 ve 
bütün seyahat idarehanelerin~ 
.,,üracaat. Sahibi ve-• umum! ııe§riyatı idareeden: Ahmet Emin YALMAN. Gaze

~---•••••••-' tecilik ve Neşriyat Türk Ltmitet Şir-keti. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

~ 
SA l-:-1H ___ N_E_C_A_T1-,n-in_K_e_s_k_i_n_K_a_ş_e_le-rİ_ü_şil-.t-m-e.-g-ri_p_, -n-ez-le_y_e_v_e _a_ğ_r_lla_r_a~b .-ır_e _b_i-rd-i-r.-~-1:~1a: ::~:~ 
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TAN 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroplarını 
kökünden temizlemek i~in (HELMOBLÖ) kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es

ki ve yeni Relsoğulduğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar boz

mak, ve bozarken yanmak hallerini R'iderir. Bol idrar temin ,eder. Sıhhat 

Vckaletimi:rin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede 

bulunur. DİKKAT: BELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Elektrik Tesisatı Münakasası 
Antalya Elektrik Türk Anonim Şirketi 
Mevcut 250 şer beygirlik iki adet Elektrik grubunu tevsian atideki 

evsafta üçüncü bir elektrik grubu ilave edecektir. • 
1 - 500 beygir kuvvetinde 750 devirli bir adet helezoni Fransız su 

tütbini. 
2 - 400/K. V. A. ve üç safhalı bir adet alternatüt. 
3 - İşbu yeni gruba ait bilumum ölçü alat ve cihazlarını havi bir 

adet tevzi levhası. 
4 - İşbu tesisata ait alit ve edevat ve teferrüat. 
5 - İşbu al.at ve edevatın montaj işleri. 

' Çalmakla 
Bozulmıyan 

Yalnız 

EViNiZDE 
değil 

CEBiNiZDE 
bile 

Bir şişe 

bulunmalı 

NERVİN 
ASABI ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SİNİRDEN 
ileri gelen bütün 

Rahatsızhkları 

1 y i EDER 

HIÇKIRIK 
Kerime Nadir 

Kitap halinde çıkmıştır, 
Fiyatı 50 kuruştur. 

Köy Sandık Makbuzları 
İstanbul Vilayetj tarahndan 

köy sandıklan için makbuz bas
tırılmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
,..___ ___._ ____ ~·- ı"Jta\ ... _ _ 

ruştur. 

TAN Matbaasında satılmaktadır. 

DEFA 
Gramofon 
Plaklarını 

6 - İşbu tesisata ait yapı işlerinin malzemesi ~e amelesi Şirket ta
rafından temin olunmak üzere nezareti fenniyesi, bu hususta Nafıa 
Vekaleti Celilesinden musaddak planlar ve fenni şartname İstanbul
da Sirkecide Alanya hanında Azak Zadeler Ticarethanesinde Şirket 
mümessili nezdinde mevcuttur. İşbu tesisat 15 Temmuz 938 den 15 A
ğustos 938 tarihine kadar bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin planlan görüp son fiatlanru ve şartlarını ve teslim müd
detlerini havi tekli!namelerini mezkur güne kadar Şirket mümessili-

(Reg. Trade Mark) 

• ne tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Gramofon satıcılarından isteyiniz. Yeni imla edilen plaklar 
dahi pek yakında satılla çıkarılacaktır. 

Türkiye mümessili: V AHE OTUCIY AN 
İstanbul, Sultanhamam Camcıba~ı Han No. 10 ---• 

•• Otelinde 

;ı; 

~ 

Müessir Macunudur 
e 

e 
, 

ı1 

t 
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Yemek kırıntıları dit aralannda çiğııeD1 
ıatıhlarındaki çukurlarda kalırsa ek•ir " 
hasıl olan asit mineleri bozar, di,Ierin çil 

rümesine yol açar. Hele bu aıitler büti.İ 
gece ağızda bırakıldığı takdirde aıuı• 
mikroblar milyarlarca artar ve ditler ıiit . 
atle bozulur, beyazlığını, ıağlamhğını tş 
mamen kaybeder. Ağzınızın aıhhat ye ılı 
zelliğini muhafaza etmek için: 

SABAH, ÖGLE ve AKŞAM, her yemekten sonro 

Dislerinizi RADYO L 1 N ile f ırçalayınız ! 

