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/ B A ŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Bu iki büyük ciltlik eser her eYde bulunması li
zun bir kütüphanedir. Çocujunuzu bundan mah
rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. 

TAN Matbaaaı 

Türkiye-Almanya Ticaret Rus -Japon Askerleri 
Anlaşmasının Esasları Beş Saat Çarpıştılar 

Almangaga Bu Sene 150 Milyon Japönlar 1500 Rus Askerinin Hududu 
Marklık /lıracat Yapabileceğiz Geçerek iki Köyü Yaktığım Bildiriyorlar 

~--, Piyasada Canhhk 
Günlerin 
Öcü 

-~ 

Türkiye - Almanya aruında imzalanan yeni ticaret anlatması 
için fehrimize yeni malUınat gelmittir. Anlatma, kliring ile tediye 
yapdmuına •e ihracat ile ithalatın her iki memlekete kontenjan. 
arz olanık rinneaine iatinat etmektedir. 
Almanya yurdumuzun muhtelif 

madeni maddelerinden istifade et -
mek istediği cihetle, bu gibi madde
lerden hükiımetimizin muvafık bu
lacağı nisbet ve miktarda Almanya
ya ihracat yapılacaktır. Alman per -
mi daireleri Türkiyeden ithal oluna
cak mallar için alakadarlara permi 
verecektir. Her iki memleketin 1938 
senesi için ithalat ve ihracat yekti • 
nu 150 milyon markı geçmiyecektir. 
Almanyanın Türkiye piyasalarını ka
zanmak için ihracat ve ithalatta ko
laylıklar göstereceğine işaret edil -
mektedir. 
Anlaşma havadiai üzerine piyasa -

larımızda derhal canlılık olmuştur. 

Tütün, fındık, tiftik, deri, barsak, 
bakla, keten tohumu ve arpa üzerine 
siparişler başlamıştır: 

Ankara Polatlı ayarında orta mal 
tiftikler 112,5, Eskişehir, Karahisar 
malları 115, deri mallan 85 kuruş
tan piyasada isteklenmiştir. Oğlak 
derilerinin yüz adedi 60-65 kiloluk 
ve yüzde 20 ikincili olanlara 126 ku
ruş fiyat verilmiştir. lngiltere kana 
lı ile tiftik alan Almanya bundan böy 
le piyasamızdan mal alacaktır. ln -
gilterede tiftik piyasası 2-2,5 pen 
yükselmiştir. Barsak, fındık, arpa fi 
yatları kendini muhafaza etmektedir. 
Almanya için kuru bakla toplanma
sına başlanmıştır. 

Cellô.t Gölü Bataklığı 
Birbuçuk Ay Sonra 
Knr,,ı,,/mıış Olacak 
Ege Ovalannın Sulanma Profesl Bir Buçuk 
Milyon Liraya Müteahhide ihale Eclildl 

Çinlilerle harbeden Japon askerlerinin bir ileri hareketi 

Tokyo, 27 (A.A. - Havaa) - Resmi bir teb- üç taraftan hücum eden 500 Japon - Mançu 
liide bildirildiiine ıöre, 22 Temmuzda 1500 askerinin taarruzu üzerine Mançu ıahilini ler· 
So•yet ukeri, lntuq köyünün kartıamda kiin keylemitlerdir. ÇarpıflD&, bet aaat ıürmüttür. 
ufllık bir adacıiı itıal etmiftir. Ayni sün zar- Vefiyat miktarı malibn deiildir. 
fmda Scnyet aakerleri, Uuuri nehrini geçmit- 23 Temmuzda, J apon makamlan, harbi 
ler,H•intunı ye Y aolinbe köylerin i itl'al ede- Sovyet konsolosluğu nezdinde enerjik surette 
rek müteaddit evi alete • ermitlerdir.Saat 21 de protestoda bulunmutlardır. (Arkası ıo uncuda) 

Südetler de Lo.:d \ 
Runcimanın 

Tavassutunu 

C. H. Partisi Umumi 
Heyeti Toplantıları 

Verilen Bir Kara ra Göre, On Ressam Yurdun Muhtelif 
Yerlerine Gönderilecek ve Reılmler Yaptırılacak Kabul Ettiler 

iki ~üdet Almanını 
Öldüren Çek Polisinin 

Muhakemesi Ba,ladı 

------------------------
lzmirde lspanyolca 

Konuıan Yüz Kiti Para 
Cezasına Çarpftrlldı 

Cümhuriyetin 15 inci 
Ylldönümü için 

Hazırllklar Yapılıyor 
Ankara, 27 (Tan muhabirinden)

Cümhuriyet Halk Partisi umumi ida 
re heyeti toplantılarına devam olun
maktadır. Bugün öğleden evvel ve 
öğleden sonra Dahiliye Vekili Şük
rü Kayanın reisliğinde iıç · toplantı 
yapılmıştır. Ogleden evvelki birınci 
toplantıda partinin iç çalışmalarına 
ait işler görüşülmüş, ögleden sonra
ki toplantıların birine, vekaletler 
müsteşarları da iştirak etmişlerdir. 

