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Bu kitap bürolann tş çı.Urma kudretini ar· 
tırmak için amell bir kitaptır O size az mas
rafta çok iş nasıl çıkanlabileceğini gösterır 
Bu kitap fena ve yanlış büro usullerinden si· 
zi kurtarmak için yazılmıştır. TAN Matbaa· 
•ııncfa Fivatı ı;o Kr 

Başvekilin "TAN" a Beyanatı liayfada Bir Dinamit 
Patladı, 4 7 Olii Var "Medediyet MübaligaSız 
~adise Bütün Filistinde Şiddetli Akisler Olarak Sanayi Deıİıektir,, 
aptı, Her Tarafta Çarpısmalar Oluyor 1• M 11 5 • • H ı· u . ·ı _________ , __ "Yer ı a ar er9ısı eye ı mumıyesı e 

Yahudi Mahallesi Muhafaza Alhnda Memleketin iktisadi-Sahasında Kalkınma Hareketine 

'---------
Aradıkları 
Sır 
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Doğru Yürüyüşün Güzel Misallerinden Biridir 11 

Yafada Grev ilan Edildi 
Halk Galatasaray 
Sergisini Ziyaret 
Eden Başvekili 

Hararetle Alkışladı 
Başvekil Bay Celil Bayar dün 

saat on yedide Galatasaray Yer 
li Mallar sergisini ziyaret etmiş· 
tir. Başvekilimiz saat 19 buçuğa 
kadar serginin her paviyonunu 
birer birer gezmiş, teşhir olunan 

Kudilste bir suikast sonunda ölen iki kiıl kaldmlıyor her cins mal hakkında izahat al-
Londra, 25 (Hususi) - Hayfadan 43 Ü Arap ve 4 Yahudi olmak ü- mıştır. .. 

verilen malumata göre, bu sabah A- zere 47 ölü ve 41 1 Arap ve 11 i Ya- Gerek milli bankalanmızın, ge 
rap mahallesinde bir suikast hAdise- hudi olmak üzere 152 yaralı. rek husust müesseselerin stand
si olmuı ve patlıyan bir dinamit bir İnfilaklar kurbanl~rının ekse?- lannda alakadarları dinlemiş 
çok kişiyi öldürmüı ve yaralamı§tır. yetini Arapla~ teşkı•lY. etm:t'tedı_~· ve Sanayi Birliği Umumi Katibi 

Hayfadan Röytere bildirildiğine Telgrafın tasrıh eyledıgıne gore, hu- Hal't G"l .. B kil' .. 
• . h'k' d' ı u eryuz aşve ımızın 

göre sabahki suikastin resmi son bi- kumet, vazıyete a ım ır. d kl bl . 
ı.e._ ' d [Ak 5 _ 10 ntu 5 del sor u arına ceva ar vermış-ançoeu fU ur: r ası: a,,.rı . s n .. ~. 

Fransadan Aldığımız 
KonkuripikAtlarıGeldi 

Bu Atlar, Avrupada Türle 
l'arlalc Zaferleri Temadi 

Elclpinln 
Effirecelc 

Elde EH1ğl 
Evıaffadır 

Listi.k paviyonunda kendisine iza
hat verilirken Başvekilimiz: 
"- Dericilerle lAstikçilerin arala

rında bir anlaşamamazlık var. Bunu 
halledecek bir kombinezon bulalım.,. 
demiştir. Bay Celal Bayar, deri ve 
latsik mamulatını, yerli kumaşlan. 
pamuk ipliklerini birer birer tetkik 
ederek memnuniyetini ihsas etmiş -
tir. 

Her paviyondan çıkıhrken halk 
Başvekilimizi hararetle al.kışlıyoriu. 

(Arkası: Sayfa 10. liltun f te) Ba~vekil Ce IAI Bayar 

Avrupanın muhtelif yerlerinde yapılan ve Türk ekipine 
parlak zaferler temin eden konkuripiklerden sonra yeni atlar 
almak için Fransaya gitmiş olan Binicilik Mektebi Müdürü Al
bay Cevdet ile yüzbaşı Cevat Kula dün sabah şehrimize dön
müşlerdir. 
Fransada yapılan at satın alımı i§i hatti diyebilirim ki ev ev dolaşarak 

hakkında yüzbaşı Cevat Kula bir mu işimize yarayacak hayvanları seçtik. 

Bir Ciğerci Kenclsine Altı yaşında Bir Kıza 
Çatan Bir Adamı' · • 

harririmize şunları söylemiştir: Bize yüklenen bu mühim vazifeyi iyi 
"- Fransada şehir şehir, köy köy, (Arkast: Sayfa ıo. sütun ı df') 

"Lozan,, ın Y ıldönümü 
Dün Merasimle Anıldı 

Üniversite 

Merasimde, 
Salonunda Konferans 

Muahedenin Kıymeti 

Yapılan 

Anlatıldı 

voıdaBıçakıaöıc1ürdü Taarruz Eden /kı 
Eyüp Nişancasında oturan 23 ya

şında ciğerci Recep Koşar, evvelki 
akşam saat 19 da Karagümrükte 
Draman çeşmesi önünde Karaağaç 

mezbahası kesiciJerinden Şahin oğ

lu Yahyayı bıçakla karnından vur
muştur. Yahya, nakledildiği Cerrah-

r Arkast: Sayfa 10. triltun 2 del 

, 

Çocuk TeVkif Edildi 
Ağırceıa Mahkemesinin Davacı Yerinde Küçücük Bir 
Kııcağızla Ondan Biraz Daha liiyükçe lir Çocuk 
Masum Masum Uyuyorlardı. Fakat Siyah Mantolu 
Anneleri Hıçkırıklarını lir Türlii Tutamıyordu 

Yazan : NACI SADULLAH 
Saat 22 ••. Ağırceza Mahkemesinin kapıları ka.palı... Mahkemt 

kapııı önünde ıiyah manto, ıiyah e1Yap, ıiyah Çorap, ıiyab iakar
pin giymif ıiyah bakıtlı ıenç bir klldm var. 



TAN 
26-7-938 ~J .. 

No. 130 ,Yazan: M. SIFIR. MAARiFTE: 

alih Reis Kendini T eh- 'Orta Okulların 
l.k d ·D K Açılmasından 
ı e en ar urtarıyor Vazgef ildi 

A. Beyin yüzü güldü ve se-
vinsle sordu: 

- Uçtular mı?. 
- Elbette. 
- Çok memnun oldum. Fakat 

gelen tevkif emrinde birinin da
ha ismi var. 
-O da kim? 
- Galata gümrüğü hamalbaşısı 

Salih reis. 
- Sebep?-
- Anlatnyım kardeşim. Karaa-

ğacın bnsıldığı gece Salih reisin de 
baskıncılara yardım ettiğini .Mum
hancde aşçılık yapan (Vanlı Ardaş) 
isminde biri öğrenmiş. Bu boşbo
ğaz işittiklerini kumandanlık ka -
rargahında tanıdığı polis (Arme -
nak) a anlatmış. O da yüzbaşı (Ray 
kis)e haber vermiş. Yapılan tahki
kat ile Salih reisin birçok hamal -
lnrla beraber o gece kovuşlannda 
bulunmadıklan anlaşılmış ve tev -
kü emrine ismi geçirilmiş. Dah:ı 

başka tevküattan da bahsediliyor, 
amma henüz isim yok. 

M A. Beyin sözünü tamamla -
masına meydan vermedim. 

Yemeğimi yanda bıraktım. Kal -
karken kendisine dedim ki: 

- Kardeşim, Yusuf kahvede ... 
Şevket ve Ekrem Beyler hakkında 
ki malumatı ona anlat ve hemen 
Bürhan Beye gidip haber vermesi 
ni rica ettiğimi söyle. Ben Salih 
reise gidiyorum. Akşama da pan -
siyona gel, görüşelim. 

Geçen bir otomobile atladım. 

Beş dakika sonra Galata gümrüğü 
binasında, Salih Reisin odasında i
dim. Daha kapıdan girerken: 

- Haydi kalk, dedim. Acele bir 
yere gideceğiz. 

Şaşırdı ve kızardı. Yutkunarak: 
- Hayrola? Dedi. Bir iş mi var. 

c.::.v1.1v--.,,r"--- ..:.. ... -•-·- "--"-

lar. 
-İş değil, başka bir şey .. Yolda 

anlatının. Haydi çabuk kalk. 
Salih Reis bir tehlike olduğu

nu sezinlemişti. Yatağının altın

dan tabancasını çıkarırken odaya 
bir hamal geldL Soluk soluğa: 

- Reis, dedi. Şimdi kahveye bir 
İngiliz zabiti ile iki polis ve bir 
tercüman geldi. Seni sordular. Yok 
burada İstanbula geçti dedik, am
ma inanmadılar. Galiba şimdi bu
raya geliyorlar. 

Salih Reisin şaşkınlığı geçmiş 
TC pire gibi çevikleşmişti. Merdi
venleri üçer dörder atlıyarak aşa -
ğıya indik. Gümrüğün muayene 
meydanından deniz tarafına geç -
tik. Rıhtımı dolaşarak yolcu salonu 
na girdik. Kapıda b kliyen boş bir 
otomoblle atladık. ve ikimiz bir -
den heyecanla "çek!,, dedik. 

- Salih, dedi. Senden bunu um
mazdım. Demek karı gibi düşman
lara teslim olacaktın, öyle mi? 

Salih Reisin kara gözleri büyü
dü ve parladı. Mfınalı manalı gü -
lümsedi. 

- Orasını Allah bilsin, ağa. Mil 
1et yolunda koşanlar ve uğraşan
lar, işine göre elbette ölmeyi ve 
öldiirmeyi de göze almıştır. Fakat 
tehlikeyi savup sağ kalmak ve dü~ 
manian aldatıp çatlatmak daha tat 

•ıı değil mi ki? · 

S onra bnnn döndü: 
- Beyim, seni bumda. o· 

yalamıynlım. Elbette ki, işlerin 
vardır. Birazdan buradan gider ve 
bir yere gizlenirim. 

- İyi amma, senin gizlendiğin 
yeri bizim bilmemiz lazımdır. Ne
reye gideceksin, bakayım? .. 

- Kardeşim Osmanın Kalitary:ı 
daki kcişkü nasıldır, bilmem ki... 

- Sakın ha. Çabuk öğrenir ve 
yoklarlar. Orası münasip değil. 

- Bizim çarşı uşaklarının hanı 
nasıl?. 

- Kendin daha iyi bilirsin. Hem 
şerilerine güveniyorsan orası fe -
na değil. 

Salih biraz düşündü. Sonra sor
du: 

- Acnba bu kaçaklık çok sürer 
mi? 

- Bilinmez ki... Belki bir haf
ta ve belki de bir ay ... Neye sor
dun? 

- ·Ona göre kendime bir yer 
bulayım. 

- Sen hele bir iki gün bir yer
de korun da, uzar ise miinasip bir 
yer buluruz. Yalnız saklandığın ye 
ri bize bildir. 

Tedbirli davranmasını tekrar ten 
bihledim. Oradan aynldım. Geç va 
._ ... -.-- - "" ..,.__.. -
han Bey beni görünce: 

- Yusuf geldi ve haberleri ge
tirdi. Dedi. Yiizbnşı Şevket ve Ek
rem Beylerle beraber Hazinedar 
çiftliğine gideceğiz. Geceyi fstan
bulda geçirmelerini münasip bul
madık. İkisini de yarın Karamür
sel yoluna çıkaracağız. Bizim Şev
ket te akşama gelecek. İşin~oksa 
sen de gel, vakit geçiririz. 

- Çok isterdim, fakat (M. A.l 
Bey bazı kimselerin daha tevkü 
edilmeleri ihtimalinden bahset • 
ti. Buradan ayrılmaklığım pek mu 
vafık değil ... 

- Evet Yusuf Bey bu havadisi 
de söyledi. Esat Bey de bunu pek 

• merak etti. Şimdilik bir şey olma
dığını Esat Beye bildirmesini Bür 
han Beyden rica ettim ve ayrıl -
dım. 

(DPtıamt 1mr) 

Bu yıl şehrimizde açılması evvelce 
düşünülen orta okullardan hiç biri 
açılıfüyacaktır. Yalnız mevcutlara şu 
beler katılacak ve bazılarında çifte 
tedrisat yapılacak, bu suretle ortao
kul ihtiyacı te:mlli edilecektir. 
Diğer taraftan liselerin orta sınıf 

lanna bu sene yeniden talebe kabul 
edilmiyecek, liselere de ihtiyaç nis
betinde şubeler ilfıvc edilecektir. 

Türkku§u Kampı 
Inönündeki Türkkuşu kampının ü

çüncii devresine bu yıl 36 yüksek 
taiısil talebesi ile lise on birinci sınıf 
talebesinden 46 ve onuncu sınıftan 
da 80 talebe ve geçen sene c brövesi 
alan 32 genç iştirak etmiştir. Bunla
rın 22 si kızdır. İnönü kampının ilk 
açıldığı 936 senesinde 120, 937 de 185 
talebe iştirak etmiştir~ Bu sene bu 
mikdar 196 yı bulmuştur. 

Yeni Ahnacak Talebe 
Bu yıl ilkokullarda talebe yazılma 

sına Eyltilün 15 inde bnşlanacak, her 
çocuk ancak kendi semtindeki mek
teplere müracaat edebilecektir. Bu 
yıl evveıa 1931 doğumlular kaydedi
lecek, yer kalırsa. 1932 doğumlula
rın, 932 sneesinin ilk üç ayında do
ğanlar kabul edilecektir. Kayıt için 
nüfus tezkeresi, aşı '.kağıdı, sıhhat ra 
poru, 3 fotoğraf lôzımdır. 16 yaşın
da olan çocuklar, hangi sınıfta olur
larsa olsunlar, ilkmekteplerden çıka
nlacakt1r. Fevkatrıde mecburiyetler 
olmadıkça, talebe bulunduğu mek
tepten diğerine nnkledilmiyecektir. 

BELEDiYEDE : 

M ütehasszslar 
Memleketi 
Dulu))ıyuı Eu.ı 

Hayat pahalılığı hakkında memle 
ketimizin muhtelif yerlerinde tetkik 
ler yapan İsviçreli mütehassıs Bo
renç memleketine dönmiiştiir. Müte 
hassıs tetkiklerinin neticelerine ait 
raporu, memleketinde yazarak alaka 
dar makamlara gönderecektir. Ra
por, Eyhil ortalarında buraya gelmiş 
olacaktır. 1ııgiliz mütehassısı Bern
hav, Zonguldaktan şehrimize gelmiş, 
muhtelif gıda maddelerinin maliyet 
ve satış fiyatları hakkında Belediye 
den malumat almış ve Trabzona git
miştir. 

Diğer yandan Balkan memleketle
rinin merkezlerinde tetkikler yapan 
Belediye İktısat Müdürü Asım Sü
reyya, iki rapor hazırlamaktadır. Bu 
raoorlardan biri. gıda maddclr>rinin 
sntış fiyatiyle bizdekiler hakkında 
mi.ikaycseli bir cetveldir. Rapor ay
haşına kadar hitirilecek ve nelediye 

MOTEFERRIK : POLiSTE: 

Amerikalı Genç Kadın 
Terbiyeciler Balkondan 
Dü~ Gittiler Dü tü ve öldü 

Bir kaÇ gündenberi şehrimizde Ş 
bulunan Amerikalı terbiyeciler ve 

1 

Kadıköyde, Ozerlik sokağında .. beş 
profesörlerinden mürekkep tetkikçi numaralı evde ot~ran ~r~er Suley 
kafilesi dün ak~am saat on sekizde manın karısı yirmı sekız yaşındaki 
hareket eden F~ansız bandralı Teo- Habibe, evin balkonundan, boş çu -
fil Gotye vapurile Odcsaya gitmişler valları silkerken dü~üş, ağır su -
dir. Amerikalı terbiyeciler dün öğ- rette yaralanmıştır. Habibe biraz 
leden evpel Beyoğlu halke~inde top- sonra ölmiiştür. 
lanarak buradan 13 üncü ilk mek- Afyon Yuttu 
tebi geuneğe gitmişler ve hareket sa Evvelki gün, Kumkapıda, şüpheli 
atlerine kadar bazı müesseselerle bir vaziyette dolaşmakta olan sabı -
külti.ir muhitlerinde tetkikler yap - kalı Hıfzı memurlar tarafından çev
mışlar ve izahat almışlardır. rilmiştir. Hıfzı, memurları görünce, 

Hareketlerinden evvel kendileri - cebinde bulunan bir paket eroin ile 
ni gören bir arkadaşımıza Amerika- bir miktar afyonu yutmuştur. Hıfzı 
lılar şunları söylemişlerdir: Beyoğlu hastanesine götürülmüş ve 
"- Tiirkiyede göze çarpan en ba- midesi yıkanarak eroin ile afyon çı

riz şey fertlerde her şeye karşı ken- karılmıştır. 

dini gösteren alakndarlıktır. Bilhas- Bir Esrarcı Y c:~=alandı 
sa misafirlerinize çok aliıka gösteri-
yorsunuz. Bu hal derece derece her 
şeye karşı sizde kendini gösteriyor. 
Tecessüs derecesini geçerek dikkat 
ve itina hududuna varan bu haleti 
ruhiye mllletinizin ruhundn güzel 
bir cevherdir. Biz buraya gelmeden 
evvel meçhul bir alem içinde, gözü
milze şimdi olduğ\mdan başka türlü 
görünen Türldyeden ayrılırken, bir 
kaç gün misafiri olduğumuz bu mil
lette halis bir asaletin bariz izlerini 
sezdik. 

Müzeleriniz asil milletinizin canlı 
bir şahidi gibi bize mazlnizin güzel 
destanını anlattı. Buradan ayrılır -
ken her şeyden çok misafirperverli
ğinize karşı minnettar kaldığımızı ve 
Amerika<.la hunu herkese anlatacağı
mızı söyliyebiliriz.,, 

Yüzde Elli Ucuzluk 
Izmir enternaı.yonal fuarı müna -

S'-'betile Dcnizbank Dcnizyolları tari
fesinde tenzilatlı bilet ihdas etmiş -
tir. Izmir fuarını ziyaret edeceklere 
mahsus olmak üzere bütün iskele -
lerden Izmir için yüzde elli tenzi

~~l \.~i.?.~ l.g'l ~gl}51tJsr!~Y.Cff).1.C~t:!tH~. 
haren satışa çıkanlacak, satış 9 ey
lul akşamına kadar devam edecek -
tir. 

reisliğine verilecektir. 

Yeni istimlakler 
Eminönünde Yenicamiin karşısın

qa, Mısırçarşısı kapısına kadar uza· 
nan ve Balıkpazarının son kısmını 
teşkil eden Adanın kaldırılmasına ge 
lecek ay başlanacaktır. Bu ada yıkıl 
dıktan sonra, Bebek tramvaylarının 
durak yeri de ileriye götürülecektir. 

Sabıkalı esrarkeşlerden Sami ev -
velki gün Galatada, Hiristonun kah
vesi önünde otururken, sokaktan me 
murlarm geçtiğini görmüş, cebinde 
bulunan bir miktar esrarı yutmak 
istemiştir. 

Fakat, memurlar esrarı yutması -
na mani olmuşlar ve Samiyi yaka -
lamışlardır. 

Boijulurken Kurtuldu 
Istiklal lisesi talebesinden 211 nu 

maralı Şemsettin oğlu 22 yaşında 
Müeyyet, Küçükçekmece plajında, 
yüzerken, sahilden fazla açıldığı için 

boğulmak tehlikesine uğramış, etraf 
tan yetişilerek kurtanlmıştır. * Şişlide, bir dişçinin yanında 
çalışan 50 yaşındaki Hatice isminde 
bir kadın, Bomontide vatman Meh
medin idaresindeki tramvaydan iner 
ken diişmiiş, başından yaralanmıştır. * Ycşilköyde, 14 yaşındaki Osep 
oğlu Hayiğin bindiği bisiklet, Ye -
şilköyde, Sarıyakup sokağında otu -
ran 67 yaşındaki Sayireye çarparak 
başından yaralamıştır. _ * Anadoluhisarmda !(örfez cad-

mekte olan Tufan oğlu Mehmet, kur 

duğu iskeleden düşerek yaralanmış
tır. * Bakırköyünde oturan Mehmet 
Ali oğ1u Kazım, Ycdikulede tramva
ya yetişmek için koc:arken, elektrik 
dire~ne çarpmış, bacağından yara -
lanmıştır. * Galatarla oturan seyyar dolma
cı Kemal. sokakta, esrarlı sigara sa
tarken memurlar tarafından suç üs
ttinde yaka.lanmıştır. 

Altı Metreden Dü§tü 
Pcndikte Fransız mahallesinde ' 16 

Ortaköyün imarı numaralı evde oturan Abdullah oltlu 
Belediye Ortaköy camiini meyda- 31 yaşında Fettah Kumbaracı Yıldız 

na çıkarmak ve bu cami civarını gü- sarayı merasim dairesini boyarken 6 
zelleştirmek için çalısmaya başlamış metre yükseklikten zemine düşmüş. 
tır. İlk iş olarak camıyle iskele ara· ağır surette yaralanmış, Beyoğlu has 
sındaki bina ve dükkanlar istlmllik tanesine kaldırılmıştır. 

edilecek, buraya bir rıhtım yapıla- Ayağı Kırlldı 

cak ve bu saha bir bnhçe haline gc- Küçük Mustafapaşada Hamam kül 
tirilecektir. 1 hanı sokağında bir kulübede oturan 

u-· .. -····-·-·-·· ......... . 
,,, Ankaradan 
İ Telefon ve Telgrafla . ·--

Pazarlıksız Satıj 

Eylulde Tatbik 

Mevkiine Konuyor 
Ankara 25 (TAN muhabirinden>;; 

Perakende ticarette pa:zarlıkStZ s•,.ı 
mecburiyetine dair kanunun ef 
başında tatbilana geçmek için.~ 
sat Vekaleti limmgclen tctktlc _.. 
yapmaya başlamışıtr. Vekalet P11 ti' 
lıbız fiyat ve ayırıcı vasıflardan fi. 
ri ve~·a il .. -isini gösteren ctikc~ ~·ab,. 
işaret konması mccburiyctııt~11 .... 

evvel hangi yerlerde, hangi tıC~· 
şubelerinde ve hangi maddeler eİ 
kında ve ne ı;uretle tatbik cdil~Cla" 
hakkında bir kararname projesı 
zırlamaktadır. . ,,.a 

Bu maksatla bazı Belediyelerııı V 
taleası da ı;orulmuştur. Bu arada iıJ' 
kara Belediyesi her ticaret şubcS ıJıl 
ve her madde için kanunun tatb 
taraftan olmuştur. HnzırlanJJl~ 
olan kararname gelecek ay içi~de p 
killer heyetinde görüşülecektır. fr 
nun evvelB Ankara, İstanbul vo 
mirde tatbik olunacaktır. 

Terfi Edecek Muammıır 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden>1~ 

Orta tedri"at dairesi eylülde te~f1 Jı' 
yapılacak muallimlerin listelerıııi 
zırlamıya ba~lamıştır. 

Eğitmen Kursu / 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden) 

Bu yıl, Manisa, Trakya, Erzin'"' 

Kars, Ka~tamonu, Malatya, Es* 
hir \'e Arlfiye eğitmen kurstnrııı' 
bulunan 1500 e yakın eğitmen, tff' . , 
rinievvel 5onnndn kursu bitirıııl' 
lacaklar \'e derhal tayinleri ytıPıJI' 
caktır. dl 

Kurslardan ~ok iyi netice alıf1,,. 
için hu işe devam edilecek \'E! a t 
milzdeki ıııt'nc 2000 eğitmen kur'9 
lınacaktır. 

Ziraat Fakültesini 
Bitirenler / 

Ankara, 25 <Tp.n muhabirinden) 

H.~ .. ~11 f>~:rne.~.fiıl;<ii)J.çs\,'l.rlr~11c~•2 '1'_ 
telif ziraat mıntaka1armda stnj ~ 
mak iizere gönderilmektedirler· ,e~ 
lardan 3 talebe Pestcdc toplaP-__ı
olan enternasyonnl :ıirnat koll~ 
ne gönderilccelderdir. 

Yeni lstanbul Türkofit 
Reisi Geliyor / 

İzmin 25 (Tan muhabirindenl , 
İstanbul Tiirkofis reisliğine tnY~11 
dilmiş olan Cemal Ziya, yarın ,, 
vapurile İstanbula gidecektir. 13tJ ~ 
şam şerefine belediye bir ziyafet 
di. 

lzmirde Sıcaktan Oksil-' 
Bombaları Patladı / 

B esiktaşta Akaretler yokuşu 
nun altında indik. Takip e

dilmek ihtimalini düşünerek oto • 
mobil değiştirecektik. Birkaç adım 
yürüdükten sonrn Salih reis siga
ra almak üzere bir tütüncü dükka 
nına girdiği sırada yıldırım hızı 

ile yanımdan bir otomobil geçti. 
İçindekilerden birinin mülazım Bi
lnnd olduğunu farkettim. Bu tara
fa kaçtığımı?.ln ~!aşıldığına ve ta
kip edildiğimize şüphe kalmamış
tı. Ortaköye doğru llerliyen oto.riıo 
bile baktım ve güldüm. Tehlikeyi 
o an için atlatmıştık. Dükkandan 
çıkan Salih Reis ile kol kola ver
dik ve Dolmabahçcye doğru biraz 
yürüdük. Galataya giden bir tram 
vay ile Karaköye indik. Arka ve 
yan sokaklardan dolaşarak Kala -
fatyerinde Top Ömerin kahvesine 
girdik. Gönderdiğimiz bir adam ile 
Salih reisin odasında bir araştır -
ma yapıldığını ve iki İngiliz poli
si ile bir tercümanın orada bek
lediğini öğrendik. Reis yapılacak 
ani bir baskından kurtulduğu için 
teşekkür ediyor ve yüzümü gözü
mü öpüyordu ve: 

'KOZANDA: 
~--~---...--cc-~~-----,-------.,._-..,--=c-

İzmir, 25 (TAN muhabirinderılj111' 
Pazar günü Denizbank antrep01~,41' 
da eski oksijen bombaları pat pef 
Bomba gibi patlıyan bu iştial e 1JI' 
ce telaşı mucip oldu. Patıamalıı~ 
ribirini takip etti. Elektrik ve 1,ıt 
tertibatı bozuldu. Antrepo b~l~: j 
delindi. İştialin sıcakların tesırı ...1 

- Ah beyim, diyordu. Hızır gi
bi yetiştin. Sen gelmeseydin bu 
herifler beni tutacak ve canıma o
kuyacaklardı. 

Reisin bu sözü Top Ömerin ca
nını sıktı. Kaşlarını çatarak: 

Şehrin Pisliği 
Hastahk 

Doğurabilir 
Kozan, (TAN) - Zaman zaman 

imarına ehemmiyet verilmiş olan ka 
sahamızda şimdi umumi bir durgun
luk göriilmektedir. Yalnız, kasaba -
mızın şimal kısmında yeni kurulmuş 
olan Ciimhuriyet mahallesi temiz ev
lerle siislenmiş. glizel bir haldedir. 
Bu mahalle, yeni yaptırılmakta olan 
C. H. Partisi ve kaymakamlık bina
larile de imar olunmakta; buna mu
kabil, asıl Kozanı teşkil eden diğer 
mahalleler bayındırlıktan mahrum 
bulunmaktadır. Şehir harabiye doğ
ru gitmektedir. Sokaklar bozulmuş, 
geçilmez bir haldedir. Umumi cad -
delerin sulandığı görülmüş del,rildir. 
Çarşıdan gayri mahallelerde geceleri 
fener yakılmamaktadır. Her taraf pis 
ille içindedir ve bunun bir gün teh· 
likeli hastalıklara sebep olmasından 
korkulsa yeri vardır. 

Belediyenin bütçesi 17 bin lira ol
makla beraber, yukarıda sayılan iş
lerden bir kısmını olsun yapmak 
mümkün olduğundan şüphe etmi -
yenlere hak vermek lazundır. 

iKTiSAT VEKiLiNiN TETKiKLERi: 

Ankaraya hareketini tehir eden İk 
tısat Vekili Şnkir Kesebir, dün, 
Türkofise gclmit ve üzüm, fındık 
kurumlan miimcs~illerile iki saat gö 
riişmiiştür. Berlinde müzakereleri 

bitmek üzere olan yeni Türki~·e • Al 
manya ticaret anlnşma!lı etrafında da 
alakadarlardan izahat almıştır. Re
.sim, İktısat Vekilinin bulunduğu top 
lantıda alınmıştır. 