E P 1 L A ·T U A R 

B OD O 
Yüzde, kollarda , bacaklarda, bütün vücutteki fazla kıl

lar sıcakların tesirile çabuk büyür. Bunların izalesi için 
ustura gibi şeyler kullanmak tehlikelidir. Sonra da sert 
ve dik çıkar. Epilatuar Bodo'nun kullanılışı çok kolaydır. 
Vücudü asla tahriş etmez. Kıllar yumuşak çıkar. Vücude 
tazelik ve güzellik verir. Bir tecrübe sizi hayrette bıra-

kacaktır. Her eczanede bulunur. 

İstanbul: LABORATUAR BODO. 

8 GÜN ZARFINDA 
GOZELLESMIS . ' 
Buruşukluklar gaip o!du. 
Yumuıak Cild • Cazip Ten 

Sen citJarında oturan Bayan Drouet; bu usul, beni "8 gibı ~; 
landa hakikaten cazip bir tarzda güzelleştirdi,, diyor ve hıt;~ 
naıııl muvaffak olduğunu anlatan asıl mektubunu okumanızı rı 
ediyor• • 
"8-10 gün kadar evvel çektir

diğim bu iki fotoğrafımı görl.lnce, 
kendim bile tanımakta güçlük çek
tim. Alnımda, gözlerim ve ağzım 
etrafında, çizgiler ve buruşuklukla
rım vardı. Tenim esmer ve sert idi. 
Bugün ise bütün dostlarımın gıprn ve 
takdirini çeken beyaz, yumuşak ve 
buruşuksuz bir cildim vardır. Bunu 
temin eden ve hakiki bir cilt s 
olan gece için pembe ve gündüz iç 
beyaz renkteki Tokalon kremini he -

Fener Bahc;e BE ,.. 
Bu Akşam 

v 

kese hararetle tavsiye ederim. Içl · 
rinden bir çokları tecrübelerini a
pıncıya kadar adeta benimle ala e
derlerdi. Fakat tecrübe edip ş anı 

hayret neticesini elde edince, nlar 
da benim gibi şaşaladılar ve n de
rece memnun kaldılar". en unsuru 
olan pembe renkteki Tokal kremi

in terkibinde Viyana U iversitesi
~._..."'1·n meşhur bir profesö · taraünaan 

keşfedilen ve Biocel abİl" edilen 

1 

MEYVA TUZU 
En ho§ ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmi§ tabii bir meyva tuzudur. 
Emsalsiz bir fen harikası olduğun<lan tamamen taklit edilemez 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - Iıtanbul 

·-----------------------------· TAKSIM BELEDİ 
ALATURKA Ki 

21 Temmuz Perşembe günü 

BAHÇESi 1 
1 N DA 

akşamı 

YAVRUNUN ECESi 
HAMiYET GECESi 

, 
ve Yavruyu c;even Bestekar ve San'atkar arkadaşlan müftehiren hu ge-

11 ceye iştirak edeceklerdir. Tel : 43776 •••••iıll 

nbul afıa Müdürlüğün en : .~··ıı& 
10.8.1938 Ça mba günü saat 11 de t~tanbulda Nafia Müdiirlit~ ı:f 

(22182,61) lir keşif bedelli Fatih Zincirlikuyu ortaokul ikmal irıŞ99 
palı zarf usu le eksiltmeye konulmuştur. 5t/ 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık İşleri Genel hususi ve fenni ş9r;~rilJe' 
. leri, proje, . şif hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
cektir. / 

...._~--- . ' 
Muvakkat temınat (1664) liradır. ıef 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az (15000) liralık bu işe berı 1'i(~ 

yaptıW,na dair 1938 yılına ait Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet ~~rı~ 6' 
ret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 10-~1938- Çarşamba gıı 
at 10 a kadar İstanbul Nafia Müdürlüğ'ünde vermeleri. (4604) ~ 
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