Bu toplantıda, Cümhuriyetin on 
beşinci yıl bayramı hazırlıkları etra
fında yeni kararlar verilmiştir. Bun 
lardan başka partice verilmiş yeni 
kararlara göre, lstanbul el işleri ser 
gisi ağustos içinde Beyoğlu akşam 

r Arkası: Sayfa J O. sütun S de 1 
Dahiliye Vekili ve Parti C".enel 

sekreteri B. ŞükrU Kaya 

Kilosunu 60 Kuruşa 
Yediğimiz Armudun 
Meraklı Sergüzeşti 
Mal Sahibinin 16 Kuruşa Sattığ ı Armudun, Manava 

Gelinciye Kadar Fiyat. Neden Dört Misli Artıyor 
Yazan: Naci SADULLAIJ . 

Her yaz nükseden eski haatalıklarımızdan biriıi de "Meyva 
pahalılığı,, dır. Bu hutalıfın deh,etini tanir için, her yıl ıade 
fıkralar, makaleler değil, - müballia etmedijimden emin olun • 
hikayeler, romanlar, tiirler bile yazdır! 
Meyvanın pahalı olduğunu biliriz. 

Halkın dörtte üçünün çürümemiş 
meyvaya el süremediği malumumuz 
dur. Meyva pahalılıiının debfetl. ba 

zı kısır muharrirlere bile. MPbi bi
rer pheser aaydabilecek "tasvir" 
ler, "tefbih" 1- ilNun etti· Bunun da 



z 

No. 13Z Yazan: M. SIFIR 

Esat Beyin Etrafında 
Bir Ağ Hazırlıyorlar 
Bürhan Beyden dolayı milttefik

lerin Esat Bey neminde bir tepb
büs yapmıya karar verildiğini du
yunca adamımız N omikostan sor
dum: 

- Bu işi kim yapacak? 
- General namına Harbiye Ne-

zareti irtibat zabiti Miralay CMi
lencln): 

- Bürhan Beyin kabahati ne 
hniş? 

- Esat Beyin haber ve malu
matı haricinde işte böyle Edirneli 
Ekrem Bey gibi adamlarla müna
sebette bulunuyormuş. 

- Ya! Ne büyük kabahat! .. Baı 
ka birşey var mı? 

-Yok. 
- Çok teşekkür ederim. 
Nomikos gittikten sonra bahçe

ye döndüm. (M. A) ile biraz çene 
çaldıktan sonra bir münasebet ge
tirerek mühim haller müstesna ol
mak üzere birkaç gün birleşmemi 
zin muvafık olmıyacağından ve 
tedbirli bulunmamızdan bahset
tim. M. A. tavsiyemi sükunetle 
karşıladı . Birkaç gün sonra görliş
mek vadiyle gitti. Ben de Esat Be
ye koştum. Meşgul olduğunu öğ

rendim. Fırsattan istifade ile ya
verlerin odasında raporumu hazı:-
ladım ve biraz sonra yanına gir
dim. Raporumu verirken, son ha
berleri kısaca anlattım. Ayrılır

ken: 
- Elmasım. dedi. Ekrem beyin 

hal ve vaziyeti hakkında tabii ma
lumat alabileceğiz, değil mi?. 

- Elbette ... Şimdi Krokerin baş 
yazıcısı Mehmet Necati Beye bir 
arkadaşı göndereceğim. 

Ben odadan çıkarken Kont Kap
rininin daima şen ve şatır ıörünen 
çehrl!si lle karııla"ım.. Zllat Bey 

seslendi: 
- Elmasım, yanımıza kimsenin 

bırakılmamasını IUtfeıı nübetçiye 
söyleyiniz. 

Daireden çıktım. Gözlerim ora
larda sinsi sinsi gezinmekte olan 
C. in uğursuz yiiziine takıldı. Bu 
adamın oralarda dolnsması bende 
haklı bir şüphe uyandırdı ve bey
nimi tırmaladı. Bir kenara çekil
dim ve ben de kendisini g(;zetle-

plamıştı. Gülümsiyerek 111 cevabı 
vermişti: 

- Bonjur, Kont. Herhalde ko
misyonunuz birçok mühim işleri a
rasında yine bir fırsat bularak be
ni hatırlamak ve aleyhimde konuş 
mak l(ıtfünü göstermiş olacaktır. 