R iz c li Hüsnü kızı 7 yaşında Fatma 
Cibali odun iskelesinde oynarken o
dun yığınları üzerine yıkılmış, kız

cağızın ayağı kınlmıştır. 

Cereyana Kapıldı 
Yenipostahane caddesinde Velora 

hanının odabaşısı Mığırdıç oğlu Ka
rabet, elektrik tesisatı üzerine sark
mış olan terkos borusunu düzeltir
ken cereyana kapılmış, kurtulmak i
çin kendini yere atmış, yaralanmış-
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış-
tır. 

Direğe Çarptı 
Çeşmemeydanında 4 numaralı ev

de oturan Hayrettin oğlu 11 yaşında 
Yaşar, Kalamışta vapura yeti.şmek 
için Altıyol ağzından aşağı doğru ko
sarken başını şiddetle elektrik dire
ğine çarpmış, ağır surette yaralan
mıs, Nümune hastanesine kaldırıl

mıştır. 

Duvardan Düştü 
Kasımpaşada Sipahi fırın so • 

kağında 73 numarada oturan Arif 
kızı 11 yaşında İlhan duvardan düş -
müş, yaralanmış, Şişli çocuk hasta
hanesine kaldırılmıştır. * Yeşilköyde tayyareci Nuri soka 
~ında Dandaryanın evini boyamakta 
olan Yani oğlu Yorgi elektrik teli
ne dokunmuş, cereyanın tesirile sol 
eli tamamen vanmıstır. 

··ıs1P' 
duğu anlaşıldı. Hadise tatil. gu 'J" 
rastladığı için insanca zayıııt 
tur. ~ 
(Diğer lzmir habcrlirimiz ~ 
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YURTI A HAVA VAZIYf;, 

Yeşllköy Meteoroloji istasyonund~~ 
nan malumata göre, yuı tta bava. F 
nlz kıyılarında bulutlu ve mc.,,-zil ~ 
orta Anadolunun şimal ve garp 1' el• ~ 
rile cenubun doğu ve doğu AnadoJıl ,I 
lutlu, diğer bölgelerde umumiyetle ıJ ı/ 
geçmiş, rfizg~rl:ır umumiyetle şlrt111 

kametten orta kuvvette esmiştir. #' 
Dtln 1stanbulda hava açık gccrııl9ı ,1. 

gAr şimali şark!dcn saniyede 6 il~ ~ 
re hızla es,mlştlr. Saat 14 tc aıı# 
757.8 milimetre idi. Hararet gLıll J 
çok 60.9, g8lgede 30.5 ve en az 20 
H- _,,,_..,. "'••tfM!Jmlııtir. 
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y ~1 : Ömer Rıza DOCRU L 
tıl bgilterede yeni umumi seçim, 
tal ~ide ı.!,elecek senelerde olacağı 
tı· 'tçiıııde ~~ra gazeteleri, gelecek 

eri lııeı old .. ırnJn kazanması muhte· 
tlplllalt ugu iizerinde uzun neşriyat 
~tirı tadır. Muhafazakar gazete -
"" beşriyatı .. 1 • 
"ıı, 1\. na gore ge ecek seçı-
İı..ı., ıneıe p t• • • k 

tll ··•...ı ar ısının azanmasına 
1 ri n Yoktur A 1 p . . . rt ili sav · ıne e artı!'lının e· 

.~· •ı irin aşına girip bir netice alma
eğı ~ı, evvela milli bir mahh·et al • 
it" ~nltn~·ani solu temsil eden bir milli 

,. et ku . 
ı lttı rrnıya teşebbüs etme • 

8 iıt ?bdır B .. 1 b' l' ı1l taııerd · oy e ır sol cephe, •· 
~ Parı· en, Anıele Partisinden ve 
dııı 1 ıye katışacak diğer unsurlar 
aoıı,tı~·~kül edebilir. Şayet fngiliı: 
tirıcl'ae ?l~ bir cephe vücuda geti
de ıı.· ngıltere efkarı umumh·Psi 
~ ~k k • 

•· İiil'İ arşısında kalır· 
ı o ljı. lltisi• 1\f h A o 

• 'lltrau • u afazakarlardan ve 
~Gtııet erıe amele içinde milli hü
'lltlar teşkiline taraftar olan nnr "' 111 h 1 .,.tı.lııt eps ni kucaklıyan fakat 

""' azak· ' lıtıı ı.. arların çokluğuna daya-
ıerl Qtr hlik 
~' İki11ci 1. Grnete rey ''ermek. 

"e (,..ı_,111; Arrıele Parfüıinin kuvvet 
1' ""'t~l at 
" ttl'af ına dayanan ve bu par· 
d •nda t 1 '4 bıüt op anan ııol unsurlar-

,; te;, \> C§ekkil bir halk cephesine 
crınek 

• .\rııaşıla . 
t~lılda n rrıücadeJe de bu iki grup 
~~tiyet "ukubulat'ak ve bu iki grup 
~ &onu kaıannıak için gelecek vı· 
~. na kadar çalışıp çabalıyal'~k 

nltgij 

~ oJan~kU fngiJiz hükUmetine taraf 
~~ hıı hu~r~ İngiliz ekseri~·etinin yi. 
11.t:ro,. ,. .. tnete rey vereceğine inıı
oı.. • ~link .. 
'11tıftı 11 u hükumetin muvaffak 

r '-ııtıirı ~ dahilde itimat ve hariçte 
lıııı sıyaset' . 

"•ftakı . ~ tutarak bu yolda 
-llıı l'erı ~ ettı adımlar attığını, o-

'eıı.irı ~ b~şka bir hükftmeti ge • 
'!, hal'i t ahılde itimadı sarsacağı • 
~\'a~t \ e beynelmilel meseleler it-

f:S ll.~ 5~vvlislere sebeo olacalhnı 

' 

Ji-l~~i@I 

Fransız ln9iliz Birliği Karşısında 
Alnİanya ve ltalyan ın Vaziyeti 

İngiliz Milli Miidafaa Nazırı Jlorhe· 
lişa Pariste General Gaııılcnle 

lngiliz Krabnın Son Ziyaretinden Alman 

Gazete leri Sempat i ile Bahsediyo rlar 

Berlin, 25 (A.A.) - Havas Ajansı muhabirinden: Alman ga
zeteleri, Fransızlarla İngilizlerin arasında son ~~1erde yapıl
mış olan görüşmelerin siyasi ehemmiyet ve şümulune uzun ma
kaleler tahsis etmektedirler. 
Ga·zeteler, İngiliz kral ve kraliçe-! Avrupa sulhünün menfaatlerine ha

sinin antant kordiyali tarsin etmiş, dimdir." 
iki milleti yekdiğcrine bağlaştırmış övr gazetesinde bir makale y.a~
ve Fransız efkarı umumiyesini kuv- mış olan Tabui'ye göre B. Mussolım, 
vetlcndirmiş olduğunu kabul etmek Fransa siyasetinin kalkınmasını he· 
te muttcfiktirler. Alman gazeteleri, nüz iyice anlıyamamıştır ve Duçeni~ 
bundan dolayı bir g(ına can sıkıntı- etrafındakiler kendisini "İngiltere ı
sı izhar etmemekte, daha ziyade mem le olan itilafı fes he,, teşvik ediyor· 
nunivct his.setmeğe ve Fransız - In-

1 "' ar. 
giliz münascbatının cihan sulhümin Bilakis, Piyer '.Dominik, Republik 
muhafazasına yardım etmesini te - gazetesinde şöyle yazıyor: . . 
menni cylemeğe mütemayil görün • "İtalyan z imamdarları, hıç hır ma 

mektedir. ncvranın Fransa ile İngiltereyi biri-
ltalyanın vaziyeti birinden ayıramıyacağını anlamışler 

Paris, 25 (A.A.) - Bu sabahki ga- dır. Resmi İtalya. bu ciheti anlıya
zetelerin bir kısmı, beynelmilel vazi- cak kadar realisttir. B. Mussolini 
yetin istihalesi karşısında İtalyanın Hitlerden geri kalmak tehlikesine 
hattı hareketi ile meşgul olmaktadır. maruz bulunmaktadır. İhtimal, ken 

Lö Jur - Eko - dö - Pari de Leon disini hattı hareketini değiştirmiye 
Belhi yazıyor: sevkedecek olan asıl sebep bu ola-

caktır.,, 

Port - Ciano mülakatı 
Roma, 25 (A.A.} - Lord Pört, bu 

akşam Kont Ciano ile uzun bir gö
rüşmede bulunmuştur. Sanıldığına 

göre İngiliz büyük elçisi İtalyan Ha
riciye Nazırını son zamanlarda Lon· 
drada ve Pariste yapılmış olan mü