Kont Kaprlni son Karaağaç va
kasından ye bu hususta yapılan 

tahkikatların verdiği neticelerden 
bahsettikten sonra söıiinü Edirne
li Ekrem Beyin tevkifine geçirdi: 

- Komisyonumuz isminizin bu 
gibi vakalarda karıştırılmasından 

pek müteeslrdir. Sizin şahsen müt 
tefiklerln aleyhine herhangi bir 
harekette fiilen iştirakinize dair 
elde kuvvetli deliller bulunma
makla beraber bu gibi işlerin a
damlarınız tarafından mahimat 
ve muvafakatinizle yapıldığı hak
kında komisyonda bir kanaat uyan 
mıştır. Bu sebep ile hareketi şiip
heli görlilen yaverin izin yanınız

dan uzaklaştırılmasını istiyoruz. 
Şunu bilhassa ilaveye lüzum gö
rürüm ki, s(lylediklerim benim de-

ğil, komisyon reisinin düşüncesi
dir. 

- Sizin şahsi diişüncelerinizi de 
anlıyabi1ir miyim? 

- Tnm:ımen siiylcdiklerimin ak
si ... 

- Şu halde komisyon azaları a
rasınd:ı bir giirliş fnrkı v:ır demek 
tir. Hakkımda siiphe uyandıran 

hareketlerimi bilmek isterdim. 
Esat Bey süzlinü tnmamlama

mıştı. Sert bir vuruştan sonra ka
pı açılmış ve Milinccn ile Bidvel 
odaya girmişlerdi. l\Iilincen mana 
1ı bir giilüşle: 

- Affedersiniz miralaylar, de
mişti. Sizi rahatsız ettik. Hususi 
sörii,menl-ze gallba manl olduk. 

Nezn'ket ve terblyesl kac'lir cesa-

ret ve zekiısı d a y iiksek olan Esat 
Bey ziyare tçilerin ellerini sıkarken 

muhatnplnrı üzerinde tesir yapa
cak bir ciddilikle: 

- Geldiğinize çok memnun ol
dum. Kont Kaprini ile aramızd:ı 
geçmekte olan bir miinakaşanın 

halli için bana kıymetli yardım

larınızdan istifade fırsatını kazan-
dırdınız. 

miye başladım. Hal ve tavrından Demişti. Misafirlere yer gfıster-
birini beklediği ve pek neşeli oldu- dikten sonra söziine şöylece devam 
ğu belli oluyordu. Ara sıra Esat Be 
yin odasının pencerelerine bakıyor 
ve sabımzlıkla hızlı hızlı gezini
yordu. 

O sırada geçen bir memuru yanı 
ma çağırdım ve bu vatansızın da
ire civannda dola,tığını Bürhan 
Beye bildirdim. 

Bu üzücü vaziyet yirmi dakika 
kadar devam ettikten sonra bir İn 
giliz askeri otomobili hızla geldi. 
Bu gellş, C. in yiizünii glildürdii. 
Otomobilin içinden miralay (Milin 
cen) ile kaymakam (Bldvel) çıkar
larken C. yanlanna sokuldu ve bir 
şeyler söyledi. Milincenin de yüzü 
güldü. İki İngiliz zabiti taş mer
divenleri sıçrıyarak çıktılar. (M. 
A> ile Nomikosun verdikleri haber 
doğru çıkmıştı. 

Kont Kaprininln Esat Beyi ziya
reti sebepsiz değildi. Ekrem Be
yin, tevkifinden evvel yaver Bür

etmişti. 

- Kont Cenapları zabıta komis 
yonu namına bana kabul ve icra
sına hiçbir zaman muvafakat ede
miyeceğim bazı tekliflerde bulun
maktadır. Zabıta komisyonu yave
rimin müttefiklerin menfaatlerine 
uygun ~lmıyan bazı islerle alilkası 
bulunduğu knn:ıatinde imis. Bu 
kanaat kuvvE>tli deliller ile teharüz 
ettirilmec'lik~e tabii bir de<llkodu 
olmaktan ileri geçemez. H:ıkikate 
uymayan kanaatlerin neticesi ola
rak yaverlmln maiyetimden uzak 
laştırılma~ı teklifi de hiç şiiphesiz 
kabul edilemez, değil mi?.. Israr 
edildiği takdirde benim için yapı
lacak şey derhal çekilmektir. 

Milincen ile Bidvel bu vaziyet 
karşısında yapacaklarını ve söyli
yeceklerini tamamen şaşırmışlar, 
yüzyüze bakakalmışlardı. 

(Devamı "cır J 

han Bey ile temas ettiği haberi za- ------ - ------
bıta komisyonunu kuşkulandır- 1 2 T •bl 
mıştı. Yaverin Esat Beyin haberi 1 1 orun Sahı 

118 Yaşında Kadın 
Kozan muhabirimiz yazıyor: Bura-

olmadan müttefiklerin menf:ıatle
ri aleyhine bazı entrikalar çevirdi
ğine hükmolunmuıtu. İçtimada 
Kont Kaprini işi tevile veya tekzi
be imkan bulamamış ve yaver Bür da asırdide bir kadın yaşamaktadır. 
han Beyin vazifesinden derhal ıı- 121 çocul,ru ve torunu vardır. Bu bah 
zaklaştırılması lüzum ve talebine 
iştirak mecburiyetinde kalmıştı. 

Kont Kaprini Esat Beyin yanına 
girince, gülerek: 

- Bonjur mirllayım, dedi. Bu
gün size resmi bir vazife ile geli
yorum. Müttefikin i§gal kuvvetle
ri zabıta komiayonunun mühim bir 
karar '\re talebini size tebliğ etmek 
için reisim miralay (Ballar) daıt 

emir almı.pmdır. 

Eaat Bey kontun bu ıözlerlnl 
her zamanki gibi bir 16tife ile kar-

tiyar kadının adı , San Fatmadır. 

Mahmutlu mahallesinde oturuyor. 

Kozanda 1239 hicri yılında doğduğu

na göre tam 118 yaşındadır. 1256 yı 

lında !!Vlenmiftir. Dört çocutu olmuş 

tur. Çocuklanndan, bugün hayatta 

bulunan 117 torunu doğml!ftur. 
San Fatmanm yüz yaş dişleri bun

dan 15 yıl eıvvel çıkmıştır. Yüzünde 
pek az kın§lk vardtt. Sağlam ve dinç 
tir. Yqay:ışı çok sadedir. Hayatından 
memnundur. 

TAN 

POLiSTE: 

Delikanlı 
Tren Altında 
Can Verdi 

lstanbulda 
Mikroplu Süt 

içiyoruz 
Belediyece yapılan tetkikler

de, IOD samanlarda aüt güğüm

1, MAARiFTE : 

:, Doçentler 
1 imtihan 

Edilecek 
Evvelki gece, saat 20 .warmcta 

Haydarpqa geçidinde geçidin kapa- leriade bakterilerin çoğaldığ'ı gö 
1ı olduğu bir sırada, Gerede kazasının rillmiitttlr. Güğümlerdeki bu mik 

Bu sene 1.tniversiteye yeniden ah
ı! nacak d~entler için önümü2Cleki Teş 
11 rinievvelde bir imtihan açılacaktır. 

Harik köyünden Sabri isminde bir ı roplar, süte karışmakta ve bu ıu
genç, makinist Kazımın idaresindeki 1 retle içenler muur maddeleri al
trenin altında kalarak feci surette e- ' mıı olmaktadır. Şehirde ıüt u-

tan eanafın mühim bir kısmının zilerek ölmüştür. 
süt kaplannı temiz tutmadıkla-

Tramvaya Atlamak 

lstiyen Bir Adam 

Düşerek Öldü 

1 n anlaplmıştar. Ekseri aeyyar 

ı 
aitçillerin de ilıtlcri, başlan. 

elleri pistir. 
Belediye, silt takim fabrik~ları 

ı / kuruluncıya kadar, muvakkat 

Doçent olmak isteyenler şimdiden 

müracaatlara başlamışlardır. 
Diğer taraftan Üniversitenin ilk te 

' şekkülünde doçent olarak kadroya 
girenlerden de imtihanlannı henüz 
bitirmemiş olanların yeni ders yılı 

başına kadar tezlerini vererek imtl
hanlannı tamamlamış olmaları için 
Vekaletten yeni bir tamim yapılmış-
tır. 

l tedbirler all!'ıya çalıımaktadır. 11 
Vatman Hamidin idaresindeki Mandıraların, süt veren hayvan- il Profesör Geliyor 

tramvay dün saat 14 te Divanyolun- 1 lann daha ııkı kontrol altında Bir aydanberi Avrupada tetkik s& 
dan geçerken Divanyolu durağına on bulundUJ"ulmasına gayret edile _ ı i yahati yapan Üniversite rektörü Ce-
beş metre mesafede bir adam araba- cek, süt işlerinde çalışanların te- il mil Bilse! önümzdekt hafta şehrimi-
den atlamak istemif, düpnüf, çene- ınizllğine dikkat olunacaktır. Siit ze dönecektir. Rektör Ankaraya gi-
slnden ve muhtelif yerlerinden yara- kaplan ıık sık yıkattınlacak. 1; derek Maarif VekAleti ile temular-
lanmış, Cerrahpap hastanesine kal- sütler soğumadan satışa çıkanı-