beraber 

~~~~~~~~~~~~~============:---

' 'Hazır bulunmıyanlar, haksızdır
lar, denildiği zaman aldanılmamış O· 

lunur. Fr,nsızlarla Almanlar arasın
da halihazırda yapılmakta olan mü
zakerelerde bulunmıyan B. Mussoli
ni bu fikirde değil midir?. Roma hü
kumetinin bize karşı uzun müddet· 
tenberi göstermo?kte olduğu somurt
kanlık ne kendi menfaatlerine, ne de liıkatlardan haberdar etmiştir. 

ÇEKOSLOVAKY A SURiYE ALMANYA 
r'!! .. ---•--: nu 

Şam, 25 (A.A .)- Havas muhabiri Berlin, 25 (A.A.) - B. Mitlerin em 

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

Macar-İta/yan 
· Dostluğu 

lmredinin Sözleri 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Macar 

Başvekili B. fmredi, bu sabah Ro 
ma ve Venedikten Budapeşteye ! avdet etmiştir. 1\Iilli Birlik namı 

1 

na kendi~ini selarnlıyan hiikiı
met partisi reis vekilinin bir hı
tabesine cevap veren Baş\'ekil, 

istasyon peronunda İtalyan • l\la· 
t car dostluğunun mütekabil bir j i sempati '\'e menfaatler iştiraki 

f 
esasına istinat etmekte olduğu- : 
nu beyan etıniştir. f 

f 
Hatip ilave etmiştir: 1 
"- Macaristan ,.e f talya, Tu-

na havıasında ayni gayeleri ta-
$ kip etmekte ve ayni adalet \'e 
f ahlUk ideallerinden ilham almak 

tadırlar. 

İtn)~·an - !Uacar dostluğu hiç 
kimse aleyhine müteveccih değil 
dir. Ve hatta bu dostluğa baş
kalarının iştiraki, me aiJerini ifa 

f 
hususunda kendilerine yardım 

etmekten ba~ka bir netire ver
mi~·ecektir ." 

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

Barselonanın 
Cevabı Londraya 

Gönderildi 

Frankistler Yeni Mühim 
Mevziler işgal Ettiler 
Londra, 25 (Hususi) - İspanyol 

Cümhuriycti hükumetinin Ingiliz 
plıinına verdiği ve Ingilterenin Bar
selona elçisine tevdi ettiği cevap ya
rın' Londraya varacaktır. Ispa:ıyol 
hükumeti prensip itibarile planı ka· 
bul etmekte, yalnız tef errüatta han 
ıhtıraz K:ayıtları koymaktadır ki bun 
lar da ademi müdahale komitesinde 

3 

-f i.EK 
işi Şakaya 
Dökebilir iz! 

Yazan: B. FELEK 
Geçen hafta içinde gazetelerde 

::\lusevi \'atandaşlnrımızın yürekleri· 
ni oynatacak bazı neşriyat oldu. La
kin sonradan anlaşıldı ki iş bir "'l:·a 
hudi meselesi" değil, sadece fıfnki bir 
mütaleadır. O halde işi şakaya bo
zuşturup bazı fıkralarla tatlı~ a bnğ
lıyabitiriz. 

Yahudiler için hazırcevaptır der· 
]er. (ne demezler ki!) 

Vapurlarda gözliik, çakı, ınakns gi 
hi şeyler satan bir se~·~·ar Yahudi ile 
alay etmek i-;teyen bir Ermeni yolcu 
satıcıyı çağırmış: 

- Gel bakalım ahbap! Bu gözlük· 
ler kaça ? 

- Elli kuruş! Ama ~ok yüzeldir. 
Maksadı gözlük almak olmıyan 

Ermeni müşteri gözlüğü gözüne ta· 
lop satıcıya baktıktan o;onra: 

- Aman aman! Al malını ya\TllllL 
İstemez. demiş. 

Yahudi şaşırıp sormuş: 
- Ne oldu? 
- ~e olacak? Bu gözliik karşısın-

dakini Pe ... gösteriyor. 
Yahudi ilk anlarda biraz şaşkın· 

tık geçirdikten sonra ayni gözlüğü 
burnuna takıp Ermeniye bakmış ' 'e: 

- Hakkın varmış! AfCedersin! di-
ye çekip gitmiş. • 

Dostlarımdan birisi tanıdığı bir 
Yahudi Balıkçıya sormuş: 

- Tokatliyana gitrniyormuşsunuz 
ha! .. 

- EYct gitmiyoruz. 
- Neden?. 
- Nerede tokat, orada Yahudi a· 

rama! 

Kızmışlar da ~Yahudiye çıkışa· 
rak: 

- Ne duruyorsun! Gil-;cne .l<"ilisti· 
ne! hep YahudiJcr orada. 

- Gideyim de kimi aldatayım:'! 

~ ;.~~· göre :ıni1U P,ükUmetin 
l. l'lbi ~ ahlanma programı, amele 
"lllıı raf ınd d 
c llttıakt an a kabul edilmlı 
te l>togra &dır. Amele Partisi ilk ön 
- tflta .. rna karşı geldiği halde son 

Prag, 25 (A.A.) - Çekoslovak ma 
kamlan, B. Hodza'run Almanya ile 
bir ademi müdahale paktı imzalama
ya hazır olduğu hakkında bir Ingi
liz gazetesi tarafından verilen ha -
beri yalanlamaktadır. Boyle bir pro· 
jenin B. Hodz tarafından ne müza • 
kere ve ne tetkik edildiği tasrih o • 
lunmaktadır. 

bildiriyor: ri ile Londrada çıkan Niyuz Kronik! 
Suriye harici:ı;e t:e dahilıye nazı • gazetesi, jşan lthare değin Almanya

n B. Cabiri, istifa etmi.§ ve kabine ya ı;okulmaktan menedilmiştir. Söy-
1ıaricinde 1ıiikt1metle iş birliğine de- lendiğine göre bunun sebebi, bu ga
vam eyliyeceğini bi~dir~iştir. j zetenin, İspanya hakkında verd~~i 

Çarlık zamanmda Rusyada Yahu· 
dileri çok hırpalarlarmış. Hududa 
ynkın bir yerde iki Ynhudinin dolaş 
tığını gören bir jandarma hemen Ü· 

7.erh~rinn gH.nı.i'i· • o.huc\\l~n~d~m birisi 
derhal kaçmaya başlamış. Jandar· 
ına onun peşnie diişmiiş. Dört, beş 

müzakere olunacaktır. Salamanka yiiz metre sonra herifi tutmuş: 
daha cevap vermemiştir. _ Göster evrakını!, diye yakası-

cet ••umu · . . • 
, tl·anırı rnıyenın sılahlanmak 

Barsclon, 25 (Hususi) - Şark cep na yapışmış. 

~lllallıış va. ntüıaheret gösterdiğini 
/ }•laı:ıltta e hunun neticesi olarak si 

"· ll Program · · t' lr.~ tından h ını tasvıp etmış • 

Mardanı Bey kabınesınde pek ya· bir seri haber ile Alman ordusu yuk 
kıncl.a bazı değişiklikler yapılu.cağı sek sübaylarından birisinin yaptığı 
sanılmaktadır. bir tahlil olsa gerektir. 

hesinde hükümetçiler 1''rankistlerin Yahudi cebinden herşeyi yolunda 
Beji yolundaki mevzilerde Salada te hir pasaport çıkarmış. Jandarma ev
pesine karşı yapmış oldukları bütün rakta kusur görmeyince ~aşmış: 
taarruzları püskürtmüşlerdir. _ Ne kaçtın öyleyse behey ser· 

ııı r ''<lllctı11 t aşka Amele Partisi hii
,~ t lıs•dJ 8.Uttuğu harici siyaset veya 
~ ~her bu ':•seti tenkit etmekle he· 

l ta\'si ~•Ya~cte karşı yeni bir siya 
tftt• le ed . f . 
tı. 'l'ıubı • ememı,, ve ng~ltere 

,_ h~i Sh· Utnıyesi, hükumetin takip 
l! • asete .. 

t ıı l'U:td muıaheret etmiştir. 
lftı..l en bu .. k'• h"k(ı / ı "'!" aıı ' gun u u met fa. 

l ıı· 1~billde g~lecek seçimin hiikumet 
t1 ~t betıceı w · 
0 · eneceg"ıne inanıyor • 

il l!ıı 
'~t t.ıa lltuk h' 
ıd bültt._ltt .a ıl Anıele ile Liberal-
.. tıılirıe ketın Milletler Cemiyeti 
'"'11·~ ' ollekt•f ~· 145İtıj l 1 emniyete karşı 
ı, 11ırıesi~ 5Pan~·ada Demokrasinin 
ı, lltJeti be ııe,.<ı çıkarmadığını, men -

tı t oıuJd w • • 

tı tc•vu ugu \'e hayatı alaka-
>n lıtiııt11 r :ı:~ uğradığı halde hunla • 
.. ~dtrı laa •~in kınııldamadıgwını bu 
vt n ·ı· • 
ı. ıııuıe g~ •ı nüfuzunu sarstığını 
~d tavıd . • 
'ıı ltd1~ crın atılganl ığını hız -
ıt .. ın, s.. ı . 

)~ ttılrı hi oy Üyor '\'e efkıirıumu-
~ ~tıı r tahavvül geçirdiğini bn 
' t gelecek . ' 

'ı •~ıa seçırnde solların da· 
'ıııde e"3:~\•affak olacaklarını, bel
h~lı~orı l'ıyet temin edeceklerini 
11~ ~ ar. 

tı~İ arşı! it 
~,t teıec ~ 1ı nıünakaşa, dediğimiz 
tiıt deva~ senenin sonlarına ka • 
~tt "re t(k•edecelt, ondan sonra fn-
,;tt~ti 81'1tımunıiyesl hükmifoü '-el r. 

~t tte-ıt 
<:e ııene · 

ltl~de llıberıa nın sonuna kadar Mis 
t.t1 tııtt Ynın A v:rupa ve Akd~-

t Uğu . 
>tıı· \e iv· 51Yaset kendini gös-
ıı.. 'de . ı sern ı 
,.11• il e•· ere er verirse onun 

ı ı_ ">Scth,• t k • 
"alltt • e nzanmasına bı\' 

ıtacağına hiiknıedilebilir. 

U. R. S. S. 
Spor Geçit Resmi 
Moskova, 25 (A.A.) - Tass ajan

sı bildiriyor: 
Diln öğleden sonra Kızıl meydan

da, 11 federe ciimhuriyetin gençlik· 
Zerinin temsil edildiği muazzam blr 
spor geçit resmi yapılmış ve bıt ge
çide memleketin her tarafından gel
miş olan 35 bin getıç sporcu t§tirak 
eylemiştir. 

FRANSA 
Amerika Na~urı 

Paris, 25 (A.A.) - B. Morgentau 
ve B. Marşando, bugün dostane bir 
görüşmede bulunmuşlardır. Neşre -
dilen bir tebliğe güre, bu görüşme 
esnasında, iki nazır, üçler anlaşma • 

AMERiKA 
Kanada Hava Üssü 
Nevyork, 25 (A.A.) - Kanadada 

büyük bir İngiliz hava üssü tesisi su
retindeki teklifi Nevyork Taymis ga
zetesi tasvip etmekte ve şöyle de

mektedir: 

"Birleşik Amerika ile Kanada ara

sında ötedenberi mevcut olan sulh a

nanesi ve İngiliz lisanı ile mütekel· 

lim milletler arasındaki tabii müşte· 

rek menfaatler sebebile şimali hudu

dumuzun ortasında kuvvetli bir İn· 

giliz ve Kanada hava filosunun bu

lunmasına ancak müdafaamızın di· 

ğer bir emniyet tertibatı nazarile 

bakılacağını söylemek mümkündür." 

KOLOMBİYA 

Bir Tayyare Kazası 
Bogota (Centtbi Amerika) 25 ( A. 

A.) - Bogo{a şehrinin tesisinin dört 
yüzüncii yıldönürnünii tesit maksadi
le bir şenlik programı tertip edil -
mişti. Diin sabah beş bin kişinin işti
rak etmi.§ olduğu bir askeri geçit res 
mi, Reisicümhurun ve hiikümet erkii 
nının h,?Lzurunda icra ediliyordu. Ge 
çit resminin sonunda mülazım Sczar 
Abadiya'nın kttllanmakta oldıığtı bir 
avcı tayyaresi, askerin üzerinde az 
bir yükseklikte cambazlıklar yap • 
mağa başlamıştır. Birdenbire motor 
zayıflamış ve t.ayyare Rcisicümhu -
run tribününiin yanı baş-ında yere 
düşmüş ve ateş almt§ttr. 33 ölii ve 
yaralı kaldınlmıştır. 

sının mükemmel işlemekte oldui,•tınu ' ıııııııııı ___ • ____ __ • a a ..,...___._~...., 
lQ..«U~~MWlUW~- ~ 

bir kere daha kabul etmişler ve bu d t H ~d· 1 • 1 İn 
anıaşmanın idamesi hakkında nıüş - J a ponlar Sovyetlere Hu u a ıse erı ç 
terek arzularım müşahede eylemiş· • • • T kt•f Ed• 1 
ıerdir. Bir Komisyon Teşkıhnı e ı ıyor ar 

BELÇiKA 

Alman Elçiliği 
Brüksel , 25 (A .A .) - Pöpl gaze • 

tesi Brilk.seldeki Alman elçiliginin 
yak:nda biiyiik elçilige ta~vviil A e .
deceı:iitıi teyit eylemektedır. Salahı· 
yett~r makamlar, bu hususta her 
hangibir beyıınatta bıılun~ak,tan is
thıkfıf etmekte ise de resmı bır tek -
zip te verilmemiştir. 

Tokyo. 25, (A.A.) _ Yan resmi bir membadan bildirildiğ~n~ gi~r~ 
· · · •d' 1 -· · b 'lh ·sa Cangufeng hadısesını Japon hukuınetı, hudut ha ıse e.ını 1 as. ~ . 

· · 'l k Japon~·anın miimessılle-halletmck J('ın So\'yet Rusya. ~· :ınçu ou ve • 
rinden hir komisyon teşkilini Mosko\'aya teklif etmiyt' karar \'er· 
mistir. . 

. k . Kore hudutlarını tesbıt Japonyanın SOV:\'et Rusya. Mançu ou "~ . 
• • k"I' · t kl'f d ~· sövlrnılınek-için ikinci hir komisyon daha teş ı ını e ı e e<"egı · · 

tedir. 
· 'h t · ld g~ u ~öylenilen Domci Ajansma gfüe, bu kararları ıttı az c mış o u · . 

Prens ICono:re bevnelmilel hazı vasi faaliyetlerde hulunmayı dcrpış 
. . • ~ . j .,.T inle Japonlar arasında etmektedır. Sov:vctlcrle Japonlar' e n.,ı ız 

En güzel dıvar kağıtlarını ~ 

bEKORA SYO 1 
ynpılnınkta olnn° miiznkercJere l'eni bir hız \'cri!ect'kti r. 

Çinlilerin muvallakıyetı 
Ç. d ına söz söyleme· Hankov, 25 (Şeiayi Ajansından) - JD or usu nam . 

h · · hT de takrıhen 45 ye salahiyettar bir zat. Yangtze ne rının cenup sa ı ın ~ .. N 
h. · ı h"l' d 23 b ' J apon askerinin bulundugunu soyle-ın ve sıma sa ı ın e ın · · · 

Mağazasında bulabilirsiniz. ıııiştir. Son giinlerde Çinli1er Hsiang • Kore. 1\tatang ve Hukov cep-
L • k ·· ·· ·· 1 / hesinde mukahil bir taarru7.da bulunmuşlardır. Bu taarruz mu\'affa. 

ütfen bır e re gorunuz. kıyetle netkelenmiş, J apon askt'ri çekilmeye mechıır kalmıştır. 
Beyoğlu, istiklal caddesi. 1 _ _ ... .,...... ~• .......... ____________________________________________ . ....... .. ...,.......... ....... 

Estramadura'da Frankistler, Mon- sem? diye sormuş: 
terübiyo mıntakasını Siyerro Kastue- Yahudi de: 
ra'ya kadar ve Kastuera kasabasını _ Birdenbire korktum dn ondan! 
işgal etmişlerdir. Düşman tayyarele ce\'8bını ,·ermiş. 
ri San Foli Guiksalsı bombardıman Evrakı yolunda olan Yahudiyi hı-
etmişler ve bir çok kişinin ölümü -
ne sebebiyet vermişlerdir. 

Frankistlerin tayyareleri bugün 
Madridi de şiddetle bombardıman et 
miştir. Şehrin orıtasına 400 den fazla 
obüs dü müş olduğu tahmin edilmek 
tedir. Halihazırda 3 ölü, 33 yaralı sa
yılmış~ır. Bir çok binalara, Şili se
farcthanesine obüs isabet etmiştir. 

Havas Ajansı bürolarının bulunduğu 
binada da üç obüs batlamış. yukan 
katlarda mühim hasarlara sebep ol
muştur. 

Salamankanın Tebliği 
Salamankada neşredilen resmi bir 

tebliğde bilhassa şöyle denilmekte
dir: Valensiya cephesinde birçok te
peleri işgal ettik ve düşmanın biitün 
mukavemetlerini kırdık. 

"Mebür, Adover. Sorkatoloryo 
mıntakasında düşmanı püskiirttük. 
düşmandan binlerce esir aldık. 

"Estramadurada yapmış olduğu
muz taarruzlar neticesinde 2780 kı
lomctre murabbaı arazi. 23 miihim 
kasaba ve 400 bin sivil nüfus elde 
ettik. Biitiin Serena vadisi elirnizd~
dir. Diişman binden fazla maktul ve 
binlerce esir bırakmıştır. Süvari ile
ri hareketine devam etmektedir. Bu 
cephede düşmanın üç bombardıman 
tayyaresini düşürdük. 

Baıvekil ve Hariciye 
Vekilimizin Yunanistan 

Hükumetine Taziyetle ri 
Ankara, 25 (Tan muhabirinden) -

Yunanistanda vukua gelen zelzeleler 
münasebetile Başvekil Celal Bayar 
ve Hariciye VPkili T. Rüştü Aras. 
Yunan Başvekili B. Metaksasa birer 
taziye telgrafı çekmişler ve B. Me
taksas bu samimi alakaya telgrafla 
mukabelede bulunmuştur. 

rakıp, kaçmamış olan ötekinin yanı· 
na gittiği zaman herifin çoktan uzak 
taşınış olduğunu görmiiş. Meğer ev
rakı yolunda olmıyan a ıl kaçmıyan 
imiş. 

Atatür k Fransız Milli 

Bayramını Tebrik Etti 
Ankara, 25 (A.A .) - Fransız 

Milli bayramı miinas~betile. Re
isicümhur Atatürk ile Fransa 

l.Reisicümhuru B. Albert Löbrön 
arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Ekselans B. Alhcrt l.öbrön 
Fransa Reisiciiınhuru 

Paris 
Fransız milli bayramı miinn

sebetile Ekselansınıza en hara· 
retti tehriklerimi , .e gerek şah
si saadetleri \'e gerek dost büyiik 
Fran ız milletinin refuhı hak-
kındaki samimi 
hildirmek, benim 
yiik hir 7.evktir. 

temennilerimi 
için çok bii-

K. Atatürk 
Ekselans Kemal Atatiirk 

Tiirkiye Rei iciimhuru 

Ankara 
Ekselan ınızın mesajından pek 

ziyade nıütchn sis oldum. En hn· 
rnretli 1c ekkiirlerimi bildirir 
ve şnhsi snadetlerile Fraıısavn 

'>On hadiselerin daha ziyade rc
sanet bulmasına yardım ettiği 
hir dostluk rabıtaları ile bağlı 
Tiirk milletinin taa lisi ve san 
\'e şerefi hakkındaki en sammii 
temennilerimi kabul etmelerini 
Ekselansınu:a rica <'yleriın. 

Löbron 
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Bir Doktorun Otomobili 
Hendeğe Yuvarlandı 

içinde Bulunan Uç Kadın 
Muhtelif Yerlerinden Yaralandı 

Pazar günü sabahleyin saat yediyi kırk beş geçe, Heybeliada 
Sanatoryomu dit hekimi doktor Ali Fehminin idare ettiği 1421 
numaralı hususi otomobil Mecidiye Köyünde hendeğe uçmuş ve 
içinde bulunan doktor Tevfik İsmailin refikuı İımet, baldızı Na
ciye ile akrabaamdan Bedriye bir mucize kabilinden ölümden kur
tulmuşlar, fakat yaralanmı9lardır. 
Otomobilin sol tarafı da param den otomobil havaya uçmuş ve 5,5 

;parça olmuştur. Hadiseye Müddeiu- metre kadar ileriye düşmüştür. Son 
mumi muavinlerinden Necati el koy ra da yola amut bir halde yana yat 
muş ve Belediye kaza mühendisi mıştır. Otomobilin yukarıya fırla

Ekreme hadise yerinde keşif yap- dığı zaman üstü açık olduğu için i
tırmıştır. Ali Fehmi Büyükdereye çindekiler pamuk gibi yukarıya atıl 
giderken, Mecidiyeköyünün önün- mışlar ve yerlere serilerek yaralan-

odeki asfalt yolda otomobile 70 _ 80 mışlardır. Yaralıları sıhhi imdat oto 

Jkilometre sürat vermiştir. Otomobi 

;ıın sol iki tekerleği hendeğe kay-

mış, iki metre kadar böyle sürük

lendikten sonra ~ğ tekerlekler de 

dijşmüş ve ayni süratle ilerliyerek 
3tahveye geçit veren taşköprüye 

.çarpmış ve müsademenin şiddetin-

:AGffiCEZADA: 

Sabun Kazanında 
Haşlanan 

Bekçi Şevki 

mobili hastahaneye kaldırmıştır. Şo 
förlük yapan doktora hiç birşey ol
mamıştır. Tabibi adil Salih Haşim 
dün yaralılan muayene etmiştir. Ka 
zayı yapan doktor, kefalete bağlana 
rak serbest bırakılmıştır. Doktorun 
vereceği rapora göre tahkikata de
vam edilecektir . 

HAKARET: 

Kadına Çirkin 
Te liflerde 
Bulunmuş 

TAN 

Bir izdivaç Sahtek~rlığı 
işi Adliyeye Verildi 

Bir Kadının Evlenmek Vadile 
Sahte Bir Nikah Memuru da 

Paralarını 
Nikahlarını 

AlmıJ, 
Kıymı§ 

Istanbul Ezn. 
niyet Direktör • 
lüğü bir izdi
vaç sahte.karlı -
ğı ve dolandın· 
cılık iddiası tah 
kikatını ikmal 
etmiş, evrakı 

da alakadarları 
ile birlikte ad -
liyeye gönder -
miştir. 

Hadisenin şi-

kayetçisi Knf - Bayan Cennet 
kasyalı Bayan 
Cennet, şikayet edilen de Kuruçeş
mcde oturan Bay Izzettir. 

Bayan Cennet 15 - 20 gün evvel 
bir istida ile Müddeiumumiliğe mü
racaat ederek Bay İzzet hakkında ta 
kibat yapılmasını istemiş ve Bay İz
zetin kendisini bilahara sahte oldu
ğunu anladığı bir ~uamele ile nikah 
ladığını, bu suretle de 1500 lirasını 

dolandırdığını iddia etmiştir. 
İddiaya göre kendisini Bayan Cen 

nete ve ailesine Maliye Müfettişi di 
ye tanıtan İzzet, izdivaç takarrür e
dince talimhanede bir apartıman ki
ralamış, burayı da kendilerinden al 
dığı 1500 lira ile tefriş etmiştir. Ni
hayet bir gün bu apartımana bir ni
kiıh memuru getirilmiş, bu memur 
Bayan Cennet ile Bay İzzetin akitle 
rini icra etmiştir. Aradan çok geç
meden bir gün Bay İzzet dayısına 
borçlu olduğunu, kendisinin bu apar 
tımana taşındığını duyan dayısının 

eşyalarını haczettirdiğini, apartıma

na icra memurları geleceğini söyli
yerek Bayan Cennete: 

Belediye dal.resinde kıyılmştr. Bu va 
ziyette Bayan Cennetin benimle ev
lenmesi imkansızdı. Hulya peşinde 
koşmaktansa ayrılmayı tercih ettim 
ve ayrıldım. 

"Benim eve sahte nikah memuru 
getirdiğim, sahte bir nikah muame
lesi yaptırdığım doğru değildir. E
sasen evli olan bir kadının da be
nimle tekrar evlenmiye taraftar ol
masına ve evlenmesine maddeten im 
kan yoktur. Sahte nikah kağıdı ve 
sahte nikah memuru olarak eve gel
diği iddia edilen Bay Şevket, eski 
bir aile dostumuzdur. Evimize de bir 
defa değil, bir kaç defa gelmiş, bir 
kahve ve yahut bir likör içmiş, git
miştir. 

"Apartmanı, ben kendi paramla 
tefriş ettim. Faturalan da şunlardır. 
Bayan Cennetle evlenemiyeceğimi 

anlayınca bilmecburiye ayrıldım. :9u 
aynlış esnasında Cennet, benden E',_ 
yalan kendisine bırakmamı istedi. 
Evlenmek hulyası ile iki sene zar
fında katlanmadığım fedakarlık kal
mamı~tı. Oyalaıuiığımı ve evlenile
miyeceğini öğrenince bittabi kızmış
tım. Cennetin bu isteğini yerine ge
tirmedim. O da bana kızmış olacak 
ki, böyle asılsız bir iddiaya kalkış
mış ... 

Zabıta, Bay İzzetten başka sahte 
nikahı aktettiği söylenilen mütekait 
Bay Şevketle, nikahta şahitlik ettiği 
söylenilen Bay Halili de dinlemiş, 

onlar da kendilerine ümat yapıldığı
nı, İzzeti evinde bir dost gibi ziya
ret ettiklerini söylemişlerdir. 

Her iki tarafın gösterdiği deliller 
ve şahitler tesbit edildikten, ifade
leri de alındıktan sonra, evrak adli
yeye sevkedilmiş ve Bay İzzet, Be
yoğlu müddeiumumiliğinln huzuru
na çıkarılmıştır. 

Maarif 

lstanbula 

Yeki& 

Geldi 
Doğu vilayetlerinde uzun bir tet

kik seyahati yapan Maarif Vekili 
Saffet Arıkan, dün sabah saat 11 de 
gelen Güneysu vapurile şehrimize 

gelmiştir. Vekil Galata rıhtımında 

Maarif erkanı tarafından karşılan -
mıştır. 

Maarif vekili şehrimizde üç gün 
kalarak, orta okul ihtiyacı, kitap me
selesi ve diğer maarif işleri üzerin
de in~lemeler yapacaktır. 

Vekil, tetkiklerinin neticesini so
ran gazetecilere demiştir ki: 

"- Bunları tetkik ve tesbit ede -
ceğim. Şimdi çok yorgunum. Beri
de tetkiklerim etrafında size mallı-
mat veririm.,, 

Polise 

KadJn 

Hakaret 

Mahkum 

Eden 

Oldu 
Bir müddet evvel Beyoğlunda Y~ 

niçeriağası sokağında bir kavga es

nasında kendisini karakola davet e
den 578 numarlı polis Selmanı tah -
kir eden ayni sokakta oturan Melek 

isminde kadın bir ay hapis ve 30 li

ra para cezasına mahkum edilmiş 

ve tevkif edilmiştir. 

YENi NEŞRiYAT: 

Akdenizde Bir Yaz 
Gezintisi 

Kanaat Kitabevinin neşrine başla
dığı Seyahat yazıları kütüphanesi se 
r!sinin ilk sayısını teşkil eden Akd&
nizde bir yaz gezintisi adlı eserı ki
tabı yazan Faik Sabri Duran'ın biz -
zat yaptığı bir seyahat intibalarıdır. 

Müellif bu eserinde Malta, Napo -
li, Marsilya, Nis, Genova, Roma ve 
daha bir çok Akdeniz şehirleri hak -
kında malümat vermektedir. 

Çok cazip bir üsllıp ile yazılan bu 
e~er çok kıymetli ve nadide resim -
lerle de tezyin edilmiş ve tabına son 
derece itina edilmiştir. 

28 - T- 938 

İstanbul Radyosu 
Ö G L E N E Ş R t Y A T l 't4 

Saat 14.30 PUıkla Türk muslk1~5 
vadis 15.05 Plfıkla Türk musiklSI 
telif pl~k neşriyatı 16 SON. 

1 
. 

AKŞAM NEŞRİYA1'Sl' 
Saat 18.30 Hafi! müzik: Tcpebll .ı 

S!llC!"' ye bahçesinden nnklen 19.20 rnJıııf 
lo: Nihat Esengin. Riyaseti Cil ~ 
monik orkestrasından 19.55 aorsllv 
ri 20 Grenviç rasnUıancsinden 11 

ayarı Vedia Rızn ve arkadoşJıırı tııj 
Türık musikisi (Suzinak, Hilzıııın\ 
va raporu 20.43 Ömer nıza oot~ er. 
dan arapça söylev 21 Saat ayart·!> 
1 - Maskanyi - Kavaleryn ri.15ti ı> 
Svendsen - Romans 3 - Sicde " 
d5 porslen 21.30 Cemal Knmll ,.e et"" 
ları tarafından Tilrk musikisi (/. ı 
ran) 22.10 Müzik varyete: Tcpeb9

\ 

ye bahçesinden naklen 22.50 sorı 1 

ve ertesi günün programı 23 sz 
Son. 

Ankara radyo~u 
ÖGLE NEŞRİYATl\1 

Saat 14.30 Karışık pll'ık ncŞrlY9 ,ı: 
Plltkla Türk musikisi ve Ml1' 
15.51 Ajans haberleri 

1
. 

AKŞAM NEŞRİYAT~ 
Saat 18.30 Karışık pl~k ncŞriY'(&' 

Türk musikisi ve h:ı.lk şarkılnı;.ı.s' 
le) 20 Saat ayan ve nral>(a ne ( 
Türk musikisi ve hnlk şarkıları sJ 
tın) 21 Şan plakları 21.15 stüd1° ıı 
kestrası 1 - Lcon Jcssel - Ld>C11 1 

ben 2 - Tschalkovsky - Romnnıe(i 
Tschalkovsky - No. Wnlzer 4 ~ıı 
mann - Csardns 5 - Bcccc - ]ll'o~rl 
Godara - Bcrceuse 22 Ajans tııı 
SON. 
SEXFONİLER: 

23 V:ı.rşova senfonik kon~er 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Bertin kıs."\ dalgası S<"lbııtı ıı 

rl (8.15 devamı) (9.45 Orkestr:15 
ri) 8.50 Paris Mondiyal PlAk ıi , 
9.45 Plfık 10.35 Kcz.n 12 Kezıı 14s 

1 • 
kısa dalgası Almnn marşları 

13 
2~ 

fir musiki 13 Ke1.n 14.15 Keza 
0 rcş kfiçük rarlyo or:k1>.strası (t4·

5ct 
mı) 13.15 Parls Aondlynl kor.~ 
(14 Kezn) 17 Berlin kısa dııtr.ıı 

45 
ll' 

çiçek ve nşk (şnrkı ve şiir) 1'1· 
lln kısa dalgası İş sonu ıcorısc t 
dcvnmı) 18 Pnris Mondiynl k0~o 

Bir ay evvel, Küçükpazarda, Ah
met Nuralm sabun fabrikasında 

bekçi Şevkiyi iboğauktan sonra 120 
hararet derecesindeki sabun kaza
nında haşlıyan Erzincanlı Mansu
run muhakemesine dün ağır cezada 
devam edildi. Mahkeme, bakkal Er
zurumlu Hüseyinle Sadettin ve Os
manı şahit olarak dinliyecekti. Hü -
seyin bildiklerini şöyle anlattı: 

"-Benim öldürme ve boğma ha
disesinden haberim yoktur, yalnız 
bon. ~u;ı<s--..lta -~ ..:ı.t:..1-ı......r..-.-.-ı_.. lıJl'a.n 

Pazar günü, Yeniknpıda oturan Ba 
yan Bahriye, yanında çocukları oldu 
ğu halde, Sandıkburnu gazinosuna 
gitmiş ve bir masaya oturmuştur. Bu 
sırada, Aksarayda oturan bak'kal Lut 
fi de zilzurna sarhoş olduğu halde,ga 
zinoya gelm~ ve müsaade almaya lü 
zum görmeden Bahriyenin masasına 
oturmuştur. Cebinden çıkardığı şişe 

yi midesine boşaltmaya baslamış, 

Bahriyeye de münasebetsiz teklifler 
yapnııştır. Bahriye, derhal masayı bı 

"- Sen kadınsın. Gerçi bu mua
melede müteessir olacak birşey yok, 
iş anlaşılacak ve eşyalarımıza hnciz 
konulmıyacak. Fakat memurlar gel
diği zamn sen burada bulunursan si
nirlerin bozulur, iyisi mi sen ablana 
git. Akşama gel." demiştir. 

Bayan Cennet te bu tavsiyeye uy-

Mahkemeler, tatil olduğu için da
vanın ne gün görüleceğinin bir celp
le tarafeyne bildirileceği tebliğ edi- , 

Sadık Zade Ruşen 

lI lR.30 Peşte Çlgıın orkestrtı51• ı:ı' 
Mondiyal pl~k konseri 20 Beri;~ \' 
gnsı k!ıct\k artistik konser 20· f! 
va kütük: radyo orkestrası 21 ııSer 
Plfıkla B:ıch'm eserlerinden kOwcr 
Berlin kısa dnlg::ısı knrışık 1t0

22 
ş 

Varşova M:llldol n orl:cstrııs1 • ntı d~ 
te askeri bando 24.10 Peşte Ç'J!t 

surdan, kilosu 35 kuruşa altı teneke 
_......__,.... __,.t. - " -'-··- ' 

dın giderken Liıtfi arkasından şeref 
.,......ue o.,...,ln~'T\I\ JJ:i+mh:ti:r lc"'_olc,-• -.ı..._,,._ " .... 
ma eve donaugu zaman ne ızzeb, ne tır. 

zeytin yağı satın aldım. Bu yağla -
rın hırsızlık olduğunu bilmezdim.,, 

Osman hiç bir şey bilmediğini 
söyledi. Sadettin de gelmemişti. Suç 
lu dün de hadiseyi tamamen inkar 
etti ve Şevkiyi öldürmediğini söy -
ledi. Müddeiumumilik, Mansur ya -
kalandıktan sonra fabrikada bulu -
nan lekeli bir odunun üstündekile

rin insan kanı olduğunu Adli Tıp 
işleri müdürlüğüne tesbit ettirmiş -
tir. Dün mahkemeye bu rapor da 
gelmiştir. Muhakeme gelmiyen şa

hitlerin çağınlması için başka gürıe 
bırakıldL 

Babasmnı Öldüren 

Zekinin Muhakemesi 

ve haysiyetini kıracak sözler söyle

miştir. 
lşe polis elkoymuş ve Lıitfiyi meş

hutsuçlar müddeiumumiliğine ver
miştir. Sultannhmet Sulh İkinci Ce
za mahkemesi, dün bu davayı tetkik 
etti. Lutfiye sarhoşluktan bir lira pa 
ra ve hakaretten de üç gün hapis ce
zası verdi. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Bomba Bir Çocuğu 

Öldür ·· 

de apartımandaki eşyaları bulabilmiş 
tir. 

Müddeiumumilik Bayan Cennetin 
bu yoldaki şikayet istidasını tahkika 
tı yapılması için polise havale etmiş, 
polis te şikayet edilen Bay İzzeti ge
tirerek tahkikata başlamıştır. 
Kuruçeşmede oturan Bay İzzet ken 

disine isnat edilen suçu reddetmiş 

ve polise verdiği ifadede Bayan Cen
netle aralarında geçen macerayı şu 
şekilde anlatmıştır: 

"- Ben Bayan Cennetle Arnavut
köyünde ablası Şemsanın evinde o
turduğu sıralarda tanıştım. Kendisi
ni sevdim. 936 Nisanından beri kendi 
sile arkadaşız. Ben o zaman Bayan 
Cennetin evli olduğunu bilmiyor
dum. Kendisile evlenmek emelinde i
dlın. Bu emelle de 27 Mayıs 1938 ta
rihine kadar kendisile arka

0

daşlık et
tim. Ailemin bu izdivaca mani olmak 
istemelerine rağmen ben ısrar ettim, 
hatta bu uğurda dört bin liraya ya
kın bir servet te harcadım. Fakat 
27 Mayısta öğrendim ki Bayan Cen
net evlidir. Ve nikahlan 1928 sene

iki Cinayetin Muhakemesi 
Mecit oğlu Ahmedi öldürdükleri 

iddiasile tevkif edilen Kuşgöz Niya
zi ile Piç Hasanın ve Çolak Fevziyi 
öldlirme maksadile yaralıyan Yusuf 
ve Mahmudun muhnkcmelerine dün 
ağır cezada devam edildi. Şahitler 

dinlendi. Gelmiyen şahitlerin çağınl 
ması için muhakeme başka bir gü
ne bırakıldı. 

Adem Baba Mahkemeye 
Gelmedi 

Sirkecide Bahrı Sefit oteli sahibi 
Reşadı öldürme maksadile tabanca 
ile yaraladığı için tevkif edilen 90 
yaşındaki Adem Babanın muhakeme 
sine dün ağır cezada devam edile
cekti. Müddeiumumi iddiasını söyli
yecek, Baro tarafından kendisine ta 
yin edilen avukt Bayan Faika da mü 
dafoasını yapacaktı. Tevkifhaneden 
gönderilen bir tezkerede, Adem Ba
banın muhakemeye gelemiyecek de
recede hasta olduğu bildirilyordu. 
Muhakeme başka bir güne bırakıl-

Geçen sene Kuruçeşmede, babası 
Hacı Şevketi ve kardeşini tabanca 
ile öldüren Zekinin muhakemesine 
dün Ağır cezada devam edildi. Mah 
keme geçen celsesinde suçlunun, is
teğine uyarak, merhum Hacı Şevke
tin oğlu Sıddik aleyhine ölmeden ev 
vel Emniyet Müdürlüğüne müracaat 
edip etmediğini sormıya ve şahit Kur 
banla İhsanın çağırılmalanna karar 
vermişti. Emniyet Müdürlüğü, gön
derdiği cevapta, Hacı Şevketin müra 
caatı hakkında bir kayde rastlanma
dığını bildirmiştir. Şahit İhsan asker 
lik vazifesini ifaya çağınldığı için 
gelmemiş, Kurban da bulunamamış
tır. Suclu Emniyet İkinci Şube Mü
dürlüğünden tekrar sorulmasını iste 
di. Mahkeme bu isteği kabul ettiği 

için muhakemeyi 22 Ağustos saat o
na bıraktı. 

Evvelki gün. Bakırköyünün Alat
ya köyünde 12 yaşında Ali isminde 
bir çocuk parçalanarak ölmüştür. 
Ali, Bakırköyünden köye dönüyro
muş, tarlada küçük bir el bombası 
bulmuş. Ne olduğunu bilmediği bu 
demir parçasile oynarken, bomba 
birdenbire ateş almış ve yavrucağın 
vücudünü paramparça etrafa savur
muştur. Derhal jandarma hadiseye 
el koymuştur. Tabibi Adil Salih Ha 
şim cesedi muayene etmiş ve gömül 
mesine izin vermiştir. Müddeiumu
milik tahkikata devam etme'ktedir. 

si şubatının yirminci günü Beyoğlu dı. 

iHTiLAS: 

21 Bin lira ihtilas 
Etmi§ler 

Bekçi Tabancasiyle 
Yaralandı 

Pangaltı mıntakası bekçisi Yusuf 
oğlu Omer, dün gece, kulübesinde ta 
bancasını muayene ederken, silah 
birdenbire ateş almış ve Omer aya
ğından vurulmuştur. Yaralı Surp A
gop hastanesine kaldırılmıştır. Mud -
deiumumi muavinlerinden Necati 
tahkikata el koymuş, tabibi adil Sa
lih Haşim de bekçiyi muayene et
miştir. 

----o----
Bir Dava Sukut Etti 

Açık Söz gazetesinde vakı bazı 
neşriyattan dolayı, müteahhit Abdur 
rahman Naci tarafından, Son Telgraf 
gazetesi sahip ve neşriyat müdürii E
tem Izzet aleyhine bir dava açılmış
tı. Uzun muddcttenbcri devam eden 
bu dava dün neticelenmiştir. 

Şirketi Hayriyenin ikinci Vapuru 

76 numara hareket ettikten •onra .• 

nı ......... ... 

Ithaf edilmek üzere ve merhu
mun senei devriyei vefatı olan bu a
yın yirmi sekizinci perşembe günü 
öğle namazını müteakip Yenicami
de mevlidi şerif okutturulacağından 
kendisini tanıyan ve sevenlerle bü -
tün arzu edenlerin işbu tezkarı nam 
merasimine iştirak buyurmalarını ri
ca ederiz. 

OPERAIAAR, OPERETJ~€ıt: 6 
15.30 Pnrfs Mondlynl "L'AlcııdC 

lamen,, isimli temsil 

Merhumun ailesi 

Acıkh Bir Ölüm 
Askeri temyiz mahkemesi reisi 

Korgeneral Nihat Anılmış'ın oğlu 
Nejat Anılmış Ankarada hayata göz 
lerini yummuş, cenazesi büyük ve 
mümtaz cemaatle kaldırılmış, göz 
yaşları arasında Şehitlikteki metfe -
ni mahsusuna bırakılmıştır. 

Henüz yirmi sekiz yaşında olan 
Nejat Galatasaraydan yetişmiş hu -
kuk tahsilini yapmış muhitine ken -
disini çok sevdirmiş kıymetli gcnç
lerimizdendi. Olümü herkesi ağlat -
mıştır. 

ÖLÜM 
Istanbul Elektrik Şirketi Adalar 

şubesi memuru Sclanikli Ibrahim 
Acer dün vazifesi esnasında gelen 
fenalık üzerine gôtürüldüğü evinde 

1 
sektei kal~ten ~~fat :t~.iştir. .. 

Cenazesı bugun Gumuşsuyu mu • 
hendis mektebi karşısındaki hane -
sinden saat ikide kaldırılacak ve Us-
küdarda aile kabristanına defnedile
cektir. Allah rahmet eyleye. 

Adliye Başmüf~tt.işi ~ld_ü 
Aduye Başmuiettışı Su·rı Gurkan 

müptela olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak evvelki sabah Ankara nü -
munc hastanesinde vefat etmiştir. Cc 
nazcsi Adliye Vekaleti erkanı ve ar
kadaşlarının iştirakile kaldırılmıştır. 

Meslckdaşlarına ve kederli ailesine 
taziyetlerimizi sunarız. 

ODA MUSİKİSİ: ~ 
"!d 19.10 Varşova Oda musiki kod' 

22.45 Berlin kısa dal.Bası küçll 
sikisl konseri 

RESİTALLER: rıo 
10.30 Bcrlln kısa dalgası plyll se 

rt (11.15 kcm:ın konseri) ıs.3°16 
sa dalgası Keman konseri 19· 16 
kısa dalgası piyı.ıno konseri l 92oJO 
Rachmaninof'uıı eserlerinden 
reş piyano resitali. 

DANS l\IUSİKiSİ: 
• 

Elim Bir Zıyd 
Sümer Bank meclisi idııl'~ı 

dan eski posta ve telgraf ~·~uı-0 
Jet Demiryolları umum mtl rÇı8t1 
şim Sanverin oğlu Türk Bo vef 
miserliği sekreteri Baki S~ııStş.lf 
murcn bulunduğu Pariste ça'f. 
rak otuz yaş gibi hayatı~ın i,ı.J 
bir devresinde gözlertnı e 
kapamı~iır. J 

Kendisi memleketimizin 511~ 
ailesine mensup olup Galtıt~t 
sesi, Marsilya yüksek tic~~e5i 
tebi ve Istanbul Universı rJ 
kuk fakültesinden mezundı.l~ıJ 
teftiş heyeti imtihanlarını ~ 

kıyetle. k~~anmış'.. d?rt se~~1,ıc~ müfett!şlıgınde buyuk bir ııılel' 
rülmüş, bir tara!tan :ırıc 0i$' 
müfit bir şekilde çalışırken ıı1' 
raftan da doktorasını ya?:,ı ı 
sile Paristeki son memurı) c b 
çılan müsabakaya girmiŞ v 
likle muvaffak olmuştu· tll1' 

ııbC il' 
Ailesinin asalet ve ncc di9 

lasile tevarüs etmiş ve ı;e:ı.ı ~ 
kese çok sevdirmiş otan J<İ ~ 
ğerli ve zeki gencimiz 13

1\.c ıı1~ 
rin, daha kendisinden çok ı;t.11'1' 
hizmetler beklenirken, otı.I 1151 ' 

barında aramızdan ayrılfll t11cıı 
ailesi ve muhiti için dcğil•cJıf· 
timiz için de elim bir zıy~~if 

Mesut Bir Niıanlanma 
Iktısat Vekili Şakir Kesebirin 

21 bin lira ihtilas ettikleri iddia 
edilen Muhlis, Hasan Tahsin, Meh
met, Memduh, Halit, Hüseyin, Sü -
reyya, Salahattin, Sadettın ve Hiı -
midin dün ağır cezada muhakemele
rine devam edildi. Mahkeme geçen 
celsede suçlulardan mahkemeye gel 
miyen Hamldin zorla getirilmesine 
karar vermişti. Hamit bulunamamış 
tır. Muhakeme başka bir güne bıra
kıldı. 

Uçüncü asliye ceza mahkemesi 
saat onda toplanmış, Abdurrahman 
Nacinin vekili Sadi Rıza ile Etem 
Izctin iddia ve müdafaalarını dinle
miştir. Mahkeme, neticede, temyizin 
nakzına uyarak ittifakla davanın su
kutuna karar vermiştir. 

• Dün, Şirketi Hayriye, kendi tez- fakıyetler vadeden bu güzel eserinin 
gahlarından denize indirilen ikinci ilk seferi , dün akşam, bütün Boğazi
geminin yani 76 numararun hayra- çinde, çok sevilen bir yavrunun e
mını yapmıştır. meklemiye ba~laması gibi büyük bir 

Şirketi Hayriycnin büyük muvaf- ümit \'e sevinçle karşılanmıştır. 

hemşiresi Bayan Naciye Kesebir ile 
Tlirkiye Cümhuriyet Merkez Banka
sı Ankara şubesi şeflerinden Hikmet 
Alganer'in nişan törenleri dün, Şa
kir Kesebirin Çiftehavuzlardaki evin
de ve güzide bir davetli kütle.c;i hu
zurunda yapılmıştır. Genç nişanlıla
ra saadet dileriz. 

Cesedi dün Paristen ge r' 
nazesi bugün saat 11,5 t~9fıı' 
şında Rumeli caddesinde •9ıoıf 
verin ikametgahından ~ 9111,f 

Teşvikiye camiinde öğl~ ;er~·.J 
hnacak ve Yahyaefendı dlıe"'ı 
ki aile makbcresine defne 9t~ 

Ailesine, vazife ami~ "'~ıııl' 
rına ve dostlarına derın 
mizi beyan ederiz. 



....... ...._ ...... 
..... -··· ...... le. Jn 1111 ....,. .. l ... aktıır. 

MISDEJERI 

'l' AN 

Sevim Zekeriya Sertel. A•erlliacla 9..+eclllli taliılll nl bitiren iki arliaclaılyle Kapahtart•JI dolaın111 ve U.. 
clllerlnl Amerlkah ıeyyall sanıecl• n•afl• Mili alclatmıya salııtıklanaı teıblt etmlıtlr. Oaerlnde dlkkaft. el• 
ralma11 ld11tn gelen bir daYaJI biylellkl• ortaya sıkaran bu yazı, ibretle .. _il ve •11.cıar. ...... ıan Jc•P. 

· eclH teclblrl•rl atanıya ıevkeclecek ma•lyettedlr • 

a a 

Antikcicılar 

1 

GtxıtJŞLf !:> 
Mavi ve Siyaha,.~. 
Yaw.ı .Wllrı Zelterqa s.rtel 

'Oıtat Halit Ziya, Mavi ve 
SITah lalmll romanını yeni harflerle 
bubnrken, lçln4eld terkipleri de 
••elettbmlı. IJNnm pçirdltl teki. 
mille ayak 11ydararak, edebiyatı ee
tlklenia tnsiwat devrine nmran 
,. ............. tlıme Jaareketbıf. bir 
dMa nt111 ederek yeai lilana, halkıa 
llum•a U)'durma71 btihdaf etmif. 

arşı içinde 
Yabancıları Kııpolı~a antika ega IClfan cliiklı8nlmlanbirl .. 

Ballt Ziya, edebiyatı eedide lle be
raber edeblyatunucla devir yapnı11 

adamdır. Divan ve tanzlmat edebi· 
yatıam halktan mü aidah lisanına 
kup, sarbba udellle dofra sfden e
dehiyat eereyanlanndan mtlteeulr 
olarak, bizim U.anımızda da aadell
le dojıu slden bir edebiyat yapmı· 
ya da rehber olm11ıtur. Bu W devrin 
edebiyatı arasında bir mukayese ya
panak, edehiyatı eedlde, divan ve 
tanzi•ata sire epeyee aadelepnlfttr. 
Fakat eeml19t slbl. eemiyetin ıtrae
tare'tlnde, ıapentraetme'tlnde mey Ne Suretle Aldatırlar? 

ltapah çarpnm bozuk sokakla
nndayız. Yanımda 1kl Amertblı 
talebe arkadqım var. Etrafa hay
retle bakıyorlar. Yavq ynaı iler
liyoruz. Bizim yabancıhtumzı gö
ren açık p bir Yahudi derhal ya
nımıza tokuluyor. Bozuk bir İn· 
gilizce Ue: 

- Bu tarafa geliniz, matmazel
ler, benim dilktlnımda bütün a
radıklannız var, diyor. 

Mihanlld bir surette onu takip 
ediyoruz. Girdiğimiz dükkin kü
çült, basık, karanlık bir hücre. BI 
zi dükklncıya takdim ettiğini du 
yuyorum. 

- itte yallı milfterileri getir -
dlm. Yapıı kuyruldanna. 

- Ne bunlar, Amerikalı mı? 
- Evet. Hem pek acemiye ben-

ziyorlar. 

8 lrden beni ıeytan dllrttil. 
Dur, dedim, hiç Hilmi çı

karmıyayım. Amerikalı olmadığı

mı meydana vermiye,,:tm, bakalım 
hft"t.,. """"'•"!.JH''lr huJunr11 nrtn ya neıer aor..:ac~r. ~ ıu entere-
san bir mevzu çıkar. 
. Bu arada bizim önümüzü bir s(l 

ri1 antika ismini verdikleri kaba 
saba bir takım etya ile doldurdu
lar. Kızlardan biri bir Kütahya va 
zoıunu lpret etti: 

- Bu kaç para? 

Dükklncı bizi ıetlren Yahudi 
rehbere döndil: 

- Hey, dedi, bu on lira eder am· 
ma ben yirmi beı diyeceltm, bo~ 
ma: 

- Yirmi bet Ura Matmazel 
Ben dayanamadım İnlfiizce a

tıldım. (Ha W aramızda, bu çar
pdaki Yahudi •tıcılann hepi! han 
sızca ve Inıtıu.ce anlıyor). 

- Bu vazoya, dedim, sekiz Ura 
veririz. 

Benim bu cevabım hem Ameri
kahlann pazarlık etmesine ahpk 
olmıyan Yahudileri hem de haki
katen pazarlıla a1ıpk olmı;yan A· 
merllıcalılan pprttı: 

Kurnaz dilkklncı hemen 11tıtarak 
yanıma geldi, 

- Matmazel, dedi, bak ti .uı. 
tanlardan kalmıftır. 

Benden ha1U' olmadılJ.m ıliriln
ce arkadaflara döndü. Vaziyeti oıı 
Iar da çabuk kavramıftı. Dilkkln
dan çıkarken adam hlll Sultan ma 
h diye vazo elinde peflmlr.den ko
,ayor, yirmi bef llra1ıt faheter va 
zoyu on liraya vereceltnden bah
sediyordu. 

T ıJmaz yahudi genci, 111 ıta11 
de benim bafka bir karde • 

şim var, onun dfikkAıuna gidelim 
dedi. Bizi ötekilere nisbetle daha 
ıenlf ve daha temiz bir dilkklna 
götilrdil. İçerde bet tane •tıcı var 
dı. Bizi görnr görmez haftan ap. 

[~~~~;~ YAZAN: ................ .. 