1 
' ' da bulunacaktır. Rektörün bu yıl 

dırılmıştır. k 1 Üniver,sitnve getirilmesi düşünülen mıyara tar. -J 

İfade veremiyecek kadar ağır ya- İstanbul sokaklannda sOt sa- ı profesörler için de Avrupada temu-
ralı olan adamcağız hastanede yapı- tan seyyar esnafın sayısı iki bi- j larda bulunduğu bildirilmektedir. 
lan tedaviye rağmen yaşamamı§, bir ne yakındır. Fakat, bu seyyar süt Talebe Kongresi 
müddet sonra ölmüştür. çillerden hemen yansı belediye- ! Üniversitede bu ~ene yeni kunıla-

Hüviyeti tetkik edildiği zaman ka- , ce tescil edilmemiş, yani sıhhi ı cak enstitüler için inşaat palAnlan ha 
zaya uğrıyan ve ölen zatın Miralay 1 muayeneden geçmemiş kimse- ! zırlanmış, Maarif Vekaletinin tasvi-
mütekaitlerinden Silistrell Hüseyin ! lerdir. j bine arzedilmiştir. Cerrahpaşadaki 
olduğu anlaşılmıştır. ~.~ __ _ 1 göz paviyonunun inşaatı bitmek üze 

Kaza hakkında adll tahkikat yapıl BELEDiYEDE: redir. Talebe lokal ve lokantasimn 
maktadır. inşaahna da bu yıl 'başlanması için 

ihtiyar Öldü Yaz lçin 6 Saat çalışılmaktadır. 
Divanyolunda Vatmart Hamidln ~ Nakil f Jlerl 

da resindeki tramvaya binmek isteyen lş ~ek/ i Muhtelü viayetlerle tstanbula bağ 
60 yaşlarında bir ihtiyar, düşerek ba V' lı kazalardaki orta ve ilkokul mual-

şından yaralanmıştır. Tedavi için Kabu/ Edildi 
kaldırıldığı Cerrahpaşa hastahane-
sinde ölmüştür. İhtiyarın hüviyeti 
henüz tesbit edilememiştir. 

Aijırca Yaralandı 

Resmi daire ve müesseselerde 1 
Ağustostan itibaren çalışma saatleri 
değiştirilecektir. Daireler sabahleyin 
9 da açılacak, 12 ye kadar çalışıla
cak bir saat öğle tatili yapılacak, son 
ra 16 da her yer kapanacaktır. 

!imlerinden mühim bir kısmı nakil-
leri için Vekalete müracaat etmiş

lerdir. Ağustos başlarında toplana
cak bir komisyon bu mOracaatlan tet 
kik edecektir. Zaruri bir sebep olma 
dıkça nakil yapılmıyacaktır. 

Memur Ahnıyor 
Ziraat Bankası yeniden memur al 

mak için bir müsabaka imtiham aç-

Şoför Hakl.o:ının idaresindeki kam
yon, evvelki akşam, Haydarpaşada 

10 yaşlarında Mehmet isminde bir 
90Euia çarparak muhtelif 7erlerlD
den ağır sur te -yaır.aramışnr. yfi'cUh 

Bu suretle, yine altı saat çalışıla
cak kfekat._lm. l_aat fasılasız ,,,ı-. 
yaca tır. 

_ ..... _ ..... _ ~ .......... .,.......__ ............. ___ ,..;_ 

rebilmek için ortamektep mezun• 
mak ve 30 yaşından yukarı olmamak 
lazımdır. 

Haydarpaşa Nümune hastahanesine 
kaldırılmış, tedavi altına alınmıştır. 

Soför yakalanarak tahkikata başlan-
mı '5tır. 

İstanbul, geniş bir şehir olduğun
dan sabahları sekizde bulunmak güç 
olmaktadır. Bu son karar l Ağustos
tan 15 ~yltil akşamına kadar tatbik 
edilecektir. 

Azapkapt Meydanı 
Eroin Satıyormuı 

Şemsi:paşada, Parlak sokağında 133 
numaralı evde oturan İsmail oğlu Azapkapıda Sinarun eserlerinden 
Behçet tarafından eroin satıldığı ih- biri olan Sokollu camiinin dört tara-

bar edilmiştir. Alınan tertibat neti

cesinde, Behçet 20 kuruş mukabilin 

de Müyesser isminde bir kadına e
roin satarken, suç üstünde yakalan

mıştır. Behçet, eroini Kuşoğlu yoku 

şunda, 4 numaralı evde oturan Ah

met -oğlu Neşetten aldığını söylemiş 
tir. Neşet ve Belhçet yakalanarak mah 
kemeye verilmişlerdir. 

Fabrikada Yangın 
Şişlide, Kaçar isminde birine ait 

Güneş mensiıcat fabrikasının depo
sundaki çuvallar tutuşarak yangın 

çı·kınış, sirayetine meydan verilme
den söndiirülmüştiir. Fabrikanın A
nadolu şirketine yiiz on bin liraya si 
gortalı olduğu anlaşılmış, tahkikata 
başlanmıqtr. 

570 Lirayı Çalmıı 
Birkaç gün evvel 1''ener iskelesin

de bağlı bulunan Ankara motörü kap 
tanı İzzetin 570 lirası meçhul bir a
dam tarafından çalınmıştı. Yapılan 
tahkikat neticesinde, paranın izzetin 
akrabasından Niyazi tarafından çalın 

dı~ anlaşılmıştır. 

Niyazi yakalanmış, çaldığı para sa 
hibine ~'C'ri verilmiştir. 

Meh~hat Yandı 
Kadıköyünd<>. Kurbağalıda. Ada

let sokağında 29 numaralı evde otu-
ran İbrahimin kızı 16 yaşında Me
lahat, bahçede maltız yakarken, sıç
rayan kıvılcımlardan etekleri tutuş
muş ve vücudiinun muhtelif yerleri 
yanmıştır. Melahat Haydarpaşa Nü
mune hastahanesine kaldınlarak te
davi altına alınmıştır. 

fı açılacaktır. Bir taraftan denize, di 
ğer taraftan Azapkapı, Mcyityoku
şu cihetlerine giden kısımlarda is
timliıki icap eden binalar hak.kında 
tetkikler yapılmaktadır. 

İstimlak işi yapıldıktan sonra, bu 
camiin etrafında güzel bir park ve 
denize doğru da bir yeşil saha vücu
de getirilecektir. 

Sandalcılara Ceza 
Tatil günlerinde, birçok kimsele -

rln, eğlence yerlerinde, sanda lcısız 
sandal kiraladıkları görülmüştür. 

Yasak edilmiş olmasına rağmen san 
dalcılarm buna riayet etmemeleri, 
Belediyenin dikkat nazarını çekmiş 
tir. 

Bundan sonra bilhassa cumartesi 
ve pazar ~iinleri eğlence yerleri sıkı 
kontrol altında bulundurulacak ve 
sandalcı bulunmadan sandala binen 
lerle sandalını verenler cezalandırıla 
caktır. * Kuımpatada İskele meydanı
nın açılmasıruı ve burada bir oark 
yapılmasına karar verilmiştir. Bu sa-
hada mevcut barakalar istimliık edile 
rek yıktınlmıı, odun depolarının da 
oradan bafka yere taşınmaları için 
bir hafta mühlet verilmiştir. 

* Belediye Temizlik işleri mü
dürlüğü parke üzerinde işleyebile
cek otomatik çöp arabaları yaptır
mıştır. Dün bu arabaların tecrübele
ri yapılmıı, iyi neticeler alınmıştır. 

ayni semtte oturan Mehmet Ali oğ
lu Tevfik isminde birini su bardağı 
ile başından yaralamıştır. 

Orta mektep mezunları için 16 VP 

17 Ağustosta lise ve yüksek mektep 
mezunları için de 18 ve 19 Ağustos
ta imtih ım açılacaktır. 

Hamldiye Gitti 
Hamidiye mektep gemimiz dün sa 

bah Karadenize hareket etmiştir. Ha 
midiye Karadcnizln bütün limanla
rına uğrayarak Hopaya kadar gide
cek ve Gedikli erbaş okuluna talebe 
kaydedecektir. Hamidiyenin seyaha
ti 20 gün sürecektir. * Zehirli gazlardan korunma ça
relerini halka öğretmek üzere açılan 
kurslarda fazla çahıan muallimlere 
vilayetçe birer takdirname verilmiş
tir. 
* Evvelce kapatılan Çamlıca Kız 

orta mektebinin binasında yeni bir 
Niimune lisesi açılacağı haberi doğru 
değildir. 

Doktorlara Vazife 
Hükumet doktorlarının Halkevle

rinde çalıştırılmalarına dair verilen 
karar aybaiında ·tatbik edilecektir. 
Hangi doktorların hangi Halkevinde 
ne vazife yapacağı tesbit edilmekte
dir. 

Yalnız, işleri pek çok oldutu için, 
Belediye hekimleri bu vazifeden is
tisna edilmişlerdir. Diler taraftan, 
Belediye hekimlerine son sistem l
lat ve edevat alınması, bunların işle 
rini daha iyi yapabilmelerinin temin 
edilmesi kararlaştınlmıştır. 

Bir Zelzele Oldu 
Rasataneden bildirildiğine göre 

dün gece saat 2 yi 30 dakika 36 sani
ye geçe şiddetlice bir zelzele kayde
dilmiştir. Merkez üstünün İstanbul -
dan mesafesi 530 kilometre tahmin 
edilmektedir. 