~~~.~~~~~~~.~.~.-:!.~~ ........ ! 
olan arkadaşlardan birinin bacak 
lannı göstererek: 

- Amma da nefis bacaktan var 
ha .. Diye söylendi. 

-Yok camm sen de, fU büyülO 
nün vücudüne bak, ne dolgun: 

Bir üçilncü beni göstererek: 
- Ya şu küçüğe bakın; ne se

vimli şey. Gözleri fırfır dönüyor. 
Satıcılann lljibalililine canı sı· 

kılan dükkln sahibi söyleniyor: 
- Yahu, bırakın gevezeltli. Bia 

mi kızları satın alacatıs. yoksa 
onlar mı bizden mal satm alacak? 

Tıknaz rehber atılıyor: 
- Bırak canım, bunlardan hayır 

yok. Para vermiyorlar. 
- Hayır yok olur mu. Uzerlerln 

de tesir yapmasını bilmiyorsunuz. 
durun bir de beni görün şimdi. 

- E, haydi bakalıl'll: 
/'\,..;;"":;.,. .. coc:vı:ı lı:ıT hPrmntı:ıt v1sn

lıyor. Kızlar sadef lflemeli bir llt.1' 

gile ile allkadar oluyorlar . 
Dükklncı malını methediyor: 
- Bu nargile Sultan Rept Haz

retlerine Acem phı tarafından he
diye edilmiftlr. Fiyatı on bet lira· 
dır Matmazel! 
Kızlar bana dönüyorlar: 
- Bak Sultan malı imif. 
Kulaklanna fıslıyorum. 
- Atıyorlar. Aldırmayın. İki 11· 

radan fazla etmez. 
Kendine güvenen dükkln sahi

bi kWardan blrile tnım.,., diler 

GÖNÜL 
SEVMEK ,BiR 

SeYmek bir sanattır. Bu ADatl 
bllmiyenler, aevsfde muvaffak ve 
mesut olamular. Der itin bir tek· 
alil oldafa sfbl, aeYmenla •e bir 
tebllt vartlır. Sevılde manffak 
•lmak iltiyenler bu teblil blbnl• 
)'e meehardarlar. 

Gepa sin, bulaadapma bir 
meeliste ı... atk llakm .. •• fi.. 
ldrlerbai .. ,. .. ,.. .. ltlra ta-
fuı Upta. Bir mahanir arkaüF 

-Botllf,•Mllafkblwlnlie
nln harlelnde Wr pydlr. Bir kadın 
erkefl ~ n fetb ıp. blrçek eU
veler yapabilir. Fakat b11 aevsl d .. 
lil41ir. BUDUD laaklld qkla aJ&kea 
)'Oktar. 

Banu alyllyen arbdap sortlam: 

- İtlnbl 1ever mlünls" 
- l!leverim, dedi. 
- Yuı yasarken maanen bir 

tebik takip .t.1,,... ____ , 
Ta•U e41yommn. Telmllı taklJ 
ederek 1vA•iı··· 7UI .... t ... 
kumadan ... llilbd ..,.....,. 
llUIT 'l'a'MI U,U. Billlll, ... .. 
blllnbaı. ld, ,... telmllilM .. ... 
dar hlklmaenlz, yuum o bdu m• 
kemmel elar. Ka4ıa1ar .. ,... ıl-

MllU, •• lftllllek •••_.. • .................. .,.. ... 

bir arkadap da ötekile Fransızca 
pazarlıla gtri,tyorlar. Yarım saat 
münakapdan sonra dükkan sahibi 
le pazarlık eden arkadaş çantasın 
dan iki lira çıkanyor. Dükkln sa
hibi Sultn Rept Hazretlerinin on 
beı liralık nargilesini iki liraya ve 
riyor. Fakat öteki kız atılıyor, 

- Ah, ne yapıyorsun, diyor, bf9 
nim yanımdaki adam bir buçuk ll 
raya razı oluyor. 

Sonra satıcılara d<Snüyor, 
- Yahu diyor, haJdl bizi alda· 

taeakmnı•, bari aranızda anlqın 

da IODl'a blribl.rbıfz1 bozmayın 

Amerikalının bu açık gözlü • 
lüğü yahudileri kızdınyor. 

Kabahati biribirlerine atmıya uğ· 
·aşıyorlar. Aralanndaki münaka -
şa şiddetleniyor. Ben mevzuu de
gıştırmeıt ıçın auvara aıılmış bir 
Bismilllh levhasına işaret ederek: 

- Bu nedir bu? Mukaddes bir 
levhaya benziyor. Amma bunu böJ 
le aımak günah değil mi? Diyo • 
rum. 

Dükkln aahibi ile arkadaşı ara
sındaki münakqa birden kesili • 
yor. Dükkln sahibi bu sefer ba
na kızıyor: 

- Yahu bak ıAvurun kızına dl-
70r, o bu levhalardan ne anlar. 
Bir de bana den ft11DJe kalkı
F• 

iŞLERi 

SANATTIR 
reket e4eneab o kadar muvaffak 
olunUDas. 

* Meellate bulman bir kadm u-
bdat itim etti: 

- Bea, dedl, koeamı ellm4ea 
ka~U'llWDak için eU.da pini 
yapıyorum. Giyinlfime, tuvaleti· 
.. ltlaa edlJonda. S.1•1 ,..a
nyonun. X_,Ww sflzel ıörtln· 
•ttk ıp. ae llvmu ealıpmiyo
ram. Ona nlma •m1orna• ld, 
koeamm rh8 dqmladır. 

- Kabwt ybae slsdetllr, dMtm. 
Koeaım ayni phreyi, apl tava· 
led, ayni 1aum ........... rtir
mekta INbufbr. Derhal lter1'erl· 
... sWbais, ~ pkllnt, ,... 
dalda tuvaleClal deliftlrinls. Gl· 
1fal ... IM bafka Wr pkll nrbah. 
Xoeanna b8fka bir kadın ıibl ıa. 
rhalye pı....-. O .akit keeanı
sm tekrar arkı•• ... jial s8-
reeeblnla. 

Glrlbonaaa ki, keeamala p. 
~...,ıllmbl ....... 
.. kapn,.,.U, kanma ...... 
... edeml,.nak baa bbahatl 
blllledlr. 

Her f8YÜD evvel sevmek sana
tlal lfrenlals. Oma ıneaat ola-
m ......... 

dana plen delltiklllder sfbl, U... da 
Arkadaılan müdahale ediyor • onlarla beraber dalma deiiflnl1t ede-

lar. blyatı eedldedlerln 7aptılı sadet ... 
- Yahu kızın hakkı var amma. tirme hareketi, eemlyetia ve llunıa 

Bak levha ne fena iirilmif. teUmUltine auaran seri blmqtı. 
- Anlıyorum amma, o bunu ne BasGnkil nealller delil, bira daha • 

bilecek? ki)oe menaap elan bldm a..Wer da-
Sonra bana dönüyor. hl edehi7atı eedideyi okurken, mul 
- Matmazel, diyor, sen onun mu olma, bir edebiyatı okuyor sfblylz, 

kaddu levha olduğunu ne billyo~ ve bu llsaıulu hiçbir sevk d11ymu
san! Eter ıen o levhayı okuyabl· 1orus. 
lirsen, ben sana bu dükkandan bir Lisanın yaptıiı ba teklmül kaqı-
yüzük veririm. ımda, llltat Halit Ziya, kitabını, e-

Şimdi herkes blZimle alAkadar. serial bir mlltehue vasiyetinde 
Herkes dikkatle bana bakıyor. Ben ıörmlye tahammül edememi,, ba e
bir iki nefes alıyorum ve sonra ln- sert yeni nesillere de maletmek ı. 
giliz şlveılle ve kekellye kekeliye çln, kendi yaptılı hlnayı boun " 
levhaY:J okuyorum. yeni hqtaa rapan bir mimar ılbl, 

- Vay! Bunlar ne yaman 1911er kalılml .U.. a1mıf, bir umanlar her 
be! keUn laaJ'ftt)e, sevkle okatluldan 

BenJm arkadq atılıyor. tedd.-.ı ailmlf, eeerine busflaldl 
- Bravo, diyor, ketkl timdi A· .......... sb-.unal:re çalıpıt-

merikadald arapça hocamız bUl"a- Ba, ....... pptlimmı tekbllllfla 
da ol•ydı da senin bu muvaffakı· ne mükemmel hlr delilidir. Bir .. 
yetini göreydi. dam daha ölmeden eseriala ildtlltl-

Dükkan sahibi elinde kırmızı nfl, yeni nesillerin anhyaımyaeaıı, 
ta§lı bir yüzükle geliyor ve yüzü- turan ribl, Kur'an ıibl, divan lfltl 
ğü bana veriyor. Bir yandan da mazileştiğinl görebiliyor. Halit zt. 
oizı geliren yahudi rehbere aöylen- - yanın e1erini yudJlı sbden b .... 
diğinl işitiyonun: • Mlkl ._......,. Utlu ltb. JWPM 

- Yahu, bunlar ne neme mah- ppalftlr. Fakat lmk .... ita .....ı 
16Jdardır. Gidişe bakılırsa, biz on- lldtlnnlye Uft ıelmlttlr. Bir U... 
lan değil, onlar bizleri yolacaklar. mn teklmültbule lmk leD8 pk •lr 

Vallah ben vazgeçtim. Bunlar benim mAna ifade etmn. Fakat blslm 11-
§İmdiye kadar gördülfun Amerl- MDID lmk Maelik tekbalJI ~ 
kalılara benzemiyorlar. ...M79ta eMWenla nla•a, •:rrbd 

R ehberimiz sayına olan kar
detlerlnin dWcklnlanna 

bWerden U7Jr gelmiyecejinl an
lamıf olacak ki bize bafb bir tek
lifte bulunuyur. 

- Gelin ıiZi ... calflya ıötilre 
,.mı, diyor. 

- Pekll.A .•• 
Bir takım elrl blllrfl karanlık 

yollardan geçiyoruz. Bulundutu • 
muz yerin havan birdenbire dell
fiyor. Artık ne blrinci pazarın IÜ· 
rültüaü ne açık göz yahudilerln 
milfterlleri taciz eden 1aypralan 
duyulu1or. Şimdi bir uırlık eski 
İatanbuldayız. Pazarda .. •da 
yok. Allahın kaderine boyun eten 
müslilman dükklncı aedlrln ilze • 
rinde batdaı kurmUf müfteri bek· 
!emektedir. DüklWılardan birinde 
ifleme bir kemer aö:ıümüu illf1 • 
yor. Kızlardan bir taneat kemeri 
ipret ederek toruyor? 

- Ne kadar 
- 20 Ura 
Çarpımı puarhk illetini daha 

lyl Jcavramıı o~ öteki arkadaf bl 
rlnclye fıslıyor: 

- 5 lira ver. 

8 lrdenbire tuhıf bir fe1 otu. 
yor. 5 lira kellm•lni ltl· 

ten boynu bflkük fal'klı dükkancı 
birden canlanıyor ve oldukça düz. 
gün bir İngilizce ile pazarlıla gt. 
rifiyor. Geçen uırlann htanbulun 
dan artakalan bu öcrı köfede ya
pılan bu İngilizce pazarlık tuhafı· 
ma gidiyor. Bu dükklncı gibi dijer 
satıcılann da fransızea veya tnıl
liace bildiklerini anlamakta pcik
miyorum. Fakat onlar Jıll& benim 
türkçe bildiiimden bihaber. Blzl 
aeyreden yandaki dükkbcı etrafın 
dakilere: 

- Az iatecl1 o kemere, diyor. 
Sonra kendi bqından ıeçen bir hf. 
klyeyi anlatıyor. Bundu on 11ef 
ırene evn1, diyor, benim •lime .. 

9111, Uu•w .. 1Wttrml7e IElfl pi. 
ndttir. LIMn ft ~·lyatlmıaa •de. 
ille, hallı Jhaenut, roınantlandea ~ 
Jaa .............. nt •tenne.t ltl
bufle, Mavi .. 8iJ'alua ~irtllil bw 
lltDaaıe ehemmiyetle b7dedllml1e 
deler bir hMllMlr. 

tıka bir aeınaver ıeçmlftt. Eh, eder 
dl 20 Ura. Ben bu Mmaveri bir 
türlü •tamactım. On bet aene bek 
led.im. Artık ümidi keamiftlm. o. 
çenlerde akfam ezanında iki faP
kah geldiler. Semaverin fiyatım 
1e>rdular. "'O satılık delil dedim . ., 
ürar ettiler. "Alamamnız onu siz" 
dedim, fi;yatı 125 liradır. ValWı 
azbim tam 100 liraya ahvenna
ler mi? 

Hikiyeye kendimi o kadar kap 
tırmıpm, birdenbire bot bulun • 
dam " derin bir! 

- A! .•• Çektim. 

Eh orada olmalıydınız da zavalb 
dilkklncının hallni göresiniz. Bir
denbire renıt döndü. Kaflan ça
tıldı. G6zleri büyüdü: 

- Galiba bu kifir kız dilden 
anhyor diye mırıldandı, büyük çam 
devirdik. Ticaret sırlarımı dıpn 
verdim. Eyvahlar olsun. 

G alfba çamı ikimiz de devlr-
miftfk. Ben artık kendimi 

toplamıpun. Bu söylediklerini hiç 
duymamazlıktan gelerek orada bu 
lunan aakızlara işaret ettim. 

- Bu san bW<ırlar, san elmu 
mı? 

Birdenbire ıdamcatınn y(lz(ln
dett end1fe daltldı. 

- Yok canım, anladılı fllln 
JOk, bak daha sakızı bile bilml • 
yor. Diye aevtndi . 

Bert yanda pazarlık devam edi· 
yordu. Satıcı: 

- Bak Matmazel. Oatilnde Sulta 
nın mühftrG var dlymdu. 

Ben ~ ..,_.madun, atıldım: 
( ... ..,,. .. 
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Lig Maçları Geri Bırakıldı " Mahalle Bekçisi 

Ücreti Fazla 

\~ -, Futbol Aianı İstifa Ediyor 
Futbol Ajanlığı tarafından 11 Eylulde iki devre olarak yapıla

cağı ilan edilen lig maçlannm filutürünü tanzim etmek üzere dün 
mıntaka merkezinde toplanan klüo murahhulan bu maçların 

1 

Beşiktaş idare : , 
ı~ Heyeti istifa . ı: 

fikstürünü yapmadan dağıldılar. 
Evvelce gazetemizde yazdığımız 

gibi hiç bir kanuni kıymeti olmıyan 
bu toplantının bu şekilde aklın kal
ması ileride önüne geçilemiyecek her 
hangi bir teknik ihtilafın vukuuna 
meydan vermemesi bakımından ha
yırlı oldu. 

Klüp murhhaslannın iştirakiyle 

yapılan bu toplantıya futbol ajanı 
Abdullah riyaset etti. Ve Ajanlığın 
bu maçlan tertip eedebileceği hak
kında şahsi kanaatini izah ettikten 
sonra Futbol Federasyonundan aldı
ğı bir telgraf üzerine lig maçlannın 
11 Eylulde yapılmasından vazgeçlidi 
ğini ve fikstürün yapılmasına lüzum 
kalmadığını söyliyerek toplantıya ni 
hayet verildi. 

Bu vaziyet karşısında İstanbul lig 
maçlarının tertibi 16 Temmuzdan iti 
haren meriyete giren yeni kanunla 

------...... •ttrtm&IOOUUUllUHUUI um:ıu .nmu n 'ili ıntttntfftn trtf'lll '""""""" __ , ..... llM .. _ 

Tekirdağlı Babaeskili 
lbrahimi Yenemedi 

Eyüp Hava Kunımu ta.rafından tertip edilen yağlı gilref müsa
bakaları büyük bir halle kalabalığı önünde evvelki gün Eyüp orta
okulu bahçeainde yapıldL 

Bu karşılaşmalarda bilhassa Tekir 
dağlı Hüseyine son zamanlarda mey 
dan okuyan ve Türkiye şampiyonu
nu yenebileceğini söyliyen Babaeski
li İbrahim ile Te.kirdağlının müsaba
kası çok çetin oldu. 

Elli beş dakika mütevazin bir ttı. ... 

tuş yapan pehlivanlar halka çok me

raklı cWtlkalar geçirttiler. Yağlı gü
reşrerae fers kepçe oyunuııaan 11.u.r-

t~k imkanı olmadığı halde Baba 

eskili İbrahim Tekirdağlımn bu oyu 
nundan kurtulmakla başpehlivanlığa 
namzed pehlivanların ön safında bu 
lunduğunu bir kere daha isbat etti. 

Rakibinin ele avuca sığmadığını gö 
ren Tekirdağlı sert hamlelerle bastır 
mak için çalışmaya başladı. İbrahim 
de ona mukabele edince iış kızıştı. Ve 

Festival Maçlarında iki 
Ayrı Muhtelit Çıkarılacak 

Istanbul festival şenliklerinde ya 
pılacak spor faaliyetleri arasında 

Topkapı Klübünde 

ikilik Yok 
futbol maçum için şehrimize davet Topkapı kl!lbOniln başkanı Mlthat Te-

d·1 Sl k k l l kerden şu mektubu aldık: 
e ı en avyaya arşı çı arı acak s- ı "Gazetenizin 17-7-938 tarih ve 1155 "la-
tanbul muhtelitinin milli kümeye iş- yılı nüshasının 6 ncı sayfası spor sütunun
ürak eden dört lstanbul klübünden da (Topkapı klübünde ihtilAf çıktı) başhjp 
ikişer ikişer muhtelit halinde çık - altında bir yazı çıkmıştır. 
ması dün akşam mıntaka merkez • "İbUlAf hüsnü niyet sahlbl fkt tarafın 
!erindeki toplantıda karar altına a- her hangi bir şey hakkında görüs ve dü

lınmıştır. şünOş farkıdır. Bu fark, o şeyin şekil, de-

i: Etti mi? 
1 

Mrkezt Avrupa Kupası 
Rumanya, 23 (A.A.} - Merkezi 

Avrupa kupası için pazartesi günü 

ltalyada ltalyan timlerinin galibiyeti 
ile neticelenen iki maç yapılmıştır. 

Yüventfuı Macar şampiyonu Feren 
Çıkarılacak klüp muhtelitlerinin rece, şümul ve mahiyetine göre llrf, tea-

çvaroş'u 3-2, Cknova, Slavya'yı 
hangi klüplerden olacağı hakkında mm ve mevzuat c:-erçev~oıt dahilinde halle-
çekilen kur~ya göre Güneş _ Gala • dillr. Bunun haricindeki lhtilAf muaraza- 4-2 mağllıp etmiştir. 
tasarayla, Fenerbnhçe - Beşiktaş - dır, muarızın ve muarazanın sosyal cemi- Bu karşılaşmaların revanş maçla-

yetlerde yeri yoktur. 
la muhtelit yapacklardır. n gelecek pazar günü Budapeşte ve 

"İhdas ettikleri nnmfisnlt vaziyetler yü ... 
27 ağustos cumartesi günü Güneş zünden reylerini istimal etmek şartlle ken- Pragda yapılacaktır. 

- Galatasaray muhteliti, 28 ağustos diler! de dahil olduğu halde toplanan bir --<>-· 
pazar günü Fenerıbahçe - Beşiktaş kongrenin fşteklerine uymıyan seçim netl-
muhteliti Slavya ile Istanbul muh- eesini değiştirmek için başvurduktan yer- QEMLİKTE: 
tcliti namı altında karşılaşacaklar _ lerden muvafık cevap alamayınca işi so
dır. kak kavgası dcrekeslne kadar indiren ba-

zı oyuncular, muaraza ile değil, fakat nl-
Yapılan ve Yapılamıyan 

Maçlar Klüp murahhasları hafta ortasın- zamt yollardan yürümek şartlle arzularını 
da toplanarak takımlarını tesbit e- temin edebilecekleri yolundaki bir çok na
deceklerdir. Ayrıca b'u iki muhteli - sihatlere rağmen klilpten istifa etmişlerdir 
tin 21 ağustosta T.kstm stdında kar- Klüp idare heyeti de bu vaziyet karşısın-

Gemlik, (TAN) - İstanbul Hilal 

takımı buraya gelmiş ve Sümerspor 

da bunlar hakkında muh•-ııt kild · · takımile bir maç yaparak 4-2 kazan-şılaşrnası duşi.ınülmektedir. ı.c şe e ım:ı-
hatl kararlar vermek zaruretinde kalmıs-

Çekoslovakyanın 
Milli Temasları 

Prag. 25 (A.A.) - Sonbaharda bir 
çok milli karşılaşmalar yapılacaktır. 
İsveç. 7 Agustosta Çekoslovakya ile 
Stokholmde, 4 Eylülde Norveçle Os
loda, 2 İlkteşrinde tekrar Norveçle 
Sto1cholmde karsılaşacaktır. Bundan 
başka Norveç 24 İlkteşrinde Osloda 
Lehistan milli takımı ile maç yapa
caktır. İsviçre milli takımı şu karşı
laşmaları yapacaktır: 

11 Eylulde Dublen'de İrlanda mil
li takımı ile, 2 İlkteşrinde İsveçle, 23 
İlktcşrinde İtalya ile Bolonyada, 6 
İkincıteşrinde Portckizle 

1939 ilkbaharında 2 Nisanda Ma
carıstanla, 7 Mayısta Holanda ile, 14 

tır. Maamafih lııU!alan kabul edllenlerd"!n 
blr çokları hııkfkati ıınlıyarak kendilerini 
sevgi ile bekliyen VI! samfm[yetle karşılt
yan klOp arkadaşlarına iltihak etmek~ 

gecikmemişlerdir. 

"Kendi mütevazi fakat çok saf ve nezih 
muhitinde kendi yağı ile kavn.ılmıya c;ıı

lışan bu, hal ve mazisi tertemiz olan klü
biln birliğini bozacak, ismet ve tesanüdü
nü sarsacak şekilde bir zamandanberi a
leyhinde görülen tahkiksiz neşriyat pyanı 

mıştır. 

Bursa idman yurdu gün tayin ede
rek buraya geleceğini bildirmiş ve 
Sümer spor takımı maça hazırlanmış 
sa da, yurt gelmemiş ve sahaya da
vet edilen halk beyhude beklemiştir. 

Spor Kurumu Mesaisine 
Şimidilik Devam Edecek 

teessürdilr .,. Ankara, 25 (A.A.) - Beden terbi
yesi kanunu mucibince genel direk

Mayısta Belçika ile, 4 Haziranda Le- törlük teşkilatı kuruluncaya kadar 
histanla. Türk Spor Kurumunun mesai 

Çekoslovakya milli takımı, İsveç, ve faaliyetine devamı zaruri görüle
Yug05lavya, Macaristan, Rumanya, rek gerek Spor Kurumuna ve gerek 
Ftransa ve İngiltere ile yapması mu- spor bölgeleri başkanlıklarına Cüm
karrer olan maçlardan başka 1939 huriyet Halk Partisi Genel Sekreter· 
Mayısında Düblen'de İrlanda milli ta liğince tebligat yapıldığı anlaşılmış-
kım.ı ile bir maç yapacaktır. 1 tır. 

Müteahhit Ra:dm Esgln yazıyor: 
"40 gün karlar evvel İstanbul umumi ha-

pisıınesinin nafıarn ihalesi yapıldı ve mıı
kavele de aktndlldl. PlOnlarını yaptık. İ~P 
bıışlıyacağı:r.. Bina asıın atikadan imi§. Tet 
kik edl11yor. "Bekleyiniz., de<liter. İnsaat 

ve amele mevsimi ilerlN:li, Biz işçi alırken, 

tam mcvır;imi he""ap ederek de,vlete 6 bin 
küsur lira tenzfü\t yaptık. Bir çok masraf 
ettik. Mukavele lıkıtlerine bir protesto çek 
tim, zarar gördüm. Bu bina 8 ay evvı.ıl 

Defterdarlıkça ihale edildi. İhale tekrar bo 

zuldu. Aylar geçti. Tekrar ihale edildi. 
Biz kazmayı vuracağımız zamana kadar 
asarı ntikn olup olmadıl!ı neden araştırıl-
mıyor da, şimdi araştırılıyor?., 

* Tehlikeli kadınlar 

Mersind<.' V. O. Bildiriyor: 
"Şehrimize fstnnbul ve Anknradan top

lanarak (nrUst) etiketi altında ve (her :ıy 
ycni"i gelmek şar111e) parti parti bayan
lar getirilmekte ve Tilrkiyede daha bir 
eşi bulunmıyan sözde bar otan hir mÜP.S· 
se rdc çok az bir ücrrtle konsomasyon hiz 
metinde irtihdaın edilmektedir. 

Bol kazanç tE:'klificrl karşısında kalan 
bu toplantı artistler, patronlannın kendi
lerine taktığı yeni etiketi derhal yırtmak
ta ve hcml'n mnhnlle arnlarında, bahçe· 

ret<> "lllı tllı eski ııanaUarının icabını 

yı:ıpmaktndırlar. 

Semeresini Vl'rmekte geclkmiyen bu 
gizli fnnliyet yUzUndcn her g(in bir kaç 
genç bir zührevi nıUtehassısına bıış vur
maktadır. 

Bu zehirli çiçekler ıizerlerindeki yilk
sck ünvnn dolayıııılr sıkı bir kontrola ve 
muayeneye t.'ıbi tutulmadığından tehlike 
hersün birn7. daha artmakta, kurban~ını 
çoğaltmaktadır.., 

- Neymiş? Anlat ta görelim. 
- Bana araziyi satacaksın; fa-

kat çiftlik yine senin kalacak. Gel 
şu dediğimi kabul et. 

Kocakarı patatesleri bıraktı ve 
buruşuk kapakların altındaki can
lı gözlerini meyhaneciye dikti. 

Şiko usta tekrarladı: 

- Anlatayım bak: Her ay sana 
otuz lira vereceğim. Anlıyor mu· 
sun? Her ay bu parayı buraya aya 
ğına kadar getirip eline sayacağım. 
Sen yine burada kalacaksın. Ben
den bu parayı almaktan başka bir 
şey yapmıyacaksın! 

Magluar ana itimatsızlıkla on<1. 
baktı: 

- Benim için iyi bir iş amma sa 
na bir şey yok mu? 

- Sen onu dtişiinmc' Allah sa
na sıhhat ve ömür vl..'rdikçe burada 
kalacaksın! Sade bana noterden bir 
kiığıt vereceksin; ki, öldükten son 
ra çiftlik bana geçecek. Çocukla -
rın yok. Ne uzaktaki yeğPnlerine 
de burasını bırakmşyı pek canın is 
temez. Nasıl işine geliyor mu? Hem 
malın senin kalacak hem de ayda 
otuz lira alacaksın! 

K ocakarı diişiinceli hir tavtt' 
aldı. Fakat meyhanecinin 

sözleri onu sarmıştı. 
- Buna bir diyeceğim yok. Yal

nız biraz düşüneyim bunun üze -

Ondan nefret ediyordu 
hiş bir kin bağlamıştı. ıııt11'1 

Nihayet kocakarıdan kllr 
çarelerini aramıya başladı. r" 

Bir gün, çiftliği satın aısc~{le ıf 
kit yaptığı gibi ellerini keYı ,ıı•' 
guşturarak Magluar ananın 'f 
na vardı. e f 1 

- E, ana niye bb:c yerrıe~ıı1ıı1'1 
miyorsun a canım? Dostluğılbit 4' 
'ilerletir; iki laf atarız. ııerıı el ıf 
fa değil her zaman yemeğe g 
ze! eti r 

Kocakarı bu teklüi tel<rıır eeil'jll 
mcdi. Ertesi günü meybıııı 
dükkanına damladı. 

11 
f' 

Onu görünce Şiko usta111 rJ• f 
!eri sevinçle parladı. thtiy• ~ıJ'e' 
liç, lahana, ve daha birçok <' 
ler hazırladı. Fakat kocakıf' ,il. 
cukluğundanberi az yerniye ıJi 
ğı için hirazıcık corbavla ~lf 5 

( Arkaı Sayf4 3. Siittıtl 
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!!_ugünkü Jlindistan: 

Hindin En Modern 
---ehri: KALKÜT A 

1( ~ta Delhiden evvel Hin
.._ •41~tanaı payıtahb idi. 0-
.._}'!"!1 batlıca lqiliz eeerleri 
~-.a~. Mimarı itibarile bun
ıa..t lllci ibidelerden kıyu ka-
~~ derecede qaiı-

"ac.t ~ ZiJ tehir, Bombaydan daha 
~da ade bir Avrupa §ehridir. 
8'ıbı b ne ~~la süs, ne de prkla 
~ ~b~nne karıştıran üzenti 
~ ıorunünüz. Fakat beledi
it be}d 110ktasuıdan, bir ticaret ve 
~eat bakımından hakikat mo 
it 'Maamatih sırf ticaret ve 
' Yalnız haricindedir. Kal 
~ - evveı Bengal eyaletinin 
._ ı::ir. Bengal ise Hindista -
~ Ve haramda tuz, biber, 
~ gösterilebilir. Bengal 
bit h çok hususiyet veren 

~cı?inazı ~ at~f ~llmidir. Ve 
~ giliz, Mll!luman, Hindu 
tl hartı zaviyenin biribirine nisbe
~ bir tekilde göze görünür. 
~ bafka da bugünkü Hindis 
~ lireıı, yeni medeniyet ve zih
~ g.:~ oyniyan garp, ilk adı-
8-ıı utada atmıştır. 
~tll dostlar derler ki: 
~Uta, oradaki canlı ceH 
ltbaka dahil oldup halde b11 
"Ilı hayatta DelhJ kadar mil• 
'--detJJdir. Bugünkü Bindis-

·~ &ilahtan U. P. ayaletin • 
.. ' istikbalin mndistanında-
dttt -~erahmısa U. P. ve h11 
l>otru olacaktır.,, 

htıdut ' fakat bugünkü U. P. ve 
~~etlerindeki fahsiyet ve 
t.11ırı ı anlatmak için Kalkü
~ ~ dokUZUncu uırda Hindis
ii" • .~atıJıda. ôynadılı rolü de 
~ _. • - ·· •••"""• ••-.-• 't.1.1.UU 

~ .. Sa"tVaj'dır. Ondan biraz 
..,,_ lnle& istenm· ...--ır ·· be · 
~~lıııı ·~--u nım 
~ a göre Hindistana en çolc 
dt de :Örüııen Gandizm ve Gan
"asir 01~ hareketten hayli müte-

IQIU§tur. 

8 ır~. (Vedanta) felsefesl
lıfatı~ 11 llAht olan Brahmanın 
tir. o h 'ldSa'VVaya cemiyet demek
' ta a e Bırahmo - Sawaj ilahi 
btr c~iııat ettirilmek istenilen 

8u Yet kurumudur. 
dotan Ceıniyetin müessisi 1772 de 
lldı 0~e Brabmen bir ailenin ev
~ ilanı Mohan Roy'dur. Bu 
1lı.ı h •ile .muhiti Bengalde ts
'l ı.ı::; tesiri altında idi. Kendi· 
detı te lırrıliğinl, harsını derin
~k ltı tlrik etmi§, onlar üzerine bir 
dt. ,._::etli eser yazmış bir adam 
~ dti~ fikren Mystisism'e bu ka 
le laJiııı üıı olan Roy, mizaç itibari 
'itat~· daha yakındır, yani Ra-

l( ır. 

~ ;111tlni befenmiy~ Roy, on 
~lfıııda Kalkütayı terketti, Be
ttı.eı Sanskrit lisanını ve Hindu 
lb._ eabıi tahsile gitti. Bununla 
~111ı ıtı " 
l\ ~ Uddet meşgul olduktan son 
~~ 1<>-Sakson harsım da içinden 
~ 'el etti. İşte yeni cemiyet ku
' b~rn, hattı on dokuzuncu a
llltı Ue. daima Hindu - İslim - İn 
~. Z..\'iyesinin içinde görünü • 

~ ~~~alkütaya dandükten son-
•ıa d rno • Sawaj'ın temellerini 

b "ilh~ attı. Bu cereyanın bir hay 
~ h. tın lafhaaı vardır. Fakat Ro
'~ Y~tı esnasında en bariz gö 
Stıı •tionalist olmasıdır. Bu 
~ ıa~ t~.msil eden cemiyetin adı 
~. Dostlar Cemiyeti., idi. 
~ •lcl~kl ~i~du felsefesi biraz 
& ..... "ltl•ı ~ gtbı, İsllmiyet Monot 
'-1'tu Ve hınstlyanlık ahli.k 
~ e bu cereyana hikinı ol -' . 
'-t -;::- 8awaj bir Allaha ina· 
~ btr lı feY putla, herhangi 
"'1 ~il •llmetle lf ade edilmez. 
~lilt den münezzehtir ve put 
~et._ bu cereyan mensuptan 
:'.~ ittir. Hatta hıristi.yanlıjı 

de lllf milllümanlar gfbi 

~-····~~~~~······· 

ı Halide Edip 
t .................... .... 

Bugünkü Hint Kongreai Reiai 
( Kalkütalı) 

ltalkütaJa bir cami 
dir. İsa peygamberdir. Royun bu 
§iddetli vahdetçiliğinin (1) Hindis
tanda Unitatian hıristiyan kilise
sini (2) tesiste tesiri (3) olmuş -
tur. 

1829 senesinde İngiliz hükumeti 
Suttel, yani Hindulann dul kadın
lan, kocalannın cesetlerile bera -
ber yakmalannı menetmesinde de 
Royun ne§J'iyatının tesiri olduğu-

nu bazı İngiliz muharrirleri söy • 

ler. Roy bundan başka da Hindu 
cemaatinin kötü ve geri olan başka 
adetlerine de kuvvetle hücum et
miştir. Bunlar arasında Cast da var 
dır. Fakat Cast meselesine hücumu 
kendi zamanında nazari sahada kal 
mıştır. Kadınla erkek arasında mü 
savat tesisine de en evvel bu adam 
çalışmıştır. Fakat bu da muayyen 
:ve dar bir tabaka haricine çıkama 
mıştır. Maamafih birden fazla ev
lenmek yani "poligami,, aleyhine 
mücahedesinde tamamen muvaf -
fak olmuş Bırahmo • Sawaj'lar ara
sında bir tek evlenmeyi kanunla 
tesbit ettirmiştir. Tabii olarak Hin 
distan efkarında bu hareketi bil • 
yük tesir yapmıştır. 

R oy'un en bayırlı hareketle -
rinden biri de tahsil mese

lesidir. Onun gayretile açılan mek 
tep büyüyerek, ilerliyerek bugün 
kü Kalküta Hindu 'O'niversitesi ol 
muştur. Bugün Hindistamn dün
yaca tanınmıf eski 'O'nivenitele • 

rinden biri olduğu gibi yeni fikir
ler Hindistana en çok oradan gir
miş, etrafa yayılmıştır . 

Roy, 1883 senesinde ölmüştür. 

Onunla beraber Bırahmo - Sawaj 
ın Rationalist safhası hakimiyeti
ni yavaş yavaş kaybetmiye başla
mıştır. 

Bu cereyanın ikinci büyük lide
ri bugünkü şair Tagorun ecdadın
dan Dwarka Nath Tagore'dur. 

Rationalism ve Liberalism'i in
saniyet çok miktarda hazmedemi • 
yor. Bunu gösteren tarih misalle
ri arasında Bırahmo - Sawaj da var 
dır. Bilhassa akla istinat eden ha
reketler kendi ~ayrına da olsa, in
saniyet onu tatsız buluyor. Mut • 
lak akla sığmıyan, harikulade gö
rünen ve h~yecan getiren §eYler 
istiyor. Roy, cemiyetini teşkil et
tiği zaman hiçbir din merasimi ka-
bul etmemişti. Önce ibadet yal • 
nız mürakabe, yalnız ferdi idi. Ce 
maat halinde dua, ibadet yok, yani 
din maşeri değil, ferdi idi. Bunun 
için "Dostlar Cemiyeti., nin he • 
yecan tarafı eksikti. Belki de biraz 
bundan dolayı Roy devresinde bu 
hareket daha çok münevver bir 
tabakada hakim oldu. 

Tagore başa geçer geçmez cemi
yetin müşterek heyecan ihtiyacı
m tatmin etmeyi düşündü. Müşte
rek dua şekilleri tesis ettiği gibi 
cemiyet azası için "yemin° ( 4) ler 
de ihdas etti. Yeminlerin iki en 
mühimmi şunlardı: "1 -Allaha i
badet muhabbettir ve onun sevdi
ği şeyleri yapmaktır. 2 - Putpe
restlik memnudur.,, 

Tagore cemiyetin ismini "Haki • 
kat anyanlar,. a tebdil etti. Fakat 
bu nam altında cemiyet yavaş ya
" '"' 'l\T,,finn oH.,t nlmurı:ı luıs;laı-11 () 
devrede hıristiyanlığın biraz taam
müm etmesi Hinduleri korkutmUJ
tu. Bırahmo - Sawaj hıristiyan 

lığın aleyhine hayli §iddetle dön
dü. 

U çüncü safhası Keshab Chandra 
Sen ile başlar. Cemiyeti, hal 

ka, dotru götüren bu üçüncü reis 
gene cemiyetin ismini değiştirdi. 

Bu defa "İnananlar cemiyeti., ol
du. Yani üçüncü safha akıl ve mu
hakemeyi bıraktı heyecan safha -
sına doğru kuvvetli adımlar atmı
ya başladı. 

(1) Monothelsm 
(2)Hırlııtiyanlıtın bir Allaha inanan bir 

ınezhebi. Bunlar dünyanın her tarafında 
ekalllyettedtr. Fakat gerek Amerikada ıe 
rek İngilterede tanıdıtım vahd~ hı -
ristiyanlar hep mOnevver ve ıeniı düf(ln 
~u adamlardı ve müslQmanlara çok mil 
temayildirler. 

(3) Bazı İnıtliz mQnakkttlerl bu Jdlt
ııenin Hindlstanda tesisinde .Royun te
sirini inklr ediyorlar. Fakat Hindistan 
hakkında eserleri kllsfk olan Targuhar 
modem relirtonıı movement in İndfa tıı
mindeld eserinde bu tesiri kati olarak P 
teriyor. 

(4) Bunun Derde ıertıcetlmtz. Gandtnfn 
on bir 7emlnlnin eııuını ıe,kil ettiiinl 
zannediyorum. 

1 ERZINCANDA : 

Ameleler Define 
Buldular 

Erzincan (TAN) - Tercan kaza
sı dahilinde Kötür köprüsü civann 
da yıkık kilise denilen mahalde de
miryolu döşemekle mefgUl amele 
bir taş kovuğa rastlJmışlardır. Bu
nun içinde, 29 adet gümüş ve bir a
det altın sikkeyi saklıyan kınk bir 1 
küp bulunmuştur. Paralar hütrume- 1 

te teslim olunmuştur. 

lir Amele Fıratta 
Boğuldu 

, 

Erzincan <TAN> - 19 uncn kı· 
sım şimendifer inpatında çalışan 

Hüsnü ojlu Cemal isminde bir ame
le, gelen selleri seyrederken gözü 
karanp Fırat nehrine düşmüş w 
boğulmqtur. 

' Resnmoerne Haftanın 
·Mühim HadllseDern 

lngiliz Kralının Parise seyahati intibaları: Kral, Fransız Cümhurrebi Leltnua ile otomoMI .. 

Solda Parisln meıhu Konkord meydanından alayın ge!;işini, safda Şanzellseden seçişini slrflyoras. a. ... 
yaret Pariste büyük bir hldise olmuş, istikbal merasimine tayyareler, balonlar, askerler ve biltiln llalk lldllk 

etmiş, Paris bir hafta geceli, gündüzlü emsalsiz bir surette donanmııtır. 

Fillstfnde uaylsl muhafaza kolay bir ff olmaktan çıkmıf 
tır. Yafada İngiliz askerlerini sokak ortasında nöbet bek 
lerken görüyoruz. Salda: Kudüsün otobüs istasyonu - Bu 
rada birkaç otobüs berhava edilmişti. Şimdi inrtllz muha 
fızları burada nlıbet beklemektedir. Alatıda: Kudilııte Yaf 
yolunda Yahudi mahallesinden bir sahne. GördütünOz bl 
na sinema kapısıdır. Kapıamda fnıillz neferleri bekle 
mektedlr 
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(&fı 6 ncıdlı) 

tereyağlı ekmekle iktifa etti. Ne 
kahve ve ne de şarap içti. O za • 
man meyhaneci: 

Antikacılar Çar 
içinde Yabancı

ları Ne Suretle 
Aldatırlar 

38 Yeni Mektep 
Binası 

Yaptırlldı 
Yozgat, (TAN) - Valimiz Feyzi 

Gürelin Ankara seyahatinde Nafia 
Veki.leti nezdinde yaptığı teşebbüs 
sayesinde gelen bir fen heyeti, şeh
rimizin imar plfınını çizmiştir. Bele
diye, bu plan dahilinde Yozgadın 1-
nutrına başlıyacaktır. 

Bir çok yıl evvel başlanılmış ve 
noksan kalmı1 olan elli kadar mek
tepten 38 i bu yıl bitirilmiştir. Di • 
ğerleri de 938 yılı içinde lkırnal olu • 
nacaktır. 

Vilayetimizin sahası çok geniş ve 
mektep adedi ihtiyaçtan az olduğu j 
için, maarüin yayılması hakkında baş 
ka tedbirler de düşünülmektedir. Bu 
cümleden olarak, eğitmen kursuna 
27 genç gönderilmiştir. Uç nahiyede 
üç yatılı mektep açılacak, mektep
siz köylülerin çocuklan buralarda o
kutulacak ve kendilerine ayni za
manda marangozluk, demlrcllik gibi 
köylerde lazım olacak sanatlar da öğ 
retilecektir. 

• Halk Türküleri 
Plaklara 
Ahnıyor 
Aydın (TAN) - Kültür bakanlığı 

halle şarkıları ve lehçeleri derleme 
hayeti burada üç gün çalıştıktan son-

• ra İzmire geçmiştir. Oradan da Ms
~ı:ıiılıııO'lil nisa ve Balıkesire geçecekdir. 

. 
Bu köyliiler. Aydında çalı~an halk türkülerini derleme heyetine, güzel 

ı,::arkılnr çalmışlardır. 

Erzin candaki Seylipta 
19 Kişiden fazla ölü var . 
1000 den Fazla Hayvan Telef 

Oldu, Birçok Bina Yıgıldı 

Hareketlerinden evvel heyet şe -
refine halkevi tarafından bir ziyafet 
verilmiştir. 

Kendilerile göriiştüğüm heyet aza
sı buradaki çalışmalarından ve halk 
evinin gösterdiği kolaylıklardan do
layı memnuniyet beyan etmişlerdir. 
Cevat Memduh Altar, Aydında bir 
araştırma istasyonu tesis ederk daha 
derin araştırmalar yapılmasını za
ruri bulduğunu söylemiştir. 

Tahsin Banku oğlu şunları söyle
miştir: 

Anadoluda konuşulan diyalekler -
den plaklar üzerinde numuneler top
luyorum; bunlar bilahara yazıya alı
nacak ve Üzerlerinde fonetik ve mor-
folojik dil tetkikleri yapılacaktır. 

Gayemiz, Anadoluda konuşulan di
yaleklerin hususiyetlerini ve menşe 
lerini tesbit etmektir. 
Aydında çok şayanı dikkat ele -

Yozgadın başlıca servet memba ta
rından olmakla beraber, ehemmiyet 
verilmediği için şimdiye kadar mat
lUp istihsal temin olunamıyan zira • 
at sahasında ıslahat için de valinin 
gayrotile yeni bir program çizilmiş 
ve işe girşimi.ştir. Yeni bir ziraat 
muallimi celbi, asri kümesler, ömek 
findanlıklar tesisi, sütçülük, yoğurt
çuluk ve arıcılık işlerinde hamleler 
için bütçeye tahsisat konulm~ur. 
Fidanlık ve nümunelik fenni kümes
ler ikmal edilmek üzeredir. Köylü
nün elindeki kağnı, araba ve çift a
letlerinin tamiri ve fenni surette ye
nileştirilmesi maksadile, viliyet atel 
yesinin kadrosu genişletilmiştir. A -
telyeye, 200 lira ücretle mütehassıs 
bir müdür getirtilmiştir. 

Erzincan (TAN) - Cimin nahi
yesine bağlı Keleriç, Bişki dağ köy
lerile Knlolnr mezransını basan sel 

vannda durmuş, selin başka tarafa 
akmasını temin etmiş, bu sayede de 
diğer evler kurtulmuştur. Ayni kö
yün alt kısmındaki bir ev de seller 

manlar buldum, gerek yerli Aydın 
konuşmasını. gerek yüriik, tahtacı gi 
bi eski aşiret bakiyelerinden halk 
zümrelerini tesbite muvaffqk olôum felaketi hakkında gelen yeni ma • 

lumat, tüyleri ürpertecek mahiyet
tedir. Bu sel, hakiki bir tl'.lfanı an
dırmış, tonlarca ağırlıktaki kayalan 
da sürükliyerek felaketi arttırmış

tır. 

Müddeiumumt, zirnat müdürile 
jandarma kumandanından mürek -
kep olarak mahallinde tetkikler yap 
mış olan heyetin vilayet makamına 
verdiği rapordan anlaşıldığına giire, 
Dolduroğlunun kavağı deresinden 
gelen sel, Keleriç kiiyü ile buna bnğ
lı Kalolar mezraasındaki evleri, köy 

tarafından sürüklenip götürülmü~. 

içindekilerden Mehmet oğlu Turan 
isminde bir çocuk boğulmuştur. Biş
ki dağ köyünde 100 koyun, 60 sığır, 

bir at, 11 eşek kaybolmuştur. Arazi 
kamilen kum ve taş içindedir. Kö
yün içindeki iki çeşmeye ve köyün 
tarlalarına gelen su membaları ka
panmıştır. 

Gerek Keleriç ve gerek Bi~ki da~ 
köylerinde, etrafa dal budak sal • 
mış ve bir bu~uk asırlık oldukları 

tahmin edilen koca söğüt ağaçları, 

Bu sene mahsulün geçmişlerdekin 
den çok üstün olacağı tahmin edil • 
mekte, bundan dolayı köylü sevin • camii ile mektebini tamnmen götür- munzzam sellerin içinde adeta kih-

..... :....,zı.- A ,. __ ,_9"11_ e .. --1-t-..:a..ı....1 .-- - ___ ._ 1 • 
1 

~· • .. ,., • _..... ~._ 'rll~ 

Yozgat - Yerköy, Fakilll - 'Boğaz 
lıyan, Yozgat - Sorgun ve Maden 
yollan üzerinde hummalı bir çalış
ma vardır. Bu yollar baştan başa ıs
lah edilecektir. 

Yeni bir hükOmet ve vali konağı 
asri otel de inşa olunacaktır. Vali 
konağı için bütçeye 44 bin lira ko
nulmuş ve inşası müteahhide ihale 
edilmiştir. 

*Yozgat, (TAN) - Vilayetimt -
zin hususi muhasebe yeni müdürü 
Lemi Dicle gelmiş, vazifesine baş -
lallll§tır. 

ERBAADA: 

Yeni Tütün 
Satışları 
iyileşti 

mur lekelerinden, burada sellerin ir ve bahçelerde kökünden sökülüp gi
tifai 8-9 metreyi bulduğu anlnşılmak den ağaçların miktarı binlercedir. 

tadır. Su dere:inde~_.gelen seller ise Ötede beride birçok biiyük kuş ö-
10-12 metre yuseklıgı bulmuş ve ga liilerine de tesadüf olunmaktadır. 
yet derin yarıntılar husule getir • 
miştir. Burada da bir çok evler ve 
her biri beşer - altışar bin lira de
ğerinde bulunan İsmail Nur ile İh
san oğlu Zekinin konaklan tamamen 
yok olmuştur. 

Bayraktar deresinden gelen sel 

önüne tesadiif eden evleri kısmen 

harap etmiştir. Yine ayni seller, kö 
yün şimalinde bulunan aKlolar mez
raasını mahv:etmlş, ancak 10-12' ev 
tamamen yıkılmaktan kurtulmu~, 

fakat bunlar da istifade edilemiye -
ce>= bir hale gelmiştir. Açıkta ka -
lan halle, tedarik ettikluri birkaç 
çadırın içine sığınmışlardır. 

Bu havalide boğulan koyunlann 
500 ü bulduğu tahmin ediliyor. Su-

Şiddetli şimşek ve gök giirültüle
rile beraber başlıyan ani dolu ve 
sel iizerine bütün köy halkının se -
maya çıkan feryat ve çığlıklarından 
korkan sekiz yaşlarında Mehmet is 
rninde bir çocuğun da ölmüş olduğu 
raporda kaydedilmektedir. 

Hükumet, felnketzedelerin imda
dına koşmuş, Kızılay merkezinden de 
ilk muavenet olarak bin lira gönde
rilmiştir. Şehrimiz tacirleri top top 
bez ve saire gibi teberrülerle sey -
lapzedelere yardım ediyorlar. Kı7.l

lay Erzincan JUbesi bir beyanname 
neşrederek halkı muavenete davet et 
miştir. 

SAFRANBOLUDA : 

Erbaa, (TAN) _ Tütünlerin am- lar altında kalan arazi ise 10 bin dö Muallim 
Bekliyen 

Üç Köy Halkı 

bara konulmasına başlandığı zaman, 

devamlı ve büyük bir alıcı olan Al

manlann alakasızlığı karşısında dü

§Ümniye başlayıp mahsullerini dü

§ük fiyatlarla satmış olan mühim 

bir kısım müstahsiller şimdi malla

nnı elden çıkardıklarına pişman ol
salar yeri vardır. 

3 ay devaf eden piyasanın gevşek

liği hazirandan itibaren yerini uya

nıklığa terke başlamıştır. Bugün tii

tün satışları iyi şartlar altında gi

diyor ve normaldir. Burada ve Nik

sarda zürraın mühim bir kısmı mal
lannı çok iyi fiyatlarla satmışlardır. 

Satış devam eylemektedir. Tokatta
ki satışlar biraz durgun olmakla be
raber orada da piyasanın düzeleceği 
umuluyor. 

nümdür. Ayni havalideki ana bark 

lar tamamen bozulmuştur. Bunla
nn köylülerce yapılmasına imkôn 
yoktur ve bunlar yapılmadıkça su 
temin etmek mümkün değildir. 

Tarla ve bahçelerde yığılıp ka -
lan kumların irtifaı dört metredir. 
Sel esnasında dağlardan kopup gelen 
ve arazi içinde saplanıp kalan kaya 
parçaları içinde 50 - 60 ton ağırlığın
da tahmin edilenleri vardır. Kum -
lar içinde gömülü birçok koyun ve 
sığır leşlerine tesadüf edilmekte -
dir. Kalolar mezraasında bir kilomet 
relik sahada mühim bir çatlak ve 
yarıklar husule gelmiştir. Bir de 
heyelan felaketi vukua gelmesinden 
korkulmaktadır. 

Evvelce tesbit edilen 19 ölüden 

Safranbolu, (TAN) - Buraya ya

kın ve ilerlcmi§ köylerden biri de 
Ilbarittir. 90 evi, 545 nüfusu vardır. 
Köylünün yüzde yetmişi okumuı -
tur. Köyün evleri ikişer kattır, ao -
kaklan kısmen kaldırımlıdır. Ilba -
ritten Istanbula gidip fırıncılık eden 
ler de varsa da başlıca geçim vasıta
sı bağcılık ve ziraattir. 

Ilbaritin hemen hemen yanı ba -
şında, 125 evli Hacılarobası köyü 
vardır. Eski bir Türkmen köyü olan 
Hacılarobasında evler muntazatndır. 
ve 650 nüfus yaşamaktadır. Yine o 
civardaki Sarıyan köyünün 30 evin
de 250 nüfus yaşıyor. Bu iki köy hal 
kı da bağcılık ve çütçilikle ya.şa -
maktadırlar. 