MANYASTA: 

Fatmanın Burnu Ezildl 

Bir Postane 

lnıa Edilecek 
Ankara, Z7 (TAN muhabirinde..V 

Şehrimizde yeni bir postahane b~ 
yaptırılması kararlaştmlmı,tır. ~ 

bina; fehrln en güzel binalan • 
da yer alacaktır. Bina, Merkeı r' 
tahanesinin bugün bulunduğu ı' 
halle yapılacaktır. Bu binanın.~ 
sındaki 8111alar, bu maksatla isti ,_ 
edihnlttir. İnşaat, istimlak olunall 
sahada batlıyacaktır; ve bu kıs~ 
ki in~aat tamamlandıktan sonra, ;1' 
diki bina yıkılacaktır. 

lstanbul • Ankara 
Telefon Hattı 

Ankara, 27 (TAN muhabirind~ 
Ankara - İstanbul arasındaki tel~ 
hatlanna ilaveten, bil" yenisi çev
cektir. 

Eski Yüz Llrahklaruı 
Deiiıtirilmesi 

Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye cf' 
huriyet Merkez Bankasından: • 

1 Mart 938 tarihinde tamiDl .~ 
diği •eçhlle yeni harfli banknotP'
tebdilen tedavülden çekilmekte~ 
yüz liralık eski harfii bankno /J 
tedavül mecburiyeti 1 ağustos 93!,,ı 
bitecektir. Bu tarihten sonra .~ 
harfli yüzlükler 9 sene 1 ay nıild,.. 
le yalna Türkiye Cilmhuriyet ~ 
kes bankası &"İtelerinde tebdile ~ 
bul oluncaiuıı sayın yurttaılar• 
rar bildiririz. 

Ankarahları Tel&ıo 
Düıüren Bir Hadis• / 

Ankara, 27 (Tan muhabirinde-!~ 
Bu akşam saat 20.15 te Cümhıııtr,. 
Bankası binasında imdat iıaretlol ,
fade eden :dller çalmıya baılallll~ ~ 
kanın içinde bekçi olarak bol'P"". 
larla dııında nöbet bekliyen j...., 
malar derhal tertibat alarak 
nın başlıca ehemmiyetli kısı · ..J. 
koımuşlar ve bir fevkaladelik ti" · 
dığını görmüşlerdir. ..-J 

Bir taraftan da yetlten ya~ 
jandarma bvvetlerl binayı 111::::.:::; 

• • ---··-· -- "t1I 
ldV titr teY olmadıtmı zllletlO ıl 
kontak neticesinde çalmıya b..,., 
anlaşılmıştır. 

lktııat Vekili Ankarocld / 
Ankara, 27, (Tan muhabirind~ 

İktısat Vekili Şakir Kesebir, 19 f)" 
ze gelmiş, ve birçok mebuslarl~ _.I 
sat vekileti erkanı tarafından ~· 
lanmıştır. 

Kullanılmıyan Biletıerlll 
Bedelleri / 

Ankara, 27 (Tan nıuhabirind-1 .;_ 
Devlet Demiryo11arı işletme Ol"~ 
müdtlrlUfil her hangi bir sebep~ 
lanılmıyan biletlerden hanı~l ti 
bedellerinni iade edllebilcce!ioi , 
bit etmi,tir. Buna göre yolcuııoıJ ı-' 
de etmek istediği biletin ku11•111 

' 

dıtına kanaat getirilecek, bileti~ 
tıldıjtı günün akşamına kadar if .-* 
yon gişesine ibraz edilecek ,,e lı 
hesaba geçmemiş bulunacaktır~ 

Bu §artlar tahakkuk ettiği t ~ 
de bllet, sahiplerinden gl"rİ ah 
ve iptal edilmiş bulunan damı• 
ları hariç olmak üzere bilet 
ıtaMplerine iade edilecektir. t; 
raflı ve fotoğrafsız nama yaııb 
lerin bedelleri, ancak biletin il 
de isimleri yazılı yolculara iad• 
lecektir. 

7 inci ay 

Arabi 1357 
Gün: 31 

Cemnlyillevvel: 29 
GUn~: 4.52 - Öğle: 
İkindi: 16.17 - Akeam: 
Yatsı: 21.28 - İmstık: 

* Arap camiinde, Kısmet sokağın 
da 9 numaralı evde oturan sandalcı 
Ahmet oğlu Hüseyin, Cibali açıkla
nnda, sandaldaki milşterisi Kadri ta 
rafından kanca ile bapndan yaralan 

mıştır. ' * Kasımpaşada oturan Mehmet 
Ali ollu Fuat, bir alacak yüzünden, 

* Ortaköyde, Taşmerdiven soka
iuıda, 16 numaralı evde oturan Da
vit oğlu Danyal, ayni semtte otu
ran arkadaşı Hayiki şakalaşırken bı 
çakla arkasından yaralamıştır. * Evvelki akşam Sürp Agop me
zarlığındaki otlar atılan sigaradan tu 
tupnu,, itfaiye tarafından söndürül 
müştür. 