Halil Bedii Yünetkin de demiştir 
ki: Toplanan türküler, Ankara devlet 
konservatuvarında tesis edilen halk 
musikisi arşiv ve laboratuvarında 

notava alınacak, tetkik ve tahlil olu
nacak, bu çalışmalar neticesinde 
Türk halk musikisinin esas bünyesi 
tesbit olunacaktır. Toplanan vokal 
eserler, korolar için armonize edile
cek bu türkülerin piyano veya orkes-
tra refakntleri yazılacak, enstra 
montaj olanları da piyano, orkestra 
ve diğer sazlar ve takımlar için aran
je edilecek, bu suretle öz sesler batı 
ft"l u ellrhl.ntn tAlr ..... tfıl i~inrlo tnao1~'7A 

edilecektir. toplanan eserler beste-
karlara kompozisyon malzemesi ola
caktır. Derlemeye iştirak eden bes
tekarlar, derleme esnasında halk mu 
sikisi ile yakından temas ederek öz 
milli müzik kültürünü alıyorlar. 
Aydın mahpushanesinden, Karaca

su, Söke, Koçarlı Kösk'dcn gelenler 
den cidden orijinal eski havalar kay 
dettik. Tabii bunlar bizi çok sevin
dirdi. Heyeti umumiyesi itibarile çok 
memnunuz." 

ÇANKIRIDA : 

Çankırı Hast anesinin 
Temeli Törenle A tlldı 
Çankırı 23 (A.A.) - Asri her tür

lü teçhizat ve vasıtaları ihtiva ede
cek olan Çankırı memleket hastaha 
nesinin temeli dün yüzlerce Çankırı 
lının iştirakiyle atıldı. Şehir bando
sunun çaldığı istiklfıl marşı ile baş
lanan törende söylediği nutukta has 
tahane doktoru Rasim Ali Ülgen şiın 
diki hastahanenin tarihçesini yaptı 
ve onu takiben Hüsnii Uzgören Cüm 
huriyet devrinde sıhhat işlerine ve-
rilen önemin güzel bir timsali ola -
cak olan hastahanenin Çankırı için 
olan değerini anlattı. 

tür direktörlüğünün isteğimiz üzeri
ne gönderdiği plana göre yaptığımız 
güzel bir mektebimiz de var. Amma 
muallim yok!" 

Bugün Ilbarit köyünde tatillerini 
geçirmeğe gelmiş tam sekiz muallim 
bulunuyor. Bunlar, memleketin muh 
telif köşelerinde muallimlik eden 11-
baritli gençlerdir. Hadiselerin garip 
tecellilerine bakınız: Yüzde yetmişi 
okumuş ve bugün de memlekete 8 
muallim vermiş olan bir köyün - ya 
nındakilerle beraber üç köyün -
mektebinde bir muallim yok! İnhisarlar idaresi, Taşovaya layik 

olduğu ehemmiyeti vermiye başla

mış ve Erbaa da piyasaya kuvvetli 
bir şekilde iştirak etmiştir. Fiyatla
nn artmasında bunun tesiri görül
muştür. Ambar müddeti temmuz so
nuna kadar uzatılmıştır. 

başka insan zayiatı olduğu da anla 

şılmaktadır. Kcleriç köyünde bir n
ğır ve yedi hafif yaralı vardır. A

ğır yaralı, memleket hastahanesine 

kaldınlmı§tır. Diğerleri de doktor -
lar tarafından tedavi edilmektedir. 

Bi§ki dağ köyünü, Koma deresin
den gelen seller basmı§tır. Köy camii 

Bu üç köyün ortasında, her üç köy 
lünün verdiği 2100 lira ve sarfet -
tiği emsalsiz emekle büyük bir mek
tep yapılm11 bulunuyor. Ne yazık ki 
bu mektep mualilimsiz kalmıştır. 

Elektrik Yapılacali 
Erzincan (TAN) - Şehrimiz elek 

trik projesi Nafıa Vekaletince tas
dik olunmuştur. Tesisat için 142 bin 
kii!ur liraya ihtiyaç vardır. Bunun i
çin Belediyeler Bankasından bôrç 
almak üzere belediye reisi ile vali
nin Ankaraya gidecekleri söyleni -
yor. 

* Erzincan (TAN) - Villyet ma 
kamı için yeni bir otomobil alına -
cak, kullanılamıyacak hale gelmiı ~ 
Wı eski!l satılacaktır. 

kısmen, mektebi tamamen, 16 ~ de 
tamamen mahvolmuştur. Dağdan 

koparak sellerle beraber yuvarlanıp 
gelen 300 ton kadar ağırlığında bü
yük bir kaya, bereket versin köy ci-

llbarit köyünün genç ve çalı§kan 
muhtarı Mehmet Şahin diyor ki: 
"- Dedelerimizden dinlediğimize 

bakılırsa, köyümüz çok eskidenberi 
okumuş adamlar yetiştirmi§tir. Kül-

- Küçük bir kadeh liköre ne 
dersin? Diye sorunca ihtiyar: 

- E ona yüzüm yoktur, dedi. 
Bunun üzerine Şiko bütün kuv 

vetile bağırdı. 
- Hey, Rozali, yeni yaptığınız 

içkiden bir şişe getir! 
Uzun bir şişe geldi. Meyhaneci 

iki küçük kadehe boşaltarak: 
- Bir tadına bak Magluar ana! 

dedi 

K ocakan kadehini yavaş ya
vaş içmiye başladı. Kadeh 

boşalınca ağzını şapırdatarak mı

rıldandı. 

- E, fena değil! 
Şiko kadehi bir daha doldurdu. 

İhtiyar onu da yuvarladı Üçüncü 
bir kadeh daha içirmek istedi. Fa
kat biraz mukavemet etti. 

- Canım Magluar ana, bu süt 
gibi tatlı! Bak ben nekedar içi
yorum. Şeker gibi bir şey. Ne ba41 
ve ne de mide ağnsı verir. Sıhha 
te de yarar. 

Kocakan üçüncü kadehi de iç
ti. 

- Bak ana, hoşuna gitti galiba. 
Çekinme; sana küçük bir fıçı yol
lıyayım. 

Nihayet ihtiyar kadın tatlı bir 
sarhoşluk içinde kalktı gitti. 

Ertesi günü meyhaneci fıçıyı a
rabasına koyarak kocakarının evi
ne damladı. 

- Bitince haber ver ana; neka
dar çok istersen o kadar memnun 
olurum. 
Şiko usta arabasına tekrar bin -

diği zaman pek sevinçli gibi idi. 

Q ört gün sonra yine oraya 
damladı; ve ihtiyarın bur

nuna kadar sokularak hatırını sor 
du. Umduğu gibi, kocakarının ağzı 
alkol kokuyordu. 

Ondan sonra kasabada bir şa

yia dolaşmıya başladı. Magluar a
na içkiye dadanmış tek başına ka
fayı çekerek vakit geçiriyormuş . 
.LJ1"".&.l .. ua v.a•t.4 J11t..1"•c:ın."a ua'a"" \Ae& 

çiftliğin yollarında sızmış bir hal
de buluyorlardı. 

Şiko artık onun yanına gitmi -
yordu; önüne gelen köylüye mah 
zun bir edayla 

- Zavallı kadm, diyordu. Bıt 

yaşta içkiye alışmak çok fena. Bu 
onun için hiç te iyi olmıyacak. 

Evet hakikaten bu, Magluar ana 
için hiç te iyi olmadı. Kışın ortasın 
da Noele doğru sarhoş olarak kar 
ların üstünde sızmış donmuştu. 

Şiko usta çiftliğe konunca etra
fındakilere masum ve merhametli 
bir tavırla: 

- Zavallı Magluar ana, diye a
cındı, şayet içkiye dadanmasaydı, 
su içinde daha on sene yaşardı. 

(Başı 5 irıcid'J 
- Hangt Sultanın? 

• "h··...1 dr - Hangı Sultanın mu uı .. 
meli; Atın şuna bir Sultan istıl~ 

- Hamidin de be yahu. En ~ 
onun adını duymuşlardır. lt 

Elime uzatılan kemere dik~at 
bakıyorum. Hamidin imzası dt~ 
işaret ettikler! yazı bir maşal 
kelimesinden ibarettir. 

Gülmiye başlıyorum. c6 • 
- Bu sultan, diyorum, ne 

mertmiş. İmzası evlerin tepeıeriıı' 
bile asılmış. · . te~ 

Onların terlctmiyc azmettıJc i)• 
müşterilerin kendilerini terlet~ 
lerini gören satıcılar bizden iA 
memnun olmadılar arkamızdaıt 
lendiklerini işitiyorum. çtl 

- Amma aksi Amerikalılar• si 
tık yahu .. Bunların muhakkak Jel<" 
larında yahudi kanı var. A~~rl ol" 
lının da hiç pazarlık edenını g 
memi!':tim. f' 

Kendi kendime güliiyorum· Ç•, 
şılı satıcıları kendilerine saf yilbll 
rekle alış veriş etmiye gelen Ot 
yabancılara karşı yaptıkla~ ~ 
ile ne büyük günah işledık~e ~ ~. 
bilselerdi, aca ha müşterilerintıt ef' 
nında yahudi kanı anyacak. 'j r 
de, kendi günahlarını aff ettır" 
ye çalışırlar mıydı? 

• 
~~ 

tıı 
~l 

• • 1 ..... . 1 ~ ~ 

Istanbul beşinci icr! memurlılğ'l; ha 
dan: 938/ 1314 No. lu dosyad9şt11' Rı 
borçtan dolayı mahcuz olup ? l>B~ ı· 
çevrilmesine karar verilen ik1 tJ ı 
nek hayvanı açık artırma sıı;~ il 
1-8-938 pazartesi günü saat dl~ 
Davutpaşada 14 üncü bos't811 

No. lu kulübede satılacaktır. }.ı1 

Mahcuza takdir edilen 90 ıır~dl" ııu 
metin % de 75 ni bulmadığı t\ fi l~ 
de ikinci artırmaya bırakılacB Jf't' bi 
3-8-938 çarşamba günü aytıi 1' 
te ve ayni mahalde satılacaktır·~, 
lip olanların mahallindeki satı.Ş ıJ1· 
muruna müracaatları ilan olutı 

MUVAFFAKIYET •• , 
Erkekler, tabii güzelliği 
tercih ederler. işte bu gü· 
zelliri de, COTY pudrr 
sının inceliği, fazla yapış· 

ltanlıft ve cazip gençlik 
renkleri temin eder .. 

COTY PUDRASI 

Gençliğin pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKA~' 

----
Bq, dit, nezle, grip, romatizma, Nevra lji, kınkhk ye bii~ 
~m~I ~b=e ;,;;,t;;il 
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Sultan Murat Tas Odanın 
Kapısını Açmıyordu 

Şuralar 
Odaları a buralara, hatta kızların 
lerden nb~ kadar sokulan muhacir. 
d· ırk ııelitı.i ısmı korkularından kP.n 
~lterı ... denize atmışlardı. Nizam 

.. rı d b •te§ •Çın e unların arkalarından 
Ça Par ışlardı. Denizin üzeri, par 

1 çakan · · Çericı ıçınde kalmıştı. 
~ tuteke ele ~eçenler de, süngüler 
tardı. dipçıklerile parçalanmış-

~•aıtıaf 
~?ar. k ıh, bazıları akıllı davran 
~tıa 'k ızlann ve kalfaların ayak 

......_ apanarak· 

..... .\Uah nzas '. . b" . kl ~lYe ı ıçın ızı sa ayın. 

ltrcıaıı ~alvarnuşlardı. Cesur kalfa 
~la.mı ~zılan bunları günlerce 
ta bah ş ardı. (Bunlardan biraz son 

Sedeceğlın.) 

b N ~iet ortalık yatışmıştı. Ar 
İt' taktın ortaya, yıldızdan gelen 

larıll ara} Paşalar çıkmışlardı. Bun 
(aYıtı bi arında, Sultan Hamidin 
tıı b raderi H ' . ı.a. e"i... . useyın Paşa, baş 
<ıı ., ... cı Nar 
\ thnıet p ız Paşa, ser yaver 
tıll'ıand aŞa; rnuzikhi hümayun 

tıı· anı N · 1clin ha k ecıp Paia, Sultan Ha 
'1~endi) ş .adını <Nazik Eda Kadı-
tıb· nın bi d · • cfa. ı, kalfala ra erı Kazım Paşa 

"'ardı rın tanıdık.lan Paşalar 
l> • 

d aşalar· s 
l{ıa., kanıa; i 0.falar ve koridorlar • 
~ Platarak b Çınde yatan cesetleri 
~erıerın· b Unlan avluya taşıtmıya 
~l§la.rcıı. 1 aşlarını aratmıya başla 

~-~iı, bu ara t 
de k :....;~ .... -.:ı~ 11'nıalan, pencereler 
b atıYord ·ı.. ... ~ • ., d - ~ 
~l hakikat Uk. Çünkü bunların ço 

1 lttinde .. e~ rnuhacir değillerdi. :e llıah:Y eleri vardı ki, şehirli
ı. ~ i" Us hilali gömlekler te-
<ıa i • Çama 1 ' c r Pot Şlr arının üzerine mu 
ti Urla . • 
~işlerdt rı, alacalı mıntanlar 
l> • 

ı ~ ll§alardan -
1 Yacıe, b· nıurekkep heyet, en 
al' b tr ceset .. . 

• Unu uzerınde durmuş 
~lı..· Utun 
l "'!IŞlercı· .. uzadıya muayene 
Qa,.· 1• Çunk·· ' --ıt rn· u bu adamın mu-
(!l'.• ıntanı 1 
6l?tde a tındaki firenk göm 

lı.ıı, • Ve y· . 
ı_"'llıtı k ıne fırenk biçimi do 
il! , A ernerind . 
b. ~ s ) h e fırenk harfleri i· 
ır · artı · lllatka .. e:ınden mürekkep 

t ~tı ad 8°rrnuşlerdL 
t lltaıarı:;; zaten hadisenin ilk da 

11linııı· a bizirn bile nazarı dik
)'' th 

1 celbetmı"...+· Ç" k" 
""it gir ~-ı. un u, sara· 

~lliğizn ~nlerdendi. .. Evvelce ar-

ır 01dtığu g~bi, Yanında bir iki ki
li~~ baŞı alde orta kat merdive
~~IQ\ ~old~a kadar gelmiş .. Orada, 
'ttltı llraslll harem ile selamlık ka
te.~l'ldinıız da ~fendimizi beklemiş .. 
1Uı-... koıun g~Iın~e onunla konuşa
ct;'llek ls~e 81?11ış, büyük salona gö 
'!>\ lıasan p mış .. Fakat tam o sıra
"ı· datbes· aşanın indirdiği bir so 

1111 ıle Yüz" t·· · b . us u yere seril -

l!t aıta bit o 
~lr lllllha ~arnan, bu adamın a
~ ~- So cır olmadığını anla -

'tı. (.\li ';adan anladık ki, bu a
,~tle . uavi Efendi) imiş. 
'ir>, sı~n taşınıp bitmesini mü 

Slltaıı.~ Efendimizin taş oda -
l l . tnasına gelmişti. 
l~ 1ıa?lı 

' tın askerinin ve paşala • 
4~ ÇıJtang~rnesini müteakip mey 
ttı .ı de b alde Kadınefendide, 

%. aşka bir telaş başgöster 
'.\caba -
~~ 1llı biıcı muhacirlerin saraya dol 

Pa,alardan mürekkep bir heyet, en ziyade, bir ceaet üzer;nJe 
Jurmuılar, bunu uzun uzadıya muayene etmiılerdi .• 

Nihayet, - o sırada başka yer
de meşgul olan - Hasan Paşa gel -
mişti. 

- Canım, ne tcltış ediyorsunuz. 
Ben onu, kalfalar şu odaya sokar
larken gördüm. 

Diye, taş odayı göstermişti. 
Paşalar, kapıyı vurmuşlar; hic 

bir ses alamamışlardı. Sonra, arka 
taraftan pencerelere merdiven da 
yamış1ar; merd'ivenlere tırmanıp 
içeri bakmışlar: 

- Buradalar. 
Diye, bağırmışlardı. 
Paşalar, tekrar kapıyı vurmuş • , __ 

A _..., _ , , 
, 1 . .. ' • ;:;-

kalmadığından bahsederek kapı -
nın açılması için yalvarmışlar; yi
ne kapıyı açtıramamışlardır. 

Nihayet kapıyı kırmıya karar 
vermişler; kazmalar, baltalar, de
mir köskülcr getirmişlerdi. 

O zaman Valde Kadınefendi ile 
bazı eski kalfalar, ortaya atılmış
lar; 

- Aman yapmayın. Zaten bilir
siniz. Vaktile kendileri korkudan 
bir hoş olmuşlardı. Olabilir ki, yi
ne korkarlar. Bir hal olurlar ... Bı
rakın biz kapıyı açtırırız. Siz bir 
kenara çekilin. Kalabalık görülme-
sin • 

Diye, yalvannıya başlamışlardı. 
Valde Kadınefendi kapıya git -

mişti: 

- Aslanım!.. Benim .. Artık ka
pıyı açtır. Korkulacak hiçbir şey 
kalmadı. 

Diye, teminat vermişti. Ancak 
o zaman, kapının arkasındaki de -
mir sürgüler çekilmiş.. Kapı ara
lık edilmiş .. Evvela, Nazcemal kal 
fanın solgun benizli başı belirmiş
ti. 
Kapı yavaş yavaş açılmıştı. Kal

falar, Efendimizin kollarına girP· 
rek dışarı sıkannışlardı. Şu anda 
Efendimizin halinde, - herhalde 
korkudan olacak • yine ilk hastalık 
zamanlarını andıran bir perişanlık 
vardl. 

Rengi, limon gibi sararmıştı. Göz 
leri, ürkek bir hal almıştı. Hatta 
Paşaları görür görmez, ileri git • 
mek istemiyerck, kapıya dayan -
mıştı. 

Nafiz Paşa ile Necip Paşa, derhal 
yerle beraber temenna etmişler .. Ya 
vaş yavaş yanına gitmişler: 

miş .. O anda biıtün askerler, bir 
sıraya dizilmişler; selam durmuş • 
lardı. 

Efendimiz, selam duran askerle
rin aralarından geçmiş .. Büyiik sa 
lona girmişti. Müsahipler ve ağa
lar da etrafına toplanarak artık 

hiçbir tehlike kalmadığını kendi -
sine ihsas etmişlerdi. 

V akıa tehlike geçmiş olmak
la beraber yine herkesi he

yecan içinde idi. Efendimiz, büyük 
salona girip te oturur oturmaz: 

- Efendi, nerede? .. 
(Devamı var J 

GÜZELLiK 
Hormonlar üzerine yazdığım bn· 

yazıları okudukça, insanlar arasın 
da en giizel tipi yapan tiroit gud
desinden çıkan hormon olduğu ka 
naati elbette size de gelmiştir. Hor 
mon işlerini tetkik eden mütehas
sısların fikri de budur. Kadınlar 
da tiroit guddesi pek iyi işleyince 
kadının endamına, cildine, saçları 
na, gözlerine güzellik verdiği gi· 
bi, erkeklerde de, fazlaca işleyince 
erkeklik kuvvetini ve heybetini a
zaltırsa da, onlara da narinlik, ki
barlık ve yine zariflik verir. 

Onun için tiroit guddesinin çı· 

kardığı hormona giizellik hormo • 
nu dersek aldanmış olmayı7. ... Bu
nunla beraber; siz her şeyi doğru 
adile söylemeyi tercih ederseniz 
ona - hekimlerin dedikleri gibi - ti 
roksin dersiniz. Kimyagerler bu 
hormonu tiroit guddesinden çıkar 
nuşlar, sonra onun kimyaca formu 
lünü de tesbit ederek yeniden kur
mıya da muvaffak olmuşlarlır. Bu 
kadar ehemmiyetli bir maddenin 
şeklini de belki merak edersiniz: 

Beyaz bir toz, kokusu da yok, lez 
zeti de yok. Mikroskop altında ba
kınca kiiçük küçük kristaller. Su· 
da erimez, fakat 230 derece sıcak 
lıkta kendisi su olur. Terkibi de 
yiizde 65,4 iyot. .. 

Fakat, güzellik hormonunun en 

biiyiik kısmı iyotmuş diye, güzel ol 

1 E K O N o M 1 1 
BORSADA: 

Yeni İntihap 
Tüccarları 

Memnun Etmedi 
Ticaret ve zahire borsası idare he

yeti için dün seçim yapılmıştır. Bor
saya kayıtlı birinci sınıf otuz tüc
car arasından muhtelif reyler ile ye
di tüccar seçilmiştir. Seçilenler: Nu
ri Kozikoğlu, Hiiseyin Erkan, Şera
feddin Alemdar, Mehmet Kınacı, Ke
rim Aktar, Fahri Esenova, Efdalet
tin Tekinerdir. Yedi kişilik bu heye
te ticaret odasının yarınki umumi 
mec !isi top \an tısında daha iki kişi 
intihap olunacaktır. Diinkü seçimrle 

bir kısım tüccarlarımız hepsi eski 

idare heyeti azasından ibaret olan bu 

heyete rey vermiyerek müstenkif 

kalmışlardır. Beş senedenberi ayni 

idare heyetinin tekrar seçilmesi tüc

carlar arasnda hoşnutsuzlukla karşı

lanmıştır. Bazı tüccarlar bu intiha

bın her sene yapıldığı gibi borsada 

birkaç giin evvel büyük yazılarla ka

ra tahtaya yazılmnmasından ve bor

saya dahil maddelerden işliyen fab

rikatörlerimizle toprak mahsulleri o

fisinden veya uyuşturucu maddeler

le Ziraat Bankası gibi devlet JllÜCS

seselerinden birer aza bulundurul

ması lüzumuna kıymet verilmeme
sinden dolayı, bu seçime itiraz ede
ceklerdir. Ötedenberi borsa azalığı 
ile beraber borsa hakemliklerinin de 
bu zevat tarafından yapılmakta ol
ması tüccarların memnuniyetsizlik
lerini arttırmıştr. 

Antrepolar Kurulacak 
Bevkozda mayi mahrukat antre

pola;ı kurmak için bir ecnebi şirket' 
tarafından yapılan müracaat tetkik 
edilmiş ve İktısat Vekaletine gönde
rilmiştir. İktısat Vekaleti tetkikleri 
yerinde görmüş ve antrepoların ku

rulmasına müsaade etmiştir. 

HORMONU 
mahsus yerine koyunca, karşıda
ki ışığı kimisi sağa dcindürür, ki
misi sola ... Kimyagerlerin yaptıkta 
n tiroksin maddesi bu aletin için
de ışığı hiçbir tarafa döndürmez. 
Halbuki tabii güzellik hormonu O• 

nu sola döndiirür. 
Ne ehemmiyeti var, demeyiniz. 

Işığı dcindiirmek pek çok ehemmi 
yetlidir. Büyük Pasteur'iin şüphe· 
siz bildiğiniz, biiyiik işleri hep bu 
ışığı döndürmek meselesinden çık 
mıştır. Canlı maddeler bu alet için 
de ışığı döndürürler. Demek ki. kiın 
yagerlerin yaptıkları bu tirok.,in 
elbette pek hüyiik ilimle ve hüner
le meydana getirilmiş bir cisim
dir, fakat anc"ak cansız bir güzel • 
lik hormonudur. 

Giizclliğin resmi de, heykeli de 
giizel olur. Bununla beraber ıno -
delle tasvir arnsında bir fark ol
duğunu kimse inkar etmez. Bu da 
öyle, hiri cansı-z, biri canlı hormon. 
Aradaki farkı bize g(;sterdiğinden 
dolayı - zaten ilim tarihindeki ye
ri pek yüksek olduğu icin - polari
metr aletini bir kere daha selam -
lamahyız. 

Giizellik hormnounun canlısı ile 
camnzı arasındaki farkı bize hara
ret derecesi de gösterir. Cansız ti· 
roksin 230 derecede hallolduğu hal 
de canlı ve ı ığı sola ce,•iren ger -
çekten giizellik hormonu 235 de
recede su olur. 

--·••••••••••••••••••••••• OFİSTE·. J -- ·~ : 
GUNLUK i T k M h 1 .. s opra a su u 

zrra:!.~ .. ~m~~uı• .. - i . Ofisinir. 
ıarından 119 bin kiloluk bir parti ki- ı Hazırhğı Bitti 
losu 5.28 kurufit&n, 39 bln kiloluk bir 
parti sert buğdayı 5.20 kuruştan sat- İktısat Vekili Bay Şakir Kesebir, 
m~tır. Tüccar malı olarak Trakya toprak mahsulleri ofisi için hazırla-
sertlerl 4.11 kuru~an ve kızılcalar 

4.21 kurulitan satılmılitır. ~ nan teşkilat ve kadroyu tasvip et-* •' miştir. Kadro ve teşkilat etrafında 
Tekirdağ kuş yemlerinden beş bin malumat alan vekil, iki ofisin tc-

kllo 6,25 kuruştan, 24 bin kilo çav- • ferrüatına vanncıya kadar her işilc 
dar kilosu 4.27.5 kurulitan, yemlik yakından alakadar olarak tetkikatını 
nrpalardan Trakya mallan çuvallı o- b . . 
larak kilosu 4.27.5 kuruştan veril- • ıtırmiştir. Ofis umum müdı.irlüğüne 
miştlr. Anadolu arpaları ismen 4.10 tayin olunan Hamza Ertanın tayini 
kuruştur. Piyasa gevşektir. Çavdar tasdike iktiran etmiştir. Müdürü u-
Piyasası geçen haftaya nazaran 7,5 mumi ınuavinliklerine Ziraat Ban-
para yükselmiştir. kası İstanbul şubesi müdürü Hamit i * Koray ve Uyuşturucu Maddeler İn-! knu:rui~:~a~r~aı':nsınl~dirn~;vç~fıta:Uzue bk:aiş.e:r;_3pı;e,y;a_- hisarı umumi katipliğine Osmanlı ! .., ~ Bankası Galata şubesinden Sırrı Ak-

$ nirlerinln kilosu 48 kuruştan veril- sun tayin olunmuştur. Ofisin üç şu-
f miştir. , besi kurulacaktır. Silolar şubesine 

--••••••• • •••••••• ••••• •• • şimdilik Hamza Ertan, afyon şubesi-
ni Şakir Dural ve hububat şubesini 

Halde Dünkü Satıclar Hamit Koray idare edeceklerdir. 
s Şimdiye kadar Ziraat Bankası ta-

:ı-;n yüksek En aşağı 
fiatı flab 

Cinsi Emsali Kş. S. K§. S. 

Bamye 
Sakızkabağı 

Dolmalık biber 
Sivri biber 
Kır domatesi 
Sırık domatesi 
Çalı fasulyesi 

Kllo 

" .. 
Ayşekadın fasul- " 
yesi 

Yeşilfasulye 

Semizotu 
Soğan 

Sarmısak 

,. 

8 
3 50 
7 
2 50 
5 

8 

5 
11 

9 

ı 50 

3 50 

• 
Asmakabağı Adet l 50 
Patlıcan baş 2 25 

Patlıcan orta l 50 
Patlıcan ufak 75 

nostan patlıcanı " 3 

Hıyar " 50 

Mıısır 
" 

Maydano>. t:>emct 40 

Dereotu 
" 40 

9 
l'i 
8 
3 
6 

7 

7 

12 

10 

2 

4 
5 

8 

2 75 

ı 75 
1 

4 

J 25 

l 25 

60 

60 

Pancar 
" ı 2fı. 1 75 

, 

Mey,•alar 

Osmanpaşa elması Kilo 8 
Çcklrdcksl:r. üzüm 

" 10 
Tiirbe eriği 8 
Mürdüm eriği 

" 5 
Kayısı .. 15 
Zerdali 

" 7 
Fındık 

" 4 
Ağaç çileği •• 50 

Şeftali ,. 10 

Vişne ,, 7 

Akça armudu 
" 

18 
İncir 

" 
6 

Kızıl armut 7 

Ecnebi limon 100 Adet 300 

Karpuz yenidünya ., 20 

(baş} 

Karpuz yenidünya 
(Orta) 

Karpuz yenidünya 
(Ufak} 

.. 
" 

15 

3 

10 
12 

8 

9 

20 

11 

7 
55 

15 

15 

35 

8 

• 11 

400 

25 

17 

10 

Topatan kavunu 
(Bıış) 

" 17 20 

Topatan kavunu 
(Orta) 
Topatan kavunu 
(Ufak) 

.. 

.. 
10 12 

7 

BORSA 
25-7-938 

ÇEKLER 

Londra 
NeVYork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdan 
Berlin 
Brüksel 
Atina 

6.23 
126.545 

3.4975 
6.66 

28.9775 
69.605 

50.8475 
21.395 

1.14 
1.5375 
4.375 
6.33 

rafından idare edilmekte olan silo
lar ve buğday işlerini, muamele ve 
tesisatı devir ve teslim almak üzere 
Ankarada bir komite teşkil edilerek 
derhal işe başlıyacaktır. Ofis idare 
meclisi azalan da vekilin Ankaraya 
gitmesini müteakıp seçilecektir. 

ODADA: 

Yapaklar Altı 
Ayrı Cinse 
Ayrddı 

Yapak ön projesi tamamlanmıştır. 

Dün öğleden sonra odada toplanan 
tüccarlar bu projenin esas nevileri 

üzerindeki mütalealarını söylemi§ler 

ve proje bu suretle ikmal edilmiştir. 

Yapak nevileri altıya ayrılmıştır. 

Trakya, İzmir, ince Anadolu, Şark 

yapağısı, Karayaka. Erzurum kızılı

dır. Anadolu nevi 1 ve 2 numara ile 

ikiye aynlmıştır. Altı neve giren ya

pakların renklerine göre, tipler tes
bit edilmiştir. Yapaklann inceliği, 

kalitesi nazarı dikkate alınmıştır. 

Yalnız 2 numaralı Anadolu yapakları 

içinde koç ve kart hayvanların ya

paklan bulunabilecektir. Bugün tif

tik projesi görüşülecektir. 

İÇ PİYASALAR: 

Hararetli Satışlar 

Oldu 
Dün piyasamızda dört yüz elli bin 

kilo tutan beş parti kuru bakla sa

tılmıştır. Bakla alıcıları piyasaya 

arzolunan bu malların fazlalığına rağ 

men hepsini mübayaa etmişlerdir. 

Geliboludan 50 bin kilo 4.20 kuru~

tan, Bandırma malı 50 bin kilo 4,23 

kuruştan, Çanakkale malı 100 bin 
kilo 4.25 kuruştan, Karabtga bak
lalanndan 200 bin kilo 4.24 kuruş
tan, Marmara Ereğlisindcn 50 bin 
kilo 4.23 kuruştan satılmıştır. 

Bir Miktar Yapak Sahldı 
Haftabaşı, piyasamızda bir miktar 

yapak satışı olmuştur. Piyasa ken
dini muhafaza etmektedir. Satılan 

mallardan Anadolu yapaklarının ki
losu 42.5 kuruştan 39 bin kilo işlen
miş ve vapura teslim şartile veril
miştir. Eskişehir. Bulvadin. Polatlı 

yapaklarından 135 bin kilo 43 ku
ruştan, Anadolu İzmir mallarında:ı 
otuz bin kiloluk bir parti kilosu 45 
kuruştan satılmıştır. 

ÇATALCADA: 

Halkın lıi Kolayla~tırıldı d.~ aca:n rni bilecekler?. Bu 
b·ltıel'? a aslanıma bir iş mi e
ıye ·:. 

- Geçmiş olsun efendim. Me • 
rak buyurmayın. Endişe edilecek 
hiçbir hal kalmadı. Büyük salona 
teşrif edin. mak i~in tendürdiyot içmiye kalk· Bunu da, elbette, tabii bulursu

nuz: Gerçekten güzelin kanı da 
sıcak olur. 

Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 

Buda peşte 
Bükrcş 

Belgrad 
Yokohnma 
Stokholm 
Moskova 

23.7325 
24.92 

0.9375 
2.87 

36.37 Çatalca (TAN) - Hususi muha -
sebe dairesinde oda oda taksimat kal 
dırılmış, büyük bir salon vücud<.> ~e
tirilmiştir. Buradaki vaziyet. banka 
lardakine benzetilmiş. bölmeler ynp 
tırılmış, memurlara ayrı ayrı masa
lar ve dosya dolapları vcrilmi~tır. 

Eski senelere ait evrak tasnif ve ay 
n ayn gözlere konmuştur. Bu tak~i
mat hem memur1ann. hem de hal -
kın ilinı kolıvlastırmı~hr 

....._ , dovUn-
~)' .\nı811 up duruyor .. 

b· Çlltnı ' aslanım birdenbire or 
" ıye asın. 
.r()l'ıt , taş 

~it. Odaya haber gönderi· 
ı._ •te.ıar 
~h· ' l!:fend· . . 1 .rorı,l'd ınuzı anyor ar, bu 
~ !lııll'/· '.Kalfalara soruyorlar; 
~'huı lYoruı. 

1 ılıyorlardı. 

Diye, tatlı sözlerle teminat veı
mişler .. Kollarına girerek büyük sa 
lona doğru sevketmişlcrdi. 

O anda, bir boru sesi, sara
yın içini çinçin çınlatmış; 

hepimizi korkudan sıçratmıştı. Hat 
ta ~fendimiz bile, kaçacak gibi 
bir hal almıştı. 

Meler bu boru, selAm borusu .t- • 

mayınız. Pek tt.>hJikeli olur. 
Zaten kimyagerlerin çıkardık • 

lan tiroksin maddesinin güzellik 
hormonunun ta kendisi olduğunda 
şiiphe nrdır. Kimyaca ikisi biri • 
birine benzerse de fizik~e aralann
da fa•k vardır. Polari·metr aletini, 
mekteplerde okuduğunuz kitaplar-
dan, bilirsiniz, şek~rlerin cinsini ta 
yin için de lmllanırlar. Bu aletin 

Hormonlar hakkında merak ettik 
leri noktalan sorarak mektup ya -
un - hirar. da aceleci - okuyucula
rımın her birine ayrı ayn cevap 
yazmıya imkan yoktur. Sabırlı o· 
lurlarsa aradıkları bilgiyi burada 
sırasında bulurlar. 

32.12 
23.7875 

ESHAM ve TAHVI L.lT 

Türk borcu I, vadeli 19.25 
Tilrk borcu I Peşin 19.20 
Hazine tahviU yüzde 5 
faizli 1032 1:1.50 

) 
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Aradıkları 
Sır 

(BCl§ı 1 incide) 

B u arada eski kafalı adamlar
dan lbirl, etrafında birtakım 

menfaat sahiplerini ve eski kafalıla
n toplıyarak milli idareyi yıkmaya 
uğraşmıştır. Bu adam, ecnebilerden 
para almış değildi, sırf benlik iddia
larile ortaya atılmıştı. "Memleket 
benim elimde selamettedir. Ölecek 
bile olsa benl:m elimde ölmelidir." 
diye düşünen menfi ruhlu bir yurt
severdi. Fakat netice itibarile, Mek
sikayı bir ecnebi müstemlekesi hali
ne indirmek isteyenlere, petrollerine 
sahip kalmaya çalışanlara alet olu
yordu ve memleketinin istiklal ve 
varlığı aleyhine bayrak açmış bir 
mevkide idL 

Bugün asayişten mahrum bir dün
ya var. Birtakım milletler, yayılmak 
maksadile boşluk arayorlar. Meksi
kanın misali şunu göstermiştir ki ne 
gibi bir iddia ile olursa olsun, bir 
memleketin milli birliğini bozmak 
isti yenler, neticede kendi memleket
lerine değil, tecavüz emeli besliyen 
yabancılara hizmetkarlık etmiş olur 
lar. 

Meksika son tehlikenin önüne geç 
miştir. Fakat İspanyanın haline düş
mesi ve dahili kavgaların açık bırak
tığı kapıdan yabancı menfaatlerin 
memlekete girmesi ve kök tutması 
da pektıla mümkündü. 

Türkiyenin milli birliği, 
acı tecrübelere ve müş

terek milli kanaatlere daya
nır. Her türlü tehlikeden mah 
fuzdur. Hariçte bu kadar iti
bar kazanan, dahilde isabetli 
bir yoldan gittiğini müsbet 
neticelerle gösteren bir reji
me dil uzatanlar, garazın ve 
şahsi ihtirasın esiri oldukla
rını derhal belli ederler. 

Milli birlik ve ahengin, 
Türk milletinin ne kadar bü
yük zahmetlerle ele geçirdiği 
bir hazine olduğunu bütün 
millet bilir, tiirliği üzerinde 
titrer. Ve bu birliğe karşı o
lan her iddia ve hareketi, ken
di varlığına en büyük tecavüz 
sayar. 
Bununla beraber bir takım anla

yışlı yabancıların hazinemizi gözden 

geçirmeleri ve muvaffakıyetimizin 

sebeplerini tahlil etmeleri her halde 
alaka ile karşılanacak bir hadisedir. 
Muvaffakıyetimizin başlıca sırn 

milli birliğimiz olduğuna ve bu ha
zinenin kıymetini bilmemiz lüzumu 
hakkında bu yabancı alimlerin var
dıklan kanaatler, hepimizin duyma
mız ve bilmemiz lazım gelen sözler
dir. Çünkü milli birliğin etrafındaki 
manevi siperleri bir kat daha kuv
vetlendirmek e,melile ne yapılsa, ne 
yazılsa, hiçbir zaman bir emek ve 
zaman israfı sayılamaz. 

Alımet Emin Y ALiJ'l AN 

Fransadan Aldığımız 

Konkuripik Atları Gerdi 
(Başı 1 incide) 

bir şekilde başardığ!mıza emin bir 
yürekle memleketimize döndük. Sa
tın almış olduğumuz on yedi hayvan 
dan bir ~smı henüz pek gençtir. Bir 

kısmı ise konkuripik işlerine nisbe
ten alıştırılmış bir haldedir. Dört ta
nesi ise bazı konkuripiklerde kendi
lerini göstermiş atlardır. 

'"I<~iyatlarna gelince en gençlerden 
başlyarak 500 ile 800, 1000 ile 1500, 
son dört tanesi ise 2000 ile 3000 lira 
arasındadır. 

"Aldığımız hayvanlar kemiyet ve 
keyfiyet itibarile Avrupadn Türk e
kibinin elde ettiği dereceleri tema
di ettirebilecek hatta belki de yük

seltecek mahiyettedir." 

Turk heyeti konkuripikler bittik

ten sonra Fransada bir buçuk ay kal 

mıştır. Alınan hayvanlar mevcut kad 

roya ilave edildikten sonra Binici

lik Mektebinde yeni·bir faaliyet dev 

resi başlıyacaktır. Önümüzdeki haf

ta içinde ise mektep sübaylan ara

sında ve hususi bir merasimle yeni 

TAN 26 - 7. 938 / 

"Lozan ın Y ırdölliil" 
• il ,. Medeniyet Müba- Mare~al Fevzi Çakmak 
Dün Merasimle /.~1 

lagasız Olarak lzmirden Ayrlldı 
B • C • ..., • V d • • Ç f B • Izmir, 25 (Tan muhabirinden) 

ır ıgercz .n.en ıszne a an ır Sanayi Demektir Şehrimizde bulunan Mareşal Fevzi 

(Bet§• 1 iıt q 

Salonun kürsüsüne. Loz~rı 1~ 
ri mukayese eden bir harıta Ad V /d B kl •• td •• d •• Çakmak, pazar günü akşamı Balıke--a m z .1 0 a lÇQ Q 0 Ur U (Btıf1 l incide) sir, Kütahya istikametinde hareket raklar asılmıştı. utı::' 

(Başı 1 incide) 
paşa hastanesinde ölmüştür. Cinaye
tin sebebi bir nişanlanma meselesi
dir. 

Derviş Ali mahallesinde Saraya
ğası caddesinde 83 numarada otu· 
ran Yahya, Sadiye isimli bir kadın

rine yürümek istemiştir. Fakat Re
cep daha atik davranmış ve bir eli 
ile cüssece kendisinin iki misli bü -
yük olan Yahyayı göğsünden geri it
miş, diğer elile de ciğer satarken 
kullandığı bıçağı Yahyanın karnına 

saplamıştır. Sonra da: -

Bir aralık istirahat için sergi ko':'ni- ebni§, büyük tezahüratla uğurlan -
serllği odasına gitmiştir. Orada ken- mıştır. Mareşal pazar günü Gaziemir
disine daimi sergi binası ve planları de askerlik kampında gençlik ordu
ile sergi yeri, serginin her seneki vazi sunun geçit resmini seyretti. Bu sı
yetine ve kalite ile fiyat bakımın - rada tayyareler de havadan geçide 
dan ne gibi farklar bulunduğuna iştirak ettiler. Mareşal (gençlerle) 
dair mah1mat verilmiştir. yakından alakadar olmuş geçitten 

Bu sırada Cümhurreisliği umumi sonra: 

Saat 16 da, itfaiye band05 uııt 
dığı istiklal marşı ile mcras / 
landı ve ilk olarak finans P~ 
İbrahim Fazıl Pelin kursuYe 
Loznn muahedesinin ene!ll 
hakında bir hıtabe verdi. 

la evli imiş. Fakat bu kadından ay- - Bir it vurdum. Olürse 
nlmıya karar vermiş, mahkemeye demiş ve Eyüpte babasının 

ölsün, katibi Bay Hasan Rıza ile mülaki o- "- Bunlnr tam asker olmuşlar. 
evine larak görüşmüşlerdir. Biraz istira - Sıhhatleri ve neşeleri yerinde. Mem 

Profesör ezcümle şunları 5 
11 

- Lozan günii milli heyccııı 
barüz ettirildiği ve yaşandı d 
dür. Lozan milli şuurun j;fıı ~ 
Bir millet ancak mılli şuurıı müracaat etmiştir. kaçmıştır. 

Bugdan sonra da Eyüp Nişanca- Yahya derhal hastaneye nakledıl 
sında Babahaydarda Arpaemini ma- miş, fakat orada ölmüştür. Polisler 
hallesinde oturan Azizin kızı Şükri- • Recebi babasının evinde yakalamış -
ye ile nişanlanmıştır. lardır. 

Azizin Mustafa ve necep isimli i- Recep ifadesinde: 
ki oğlu da vardır. Mustafa, Yahya- - Ben nefsimi müdafaa için bu işi 
nın hemşiresi ile evlidir. Yani Yahya yaptım. Iti öldürdüm, canımı kur
nın eniştesidir. tardım. Eğer ceza verirlerse yedi 

Katil Recep te Yahyanın eniştesi· buçuk seneden fazla vermezler. Ben 
nin ve Yahyanın nişanlandığı Şükrı- canımı kurtardım ya, bu kadarcık 
yenin kardeşidir. cezaya razıyım, demiştir. 

Yahya. evli olduğu Sadiyeyi boşa- Recebin, evlerinin kuyusuna at • 
mayınca nişanlısı Şükriye ile evlene- tığı bıçak kuyunun suyu itfaiyeye 
miyeceği için mahkemede boşanma boşaltılarak çıkarılmıştır. 

davasını devamlı surette takibe baş- Bu conayet, meşhut suçlar hak -
lamış, fakat iş uzadıkça uzamış. bir kındaki muhakeme usulünün ağır 
türlü talak karan alamamıştır. Bu cezalı suçlulara da teşmili hakkın -
arada da Şükriye nişanlı durmaktan daki kanuna göre takip edilmekte -
usanmış ve Yahyanın nişan yüzüğü- dir. 
nü iade etmiştir. Yahya da bu işi Yahyanın cesedi ölüm sebebinin 
Şükriyenin kardeşi ciğerci Recebin katiyetle tesbiti için morga nakle -
yaptığına zahip olmuş ve Recebe kin dilmiştir. Yeni kanu ağır ceza1ı iş -
bağlamıştır. lerde müddeiumumilere üç günlük 

Evvelki akşam Yahya, elinde bü- bir tahkikat müddeti verdiği için 
yük bir paket olduğu halde Draman morgdan raporun bugün verilmesi is 
caddesinde çeşmenin önünden geçer- tenilmiştir. Morg raporunu bugün 
ken Recebe tesadüf etmiş VC' Recebin verecek ve evrak derhal ağır ceza 
kendisine bakmakta olduğunu gö- mahkemesine sevkolunarak suçlu -
rüncc: nun muhakemesi yapılacaktır. 

- Ne bakıyorsun ulan? diye Re- Müddeiumumi Hikmet Onat bu 
cebi tezyif etmişktir. Recep te: hususta demiştir ki: 

- Göze yasak mı var? mukabele- - Meşhut suçlar kanununu ağır 
sinde bulunmuş, bu kısa muhavere cezalı suçlara da teşmil eden yeni ka 
koskoca bir cinayetin vesilesi olmuş nuna göre ilk defa olarak iddiana -
ve Yahya elindeki paketi kaldırıp Re me ile bir cinayet davası ve bu dava
cebin kafasına vurmuştur. nın suçlusu olan Recep sorgu ha -

Bu harekete Recep küfürle muka- kimine uğramadan ağır ceza mahke
bele edince de bıçağını çekmiş, üze- mesine verilecektir. 

AltıTaşınllaBtr Kıza 

Taarruz Eden iki 
Çocuk Tevkif Edildi 

(Barı 1 incide) 

Denilebilir ki, Türkiyede ağır ce
za mahkemesi kurulalıdanberi, ne 
müddei mahallinde bu kadar küçük 
iki davacı, ne de mücrim yerinde bu 
kadar genç iki maznun görülmüştür. 

Uyuyan küçük davacıların yanla
rındat orta yaşlı bir adam var: Bu 
adam, o yavruların babalarıdır!.. Ka 
pı önünde hıçkıran siyahlı kadın da 
bu adamın zevcesi yani o çocukla • 
rın anasıdır! Ve "ana", duruşmanın 
gizli yapılmasına karar veı ıldiği için 
dışarıda kalmıştır! 

* "- Altı yaşında davacı, on beş, 
on altı yaşında mücrim olur mu?" 
demeyin! Bilmem kaç numaralı Ka
nun mucibince, meşhut suçlar ağır 
cezalılara da teşmil edilmiştir. Ve a
ğır ceza mahkemesi, dün gece, bu 
kanuna uyan ilk davayı görmuştür! 

Küçük davacıların baba::.ı Bakır -
köyünde, Cevizlikte, Reyhan cadde
sinde 28 numaralı evde oturan "Ha
san oğlu Ismail" dır. Ticaretle meş
guldür. Davacılar da, bu zatın altı 

yaşındaki kızı Yılmaz ve Yılmazın 
büyük kardeşi dokuz yaşında Isma
ildir. 

Mnznunlnrdan birisi, Bakırköylin
cie "Yurt sahibi" sokağında, on nu
maralı evde oturnn Ohancs, diğ ri 
de arkadaşı Miçodur! 

Davacıların pederinden mahkeme 
de dinlediğimize göre hadise şudur: 

Şimdi, bu hadisenin içyüzünü mah 

kemeye şahit olarak getirilen iki ço

cuktan dinliyoruz: 

Bu şahitlerden birisi, 13 yaşında 
Sermet Ozharut, diğeri de Vaye Mu 
tartır! Ikisi de Bakırköyünün ayni 

mahallesinde oturmaktadırlar. Ser
met Özbarut, Ağır ceza mahkemesi
ne gönderilecek derecede büyüyen 
bu hadiseyi şöyle anlatıyor! 

"- Pazar güni.i, Vaye Mutaf, 0-
hanes, Miço ve ben denize girdik. Bi 
zim denize girdiğimiz yerde, küçü

cük bir kızla, ondan biraz irice bir 
oğlnn da vardı: İkisi de çırçıplak so
yunmuşlardı. Ohnnes onlara sordu: 

- Nereden geliyorsunuz böyle? 

- Yedikuleden! 
- Yanınızda kimse yok mu?. 

- Hayır! 

- Yedikuleye neyle döneceksi-
• ? 

nız .. 
- Bir liramız var. İkimizi de Ye

di~uleye göti.irür1 

Bu muhavereden sonra, Ohanes, 
bize: 

- Bana bakın! dedi!.. Bunları ben 
tanının . Yapyalnızdırlar. Beraber eğ 
lene biliriz! 

Biz, bu söılere bir mana vereme
dik. Fakat biraz sonra. denizde vü
zerken, sahilden bir feryat işittik. 

Zavallı Yılmaz: 

- Ağabey ... Ağabey ... diye acı acı 
bağınyordu!.. Koştuk. Sesin çıktığı 

kuytu yere ~ardığımız zaman, Yılma 
zı Ohmanesin kucağında gördük!. Za 
vallı kız çırçıplaktı. Ohanesin göz
leri dönüktü. Kıza sımsıkı sanlmış
tı!. 

- Ohancs çıplak mıydı?. 

- Hayır .. Mayosu vardı... Fakat 

bu mayonun bir kısmı, Ohanes denize 
girmediği halde ıslaktı!. 

hatten sonra cam adam paviyonu gc· nun oldum, demıştir. 
zilmiş ve Başvekil sergiden ayrılmış- Akşam üstü, şehirde bir gezinti 
tır. Yolu tıkayan binlerce halk, Baş- yapan Mareşal, Kültür Parkı dolaş
vekilimizi alkışlarla teşyi etmiştir. mıştır. Saat sekizde mevkii müstah
Bay Ce18.1 Bayar sergi hakkında bir kem kumandanlığı tarafından ordu 
muharririmize şu beyanatta bulun - evinde verilen ziyııfette hazır bulun 
muştur: muştur. 

"- Bence sergilerimizi iki noktai Genelkurmay Başkanının !zmir -
nazardan mütalea etmek faydalı o- den hareketi, gece yarısına yakın b!r 
lur. Birincisi memleketin istihsal& - zamana rastlamış olmasına rağme:ı 

Basmahane istasyonu çok kalablık· 
tını ve her sene yenilerinin kemiyet tı. Mareşal halkın: 
ve keyfiyet itibarile eskilere naza • 

ran fiyat farklarını mukayese ede • 

rek bu istihsallerin daha randab\ bir 

"- Güle güle git, yine bekleriz!" 
sesleri ve alkışları arasında uğurlan
mıştır. 

hale gelip gelmediğini göstermektir. Genelkurmay başkanı Balıkesir, 
Memleketimizin istihsalatının art- Kütahya, Esklşehirde de tetkikler ya 

tığına, kalitelerinin gün geçtikçe iyi

leşmekte olduğuna ve hatta müsteh· 

lik lehine fiyat farkları vücude gel -

diğine şüphe etmemek caiz olur. Ser

ginin gelecek senelerde bize bu ba

histe daha müsbet bir fikir verme -

sini temenniye layik görürüm. 

lkinciai dekorasyon ve Ar 
kısmıdır. Bu sahada dahi hayli 
yol aldığımız muhakkaktll". Fa 
kat memleketin feyizli bir mü
eaaeıesi olan Galatase.ray bina 
sının bize bu hususta kati bir 
fikir veremediğini söylersek 
herkesin bunu mazur görmesi 
ni ümit etmek lazım gelir. Şu 

halde bu kısımlar hakkındaki 
terakki ve inki,afın da ıeyrini 
tam manaıiyle gösterebilmek 
için, bu maksadı temin edebi
lecek bir sergi binaama ihtiya
cımız varaır. 

Bu defaki sergide yeni ve entere

san maddeler nazan dikkatimizi cel

betmlştir. Sergi, heyeti umumiyesile 

pacak, oradan Ankaraya dönecektir. 

lzmir Hava Seferleri 
1zmir, 25 (Tan muhabirinden) -

İstanbul - İzmir - Ankara hava se
ferlerinin yapılamaması, Cuma ova
sındaki tayyare meydanının yağmur 
lu havalarda iniş ve kalkışa müsait 
bulunmamasından ileri gelmektedir. 
Burada beton zeminli bir hava istas
yonu yapılması mukarrerdi. Fakat 
bu da ancak gelecek sene kabil ola
caktır. Devlet hava yollarının bir 
mühendisi iki gündenberi tetkikler 
yapmaktadır. Bu sene ekseriya yağ
mursuz olan fuar ayında İstanbul -
İzmir tayyare seferleri yapılması dii 
şiinülmektedir. 

20 Ağustos - 20 EylCıl arasında ya
pılacak olan bu seferlerde daha zi
yade eşya nakliyatından istifade e
dilecektir. 

Köylülere Arazi Tevzii 
İzmir, 25 (Tan muhabirinden) 

Yeni çıkan tevzii arazi talimatname-

mak suretile tevzi edliecek arazi me 
yanında ilk olarak Develiköy halkı 
müracaat etmiştir. Muamele yapıl

maktadır. Yakında köy halkına b-

memleketin iktısadi sallasında kal- puları verilecektir. 

kınına hareketine doğru yürüyüşü-

nün güzel misallerinden biridir. Fa-

kat bütün gördüklerimizin, memleke 

tin umumt kalkınma hareketinin tam 

mikyasıdır dersek aldanmış oluruz. 

Bu hareket ilerde de yapılacak işle

rin devamlı olacağını ifade edebilir. 

Gayemiz, iktuıadi işlerimizi bu umu

mi yürüyüşle hedefe yaklaştırmak-

tır. 

Mevcut şeraite göre sergiyi muvaf 

fak bir eser telakki edebiliriz. Müte

şebbislerini tebrik ve takdir ederim. 

Milli ekonomi namına eserler mey

dana koyan müteşebbis sanatkarlara 

da büyiik, hayırlı muvaffakıyetler 

dilerim. 

Sanayi demek, medeniyet 
demektir .. Medeniyet ise mü
balağasız olarak sanayi de
mektir. Eskiler, sanayi ile zira
ati ayrı telakkilerle ifade et
mek istiyorlardı. Halbuki, zira 
at ve sanayi biribirlerini ikmal 
ve itmam eden bir küldür. 

Milli Ekonomi ve memleke
tin umumi menafii hu kanaate 
ayrı nazarla bakmayı tamami-
1~ meneder. 

karar verilişinden sonra, şahitleri 
dinleyinceye kadar, karar da verilmiş 
ti: 

Birisi 14, diğeri 16 yaşında olan iki 
oğlan tevkif edileceklerdi! 

* Onlar, mahkemeleri bugün görül-
mek üzere tevkif edildikleri zaman 
saat 23 tü. 

Ve küçücük davacılardan birfsi. 
halA hıçkıran anasının, diğeri de, ha-
la hırslanan babasının koyunlarında, 
uyuyorlardı: Uyuyamıyan iki insan 
vardı: Ana ve baba! · 

Hay/ada 
Bir Dinamit 
Patladı 

(Başı 1 incide) 
Suikasti müteakip, bütün Filis -

tinde vaziyet son derece gerilmiş -
tir. 

Hayfada mukabelebilmisil hare -
ketleri derhal başlamıştır. Arap hal
kı, Yahudi mağazalannı ateşlemiş ve 
bu mağazalardan dördü tamamile 
yanmıştır. Mukabil tezahürcüler ta
rafından yakalanan otomobil, dur -
durulmuş ve devrilmiştir. 

Hayf aya varan bütün yollar ke -
silmiştir. Dahil ile telefon muhabe -
ratı da münkatidir. Askerler, nizamı 
yeniden tesise çalışmaktadır. Orfi 
idareye benziyen tedbirler alınmış -
tır. 

Yafada umumi grev ilan edilmiştir. 
Heyecan, Yafa ve Telavive hudut 
mıntakada bazı hadiselere sebebi -
yet vermiştir. Bir Arap, rovelverle 
öldürülmüştür. Çarpışmaların önü -
ne geçmek üzere askeri müfrezeler, 
Yafa ile Telaviv arasındaki mahalle
de mütemadi surette dolaşmaktadır. 

İngiliz askeri hava kuvvetlerine 
mensup tayyareler, her dakika mü 
dahale etmeye hazır bir halde mın
taka üzerinde uçmaktadır. 

Resmi makamlar, sabahki hadiı:ıe
nin müsebbiblerinl bulmak üzere tah 
kikata devam eylemektedir. Araştır
maların neticesi gizli tutulmaktadır. 
Dinamitin gayet modern ve çok mü
kemmel mekanizmalı olduğu öğre

nilmiştir. 

mesile yaşar. 
Lozan demek istiklal de~ 

1
• • b!IP 
mparatorluk devrinde ısc ııı 

tiklalinden tamamen rnahfll 
ve biitün muahedeleri kendiSJ) 
te ettirilen bir devlet vardı. 

·ıe lıştıkları için Lozanı da . bı ·ıe 
ettirmek istediler. Kendılcfl'~ 
cadele ettiğimiz devletler, ~ 
kanlıkla ve Sevr gibi bir sil 
hedesi yapmak azmile ı,ozı.ırı9 

Ier. (bC 
922 sonunda Lord Gürz~~ t<I• 

zakercnin sonu gelmez!) d~)o e~ 
kendi fikirlerini kabul ettırıll 

'b. ıı' yordu. Fakat bildiğimiz gı 1 '
1 

ne sonunda bütün empcrY8~ 
cadele akim kaldı. Çünku ar 1t 
ta Atatürk vardı. Türkün bile , 
riayet mecburiyetini kanla \ 

o anlatmıştı. ııııl 
Ortada, başında Atatiirk 

genç ve zinde bir Türkiye~~ 
cut olduğu hakikati anlııŞ 6 

. ı:ı~·ı ' sonradır ki, Lozanda mus ı:ı-9 

dahilinde müzakere imkanı 
muştu. t! 

Lozandaki dava, sadece O 
sahip olmak davası değild~·te' 
rakta, milli menfaate IJ'lll il 
bir tasarruf istikameti ve~~~S' 
sastı. Işte Lozanın kapi:uııı ;~ 
ilga eden 28 inci maddesı, 'fil 
sahada hakiki istiklalini ver, 

Muahedenin iktısadi ve:;!,,,
kümleri o zaman nazarı dıv 
lınmamış olsııydı bugiınkll e ~ 
inkişafına ve mütevazin fiıt9 

sıl olamazdık. .. . . .pef' 
Lozan büt.WWktlsadi piifil rr!Y. 

t;ıdao kaldıı:.<Jı'P~üx.l.c bu~~ 
li ve 1Ktısadı ıstıkıalc ıcıı ,tıJ" 
du. Eğer Lozan bu işi yıı~tıl jçltl 
saydı bugünkü inkişaf bizıJll 
kansız olurdu. 

~;r~ıı.ı Lozan, bunun için ı .. 

büyük abidesidir.,, fı' 

Bundan sonra Hukuk fel~e il' 
çenti Yavuz Atadan, LozD .ıcoııf 
da bir konferans verdi. su tııı 
ta, bilhassa Lozanın, diğer 
muahedelerinden ayrıldığı rı 

ı-ı 
şekil, muıhteva ve ruh bıl 91~ 
tetkik olunarak Lozanın, Y ıo 
harbin tasfiyesini yapan .~it rırİ 
de değil, tarihin bir dönUJllıdıl 
nı tesbit eden bir hudiSC 0 

barüz ettirildi. <1 
Doçent Yavuz, sık sık all<;; ıı 

silen konferansını şu sözler ftıf 
- Loid Corc'a '"Lozan. 1 ~ 

nin bu vakte kadar akdct~!ğd 
delerin en alçaltılmış~~~:· d(ıfl' 
bu mua hC'rlf" ile biz bııt~ı~. ,,, 
hodblnliğini yendik. Mıl 1 {ıle~i 
en büy~k siyasi kıymet :c~lli'l 
Türk milliyetçiliğ, kendı 

11 müdafaasında gösterdiği bıct/ 
bundan snnra da göstereCC f;ıll 

Bundan sonra tnleıbedcfl ıtlef 
bir hitabede bulundu ,..e 
bu suretle nlhavet verildi 

. ıJllll 

mıntakada kolonilerin ı1l 
takviye edilmiştir. JI 

Şehirde diğer çarpıfff' 5' 
Hayfa, 25 CA.A.) - :a~,~" 

suikast haberi Hayfa rnıfl ıııı~ 
süratle etrafa yayılmış \:etli'· 
sında asabiyet tevlit etırı 1~edC 
muhtelif mahallerinde ar <lııJ 

srıll· 
muş ve bı.: arbedeler c. )"ll~ıJ 
Yahudi ölmüş ve birçolc 
yaralanmıştır. ırıôt 

Şehrin aşaf,"tJ mahalleler )'ıı~ 
sokağa çıkılması ve ışık 
menedilmiştir. • cıı i' 

Askerler ve bahriye efr~1t14' 
gezmektedir. Mıntaka etr r 
nakalRt inkıtaa uıtranııştı hJ 

Yahudi mahallui rrı" 
altında "1ıd 

"/ll" Hayfa, 25 (A.A.) - 111 
ıcet hallelerinl kuvvetU ss ıııfl 

"- Küçi.ık Yılmazla ağabeysi, Ba
kırköyünde oduncu Asıma ait olan 
bir mahallin sahilinde denize giri -
yorlar. Ohanes ve arkadaşı Miço, bu 
çocukları ellerine 60 para vererek 
kandırıyorlar, ve sahilin münasip bir 
yerinde, evvela Yılmaza tecavüz e -
diyorlar!.. Sonra Yılmazın ağabeyisi
ne de taarruz etmeye yelteniyorlar. 
Fakat küçük Yılmazın ve ağabeysi
nin feryatları, etraftan duyulduğu 
için, bu ikinci taarruz niyeti yarım 
knlıyor!" 

* Muhakemexe bugün saat 11 de de-

Bugün buraya gelmesi beklenen bü 
tün gemiler, Telavive sevkedilmiştir 
Mısırdan gelen tayyare burada yere 
inmemiştir. Hayfa ~uikasdi, Fili~ti

nin şimal mıntakasında ve ezcümle 
Taberiye civarında da derhal tesi
rini göstermiştir. Burada üç yahudi 
ölmüş ve ikisi gayet ağır olmak ü
zere üç kişi yaralanmıştır. Bütün 

lerile Bahriye si][ıh e~da:ııf"' 
faza etmektedir. Şehrın tı1 

Yahudi varoşlarına yaf<ı~9 çı~ 
!erde gündüz dahi sokııı; 

Bcn, mahkemenin gizli olacağına vam edilecektir. yasak edilmiştir. 
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DAN IAÖ.A 
1 _A 
2 V?upada bQ.Y{lk blr devlet. 
3 - Baıkan, blr dost devletin merkezi. 

- I> b 4 _ a UÇSUz. ve torapsız.. 
.\!yada bir Arap illkesi, nihayetine 
bir (N) konursa eğlence mAnasına 

S lellr. 
s - I>uınan kiri. 

- fngtıtere imparatorluğunu teşkil 
'1 tden 1an müstakil hükumet. 

- ;eıntilikte kullanılır blr toprak, 
B lr erkek ismi. 
9 : 1:;•nıız.ca ıöl, sütten yapılır bir tatlı 

enha sessiz; blr klAsik Fransız 
ıo esen. 

r 1J-; İnsan nesli, hilcum 
1 t'RDAN AŞAGI 

- nglltereye tAbi olan bir cOmhurl-
2 _ ~Un halkından olan. 
3 _ ç rgu; ne burası, ne şurası. 
4 _ ~ı>lak durmamak. 
5 _ l<. çnul. Y\lva. 
6 _ liıbrıata blr ~ehir. 
7 _ ~rp otomobili, dede. 
8 -.......Ja 81'lsızca, hilkı'.imet; bir fçkf. 

h neyronun başındaki kelime ıilfı-
9 ın kurlUn borusu. ' 

- aır '-.. Yerde duran. 
iiii; 
•tu ·~ 

lste ''"•'- ft11vt.~--t,.., ı 
ıc~ llbuı Viliyetl tuahndan 

ay .. d 
tırıl 11 tldan için makbuz bas-
dilci ~'Itır. Ellı çift varaklı. tel 
'l'aş: 1 

bir 'ildi 25 kumştur. 
ru,, •Ya POstaparası ile (3U> ku· 
l' ur. 
~N l\t 

athaasında satılmaktadır 

, ... Dr. IHSAN SAMI • 

Bakteriyoloji Liboratuan 
1.1,,,.,,,,, k 

ı.ı •n tahlllltı frengi nok· 
~h "•zarından (Wauerman vt 

'tıı,: teaınuııerl) kan kDreyvatı ta · 
•11 Tlf 

teıhıaı 0 ve ıaıtma haatalıkları 
"tt "• idrar balgam cerahat kazu 
lıu111 1 

111 llıhllıltı Oıtr• mlkroakop• 
• ••••• 1 klter r ıtlhzarı kanda Dre 

"'"'" l(ıorUr Kolleaterln miktarlı · 
'tz t'"'1nl Dlvanyotu N,, 31, 

~- Tıl 20181 

~ ratih IUlb 3 - .. hukuk h'k' l" 6'tlden: uncu a ım ı· 

1-taıık - Satılık Hane -
oı~tıa ernernizce terekesine vazıyet 
•ıııa : ve borcundan dolayı satılma
~r •tar v~rilen ölü Mehmedc ait 
~ı ,.,..'Yda Sofular mahallesinde Kı.,, "<ltnar k 
.ı.afy e ar§Ulı Horhor caddesi ve 
4 lllt:ıecı Orhan sokak 1,3 numara
~llitı t..~~ükanı bulunan ahşap ba
tı ı274Uruarnının muhammen kıyme-

t"in adır. 
' e~ı: Kapıdan içeri giril -
~ sa~ kareairnan dö§eli ufak 
faıt bir llllıktan sonra merdivenle u
bır heıaSOfaya çıkılır. Burada iki vda 
~e Çık ~e sofadan bir kapı ile bah
~lrtıa 1 ır. Zemin katta zemini ka
ta b[r ~:ö~.eli bir mutfak, üst kat
barıel\! a uzerinde üç oda bulunup 
~tı rı.: her tarafında elektrik tcsi-

li Vcuıtur 
el aneni . 
eli !tı n 20 senelik evkaf taviz be 

bilflrtıuU§teriye ve diğer müterakim 
cleı:ı 1\.:1 ın Vergi ve resimler tereke -
)~ '""enrn k llıqe 7 

5 
e şartile talip olanların 

~Y~e ' .. Pey akçelerle birlikte mü
~e l'&atıillnü olan 30--8-938 günü-
i}ı &\ı"- l)an •alı günü saat 10 da Fa-

ltı_ı: <ıı 3 .. 
t ~llcaat Uncu hukuk mahkemesine 
n::a tebı~rt lUzumu bütün alakada-

te n .. 1 rnalıtamına kaim olmak 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 3410 lira olan 1000 kilo 23X63 m/m lik lama demi

ri, 15000 kilo 10 m / m ve 15000 klio da 14 m/m lik yuvarlak demir 11-8-
938 perşembe günü saat 10.30da Haydarpaşa.da gar binası içindeki satın. 
alına komisyonu tarafından açık eksiltme usulil~ satın _'!lınacaktır: 

ıf ALillMll>ii %1Lii lllLEIH 
KA.~SI 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin. ettıği ~es~ v~ 255 lıra 75 
kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gunu saatine kadar ko 

misyona müracaatlan lazımdır. . . 
Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada "ar binasındakı komısyon tara-

fından parasız olarak dağıtılmaktadır. 
q L_;ııı •llPE• 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 
Bankamızın Şube ve ajanslan için lüzumu kadar memur alınmak üze 

re müsabaka imtihanı açılacaktır. 
Müsabakaya girebilmek için en aı orta mekteb mezunu olınak ve YaJl 

18 den aşağı 30 dan yukan bulunmamak şarttır. 
18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından ev-

vel memurluk sınıfına geçemezler. 
Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunlan a. 

lınmıyacaktır. 

Orta mektep mezunlan için altı ay, lise ve daha yüksek mektep me
zunları için bir sene devam edecek olan staj m??deti zarfında ?rta mek 
tep mezunlarına otuz, lise ve daha yukan tahs~lı ola~lara 80 11:aya ka
dar ve imtihandaki muvaffakıyet derecesile mutenasıp surette ucret ve 
rilir. İyi derecede yabancı dili "!ransızca, ingilizce, almanca" bilenlerin 
ücretleri emsalinden 10 - 25 lira arasında yüksek tutulur. 

Henüz askerliğini yapmamış olanlann daimi kadroya alınmalan as
kerliklerini ifa edinceye kadar tehir olunur ve askerde bulun<iuklan 
müddet zarfında maaşsız mezun sayılırlar. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda. muvaffak olanlar, 
on beş liradan aşağı olmamak üzere yüzde 20 nisbetınde zamla TEKA
ÜDE TABİ DAİMİ KADROYA alınırlar. 

Yabancı dili bilen ve asgari Hse tahsili olanlar - talimatnamesindeki 
c:artlar dairesinde _ beş senelik muvaffakıyetli bir memuriyet devresin 
den sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilir
ler. Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Ba 
lıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzin
can, Eskşehir, G. Antep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kon 
ya .Kütahya, Giresun, Malatya, Maraş, Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, Trab 
zon, Van, Yozgat şubelerimizde orta mektep mezunlan için 16 ve 17 A
ğustosta , lise ve daha yukarı tahsili olanlar için 18 ve 19 Ağustosta saat . 
dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imti
han yapılacağı yukarıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek 
izahnamelerdc görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi 
müdürlüğüne ve Ankarada bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne 15-8-
938 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4801) AslanveEskihlsarMüffe· I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r ~ 

Adana Su lılerl ·, ınc:ı Şube MühendisliCjln~en: . 
hit Çimento ve Su Kireci 
Fabrikaları Anonim Şirke· 

tinden: 
l LAN ! 1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan Adanada Elektrik .. fabrıka

sı civarındaki arsa üzerinde yapılacak işletme binası ile teferruah~dan 
bulunan garaj ve depoya talip zuhur etmediğinden işbu inşaat yemden Ticar et kanununun muaddel 386 v·14H1Ut:.)"t: KUllUlnlU?j~Ur. ncı maddesi Ve Şirket dahili muka-

-2 - Kapalı Zarf usulüne tevfikan eksiltmeye çıkarılan üç binanın keşif velenamesi mucibince Aslan VJ! Es-
bedeli 29346 lira 28 kuruştur. kihisar müttehit çimento ve su kire-

3 - Eksiltme 1938 senesi Ağustosunun üçüncü Çarşamba günü saat 10 el fabrikaları anonim şirketi hisse -
da Adana su işleri 6 ıncı şube mühendisliği binasında toplanacak komis- darları aşağıda yazılı ruznamede 
yon tarafından yapılacaktır. muharrer hususatı müzakere etmek . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2200 lira muvakkat teminata ait vezne üzere 12 Ağustos 1938 tarihine mü -
makbuzu veyahut hükumetçe muteber banka mektubu ve Ticaret Oda- sadif cuma günü saat 14.30 da Ga -
sında kayıtlı olduğuna dair vesikayı ve 20000 liralık inşaat yaptığına dair latada Agopyan hanında şirket mer
Nafia Vekaleti müteahhitlik ehliyetnamesinin ibrazı mecburidir. kezinde inikat edecek fevkalade he-

5 - İstekliler bu işe ait eksiltme şartnamesi, mukavele projesi Nafia yeti umumiye içtimaına davet olu - , 
İşleri Genel Ş3rtnamesi , hususi ve fenni şartnameleri keşif cetveli ve pro- nurlar. 

1 jeleri 150 kuruş mukabilinde su işleri dairesinden alabilirler. Ruznamei Müzakerat 
1 6 - Teklif mektupları yukandaki üçi':ıcü maddede yazılı s~a.tten bir 1 _ Çimento sanayiinin Eti Bank 
saat evveline kadar ihale komisyonu riyasetine makbuz mukabılınde ve- elinde temerküz ettirilmesi ve husu
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ihalenin yapılacağı saate ka- si çimento fabrikalarının bu bankaya 

1 
dar gelmiş olması ve dış zarfın ayrıca kapatılmış bulunması 18.nmdır. devir ve ferağı hakkında hükumet-

7 - İsteklilerin teklü mektuplarına yukarıda gösterilen proje ve tefer- çe ittihaz olunan karardan hisseda -
rüatının pullu ve imzalı birer nüshasını eklemeleri ve tenzilat miktannı ranca malumat husuliyle heyeti u -
yazı ve rakam ile ayrı ayn göstermeleri mecburi olduğundan bu şeraiti mumiyece bu hususta bir karar itti-
haiz olmayan tekli! mektupları kabul edilıniyeceği ilan olunur. (4487) bazı, 

----~---~-~-~----~-----------' 2-lli~whnğ~nH~inh~ 
lstanbul Jandarma 

Miktar ve Cinsi 
Sahnalma Komisyonundan : 

Tahmin Bedeli İlk Teminatı 

--------------vaketa 
24932 Kilo san ve 12.000 Kilo siyah 
34242 Kilo Kösele 

L. JC. L. K. 

91130 00 
54787 20 

5806 50 
3989 36 

Her iki kalemin tutanna göre ilk teminatı 145917 20 8545 86 
1 - Cinsi, miktan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı kösele, 

san ve siyah vaketa 6 A~ustos 1938 Cumartesi günü saat 11 de İstanbul 
Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunca kapalı zarf eksiltm~ 
sile satın alınacaktır. 

2 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. Veya 730 kuruş mu
kabilinde Komisyondan aldınlabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine ve şartnamesine göre 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 na kadar 
makbuz karşıığı olarak Komisyona vermeleri (4589) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

L. K. Lira Kuruş 

200 Nöbetçi muşambası 2384 00 178 80 

ı _Jandarma birlikleri ihtiyacı için cinsi, miktan tahmin bedeli ve ilk 
teminatı yukarda yazılı 200 adet nöbetçi muşambası 2 Ağustos 938 Salı 
günü saat 11 de Gedik paşadaki Jandarma satın alma komisyonunca açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 _ Nümune ve şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir. 

3 _ İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanuna göre icap eden 
vesikalan ve ilk teminat mektup veya makbuzlarile komisyonda bulun-
maları. "4496,, 

diki yine hissedaran heyeti umumi-
yesinin tasvibine muallak olmak ü
zere işbu şeraitin müzakere ve tes
biti için delege tayini, 

3 - Işbu devir muamelegjnin icap 
edeceği ve heyeti umumiyenin mü
nasip göreceği diğer bilcümle karar
ların ittihazı. 

Ticaret kanununun 385 nci mad -
desi mucibince hissedarlardan bir 
hissesi olan dahi işbu müzakereye iş
tirak ve rey ita etmeğe hakkı vardır 
ve birden ziyade hissesi olan zeva -
tm reyleri hisseleri nisbetinde teza -
yüt eder. 

Işbu içtimada hazır bulunmak is
tiyen zevat ticaret kanununun 37l 
n~i maddesi mucibince içtima tarihin 
den bir hafta evvel hsselerini şirket 
merkezine tevdi etmelidirler. 

Ba~kalara tevdi edilecek hisse 
seentleri mukabilinde alınacak 0 • 

lan makbuzlar Şirket merkezine tev 
diat mahiyetinde olarak kabul edile
cektir. Istanbul, 22 Temmuz 1938 

Meclisi ldare _ ............... ~ 1 ZOhrevt ve cllt tıaetatıklırı mOtıtıan., I ~ 

Dr. Hayri Ömer 1 

ı I ığJeden eonra Beyoğlu Ağacam 
I . 11 ,...,~mttı1 11\Jn 1~~ 1'Plpfon·4~!1>l 

T. H. K. 

BUYUK PIY ANGOSI ' 
Dördüncü keşide: 11 Aijustos 938 dedir. 

Şiindiye kadar binlerce kiıiyl zen(Jin eden bu 
piyangoya İ!tİrak etmek ıuretlle ıiz de taliinizl 
deneyiniz. 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

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

adet mükaf :Jt vardır ••• 

Askeri Mekteplere Maaşh 
Öğretmen Aranıyor 

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

2 - İsteklilerden; kültür öğretmeni olanların veya ö~retmenliğe 
kanuni ehliyeti b~unan devlet memurlarının müktesep hakları gözö
nüne alınmak şartı~ 30:40 Ura asli maaş. 

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

3 - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır: 
A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani Oise için, 

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

Orta mektepl~r için: Yukarda yazılı üç yüksek okuldan Vı;)ya orta öl
retmen okulundan mezun bulunmak ve yahut üniversitede imtihan ve
rerek ehliyetname almış 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 yazllı şartları tamamen taşıyanlnrdan istekli olanların 
dilekçelerile birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası. nüfus tezkeresi 

sureti ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerıni 
Ankarada Askeri liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 - Uçuncii maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara naza
ran öğretmenliğı uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonrsırbn 
istenecektir. (879) (3082) 

Ankara Vilayetinden: 
Maliye Muhakemat Müdürlüğüncıe200 lira ücretli muhakemat memur

luğu için, şerait ve evsafı kanuniyeyi haiz olanların Muhakemat Müdür 
lüğüne müstacelen müracaatlan. (2643) (4817) ~ 

SALiH NECATl'nin Keskin üşütme, cırip, nezleye ve ağrllara bire birdir. 1 lik Ye 10 luk 
kutulan vardır. 
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en son tecrübelerin 

TOKAL ON 
REMi 

ile tecrübelerini 
yapmak için bir 
cild mütehassısı ta
rafından 17 ila 72 

yaşlannda 

107 kadın intibah 
edilmiştir. 

işte neticeleri 

Sayanı hayret 
Semerelerini 

Görünüz. 

Tecrübesi Muvaf- 'Her hangi bir kremi kullanmazdan 
yapılan fakıyet evvel bu basit tecrübeyi yapınız. 

Siyah benler 
.A.çık nıesanıeler 

Buruşukluklar 
Gevşek cild 
Yağlı cild 
Kuru cild 

17 
19 
22 
14 
18 
17 

17 
18 
19 
12 
18 
16 

107 100 

---------------------------Her sabah daha genç 

görünmiye çalışınız. 
BU AKŞAM Y.A.TMAZDAN EV
VEL yüzünüze penbe rengindeki 
'Tokalon kremini sürünüz. Terkibln
<ie, genç hayvanların cild hüceyre
lerinden istihsal edilen BioceJ cev
'hcri vardır. Siz uyurken cildinizi 

besler, buruşuklukları giderir ve 
taze, nermin ve genç kalır. YARIN 
SABAH, beyaz renkteki (yağsız) 

Tokalon kremini sürünüz. Gayet 
besleyici, kuvvetlendirici ve beyaz· 
latıcıdır. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri sıkıştırır. En esmer ve 
sert bir cildi beyazlatarak güzelleş
tirir ve yumuşatır. Bilhassa pudra 
için ideal bir esastır. 50 yaşların
daki kadınlar, bu basit usul saye
sinde şimdi 30 yaşlarında görüne
biliyorlar. Yukarıki resimler, cild 
unsuru olan Tokalon kremini kul- 1 

lanmadan ve kullandıktan sonrakiJ 
kadınların hakiki fotoğraflarıdır. 1 
Başka hiçbir müstahzar ile kabili 
kıyas olmayan Tokalon kremi dai
ma mütehayyir neticeler verir. 

TEKNIGININ en son 
HARIKASI 

Radyolarıdır. 
İstanbul, Beyoğlu, Galata, Kadıköy mıntakalarile, taşrada 

Vilayet mer'kezlerlnde acentalar aranmaktadır. 
Umumi Vekili : Galata Bankalar caddeııi No. 75 

ELEKTRA __ _ 

SUADIYE PLAJINDA-, 
Yann akşam saat 23 de Mantl Arap San'atkirlanndan Dansöz 

BAYAN BEDRiYE AHMET VE MUZAT ELBAGDADI 
Fe\'kaltıde bir SAZ TAKIMI ve aynca KADIX ORKESTRASIİ ile mü 

kemmel bir gec:e giçirilecektir. Duhuliye yoktur. 

GÜNEŞ BANYOSU 

alacaklara 

GOneıln yakıcı ıualarından vikaye 
etmekle beraber elldln daha çabuk 

Pati ıOrOnOz. Ve gOneı banyonuzu 
tereddUtııOz vı kemali ıükOnetlc 

alınız. 

'21•«·1E 
GOneı banyoıunda yanan elldlnlzln 
yanıklarını tcakln ve tedavi için dahi 
kemal! 

Pati bir kere tcerObe ederseniz, her 
vakit kullanacak ve dostlarınıza tav
ılye edecckalnlz. 

Bir gOzelllk kremi deöll mUtehaası•· 
lar tar•fından lıtlhzar edllmlt aıhhi 
ve faydalı bir cllt melhemdlr. 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare 

eden Ahmet Emin YALMAN. Gaze. 

tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirk 
eti. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

KUVVET 

TAN 

Bu adamı canından bezdiren şey: 

G R I P 1 N i tecrübe edinciye ka
dar çekmcğe mahkum olduğu ağrı 

• ve sızılardır. 
• • 

En şiddetli baş ve diş 
ağrılarını keser. 

• p i G 
Romatizma, sınır, adale, be1 ağrıla

rına kar~1 bilhassa müessirdir. 

GRİP i 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk algınlık

larından mütevellit bütün ağrı, 
sızı ve sancıları geçirir . 

icabında günde üç kaşe alınabilir 

ismine dikkat, taklitlerinden sa
kınınız ve Gripin yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle 

reddediniz. 

ŞURUBU 

' 

Kansııhk, kemik hastahkları, dimağ yorgunlukları 
ile vitaminsizlikten doğma bütün zayıfhkları geçirir. 

1 
Her annenin bilmesi İcab eden bir kuvvet ~mrubudur. Çocuk
larınıza Vitalin kuvvet fUrubu vermekle onları sağlam, gür

büz ve neşeli yetiştirirsiniz. 

i • 

Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların 
hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. 
1NG1L1Z KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - ISTANBUL 

Sümerbank Umumt Müdürlüğünden: 

MUSTAFA 
NEZİH 
~'V'I 

Memur Ahnacaktır. 
Gemlik Sungipek fabrikası için 140 lira ücretle almanca, muhabere, 

tercüme ve daktiloya vakıf bir memur alınacaktır. 
Taliplerin 5-8-938 tarihine kadar tahsil vesaikilc Ankarada Umumi 

Müdürlüğe müracaatları beyan olunur. (2645) (4803) 

KODAK "B R A UN I" lerle Böyle 
enstantaneler o ka· 

dar kolay ki 

<BRAUNI 127 
T. L. 4.25 

POPULAR CBRAUNIJ 
T. L. 6.25 

620 CBRAUNU JUNIOR 620 
T. L. 8.25 

- o-

KO 
VER 1 K 

A 
o 

Filmini de Kullanınn:: 
Kodak satıcılarından 

arayınız veya şu adrese 
müracaat ediniz. 

KODAK (Ecipt) A. S. 
ISTANBUL 

Bundan Sonra Kadınlar için 
Ayın her .. .. 

gunu 

FEMiL 
FE • 

1 

FEMIL, 

FE 
FE 

i 
• 
1 

biribirinden farksızdır. 

İcad edildikten sonra birçok üziiciİ 

meşakkatler ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara (.A.ylık temizliklerinde) kul 
lnndıklan bez ve pamuk tamponların 
fcliı.kct yuvası olduğunu öğretmiştir· 

Ve bağı kullanan her kadın lastik 
top gibi çevik ~e serbest bir hareke
te kavuşmuştur. 

Bilgili bayanlan rahim ve tenasül 
hastalıklarından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar rna· 
yolar içinde bile sezilmiyen gayet uA 
fak, sıhhi, yumuşak, mikrobsu:ı, el 
çantalarında taşınması kolaydır. 

v 
Her eczanede ve büyük mağazalarda 

TRHTR
HURUl.RRDR/I 

kurtulunuz 

• • 

v 
Akşam 

EDD 

Otelinde 

, . 
----· 4 üncü Konseri ________________________________ ,/ 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: . ,.,. 
Miktan Cinsi Tahmin Bedeli İlk ~erıı1;. 

Kilo Lira K. ~ 

6800 Tire çorap ipliği 10387 00 779 o~,cı 
1 - Jandarma ihtiyacı için cinsi, miktan, tahmin bedeli, ve ilk teıt1~ 

yukarıda yazılı 6800 kilo gri renk çorap ipliği 5 Ağustos 1938 currıB ~· 
saat 11 de İstanbul Gedikpnşa Jandarma Satın Alma KomiS)·oı:J 
kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. lif (f 

2 - Nümune, evsaf ve şartname her gün komisyonda görületıi 
• ya bedelsiz aldırılabilir. ~ 

3 - isteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tari!atırıB t 10' 
tanzim edecekleri kapalı zari teklif mektuplarını eksiltme günü 588 

kadar makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. (4675) 

,> ~ • • . .... . .. .. . ' )) .'\ ; ,,,,. 