Manyas,, (TAN) - Haydar Köyün 
de İsmail kızı 17 yaşında Fatma, at
la harman sürerken, hayvanlardan 
biri bir çifte savurmuştur. Çifte, 
Fatmanın burnunu e lf, ve duda
ğını fena halde ya 
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fifK 
Yaş, Sıhhat, 
Telkin! 

Yazan: B. FELEK 

l'oı 
Y h.Grı: Ömer Rıza DOCRUL 
,9 uıılJetler . . . 

" lngilterenin 
SilCihh Kuvveti 
Müthiş Bir Hal 
Almaktadır .. 

'1nsan yaşadığı değil, gösterdiği 
yaştadır" diye bir süz vardır. Hani 
hak vermemek te kabil değildir. Çün 
kü ötedenberi söylediğim gibi insa· 
nın seneden seneye bir ynş ihtiyarla· 
mış sayılması doğru değildir. İyi bir 
çakmağı yirmi sene kuHanı:-;ınız, kö 
tüsü bir sene güç gider. 

llı.i k . cernıyetı fınans ve ekono· 
JJ• OJllıtes• ' datı ının hazırladığı bir rapor· 

Ebr Nehrini Geçen Milislerin İlerlediklerini 
Frankist Mahaf il de Kabul Ediyor 

t ' raporu . . 
Q'hset . n ıntışarmdan önce de 
htıhr ınış, raporun yeni bir umumi 

,. t ana hız v d"W• • d 1 akat r er ıgını e an atmıştık. 

Çemberlayn'in Nutku 
Londra, 27 (Hususi) - Baş

vekil, bugün Avam Kamarasın
da, Parlamentonun 29 Temmuz
da tatil edilerek 1 Teşrinisanide 
yeniden toplanacağını bildirmiş 
tir. 1 Teşrinisanide birkaç gün
lük bir içtima devresinden sonra 
yeniden müzakereler talik oluna 
cak ve 8 Teşrinisanide Kral, ye
ni içtima devresini küşad eyliye
cektir. 

~,. ı-1t.... apora son şekli verilirken bir 
ı;} .. ,, tad ·ıı Onun için insanların senede bir 

yaş eskimemesine dikkat etmemiz 
lazımdır. Bunun için ne yapmalıyız? 

b• >'tt ra 1 er de yapılmış ve niha .. 
•lııe Por Milletler cemiyeti asamble 

dr t •tıedi) k . it?, me üzere n~rolunmu.:ı· Valansiyada Bir 
ln9iliz Gemisi 
Daha · Batırddı 

Ben doktor değilim. Fakat bu iş 

üzerine yazılmış birçok yazılar oku· 
duğum için bu yolda az çok lüf ede
bilirim. 

ioı' 

il ~•Por ile :z:eyill . ..h. •ht 1 inli en mu ım ı ar &· 

ltıi, bu"~. ediyor. Bunların en mühim 
\eli d gunkü hattı hareketin bir fcla· 
il" a\'et ett• • "d" y ııııe ıgı ır. Bu felaketin ö-
,. geçınek · · 

Vaktile Hint şahlanndan (Şah Ci
han) çocuğunu terbiye için bir beki· 
me tevdi etmiş. Yedi sene soııra ço
cuğun talimi bitmiş. Artık Şah Ci· 
han oğlunu devlet umuruna karıştı· 
rıp işlere alıştırmak istediği sırnda 

hocası olan hekim demiş ki: 

fa' ı "lt.i . ıçın yapılacak şey, ııiya 
il' ltllıitı Yetı düzelterek iktısadi refahı 

?tfil~ Çalışmaktır. 
il etler · . 
Otıtj ko . cemıyetı, finans ve cko-

?tt d nutesine göre bugünkü tica· 
~ \lrgunı w 

Plerı ugu ve gerginliği, se· 
dlıı ıs; Şartlan ve devamı bak1mın
hır. n 8 • 1931 buhranına benzemi· 
il" Ugünk .. lsbeu . u ~artlar, eski şartlara 
ltdir Çe. 111kbinlik verecek mahiyet

• ÜnJı: 
lllf" l'a . U aşağı yukan her yerde 
t~t"rı ıı1Yeti daha iyidir ve para is· 
}' ı_ 0 duk,. t . '""t b· ,a emın olunmuştur. 
ltr, diğ ır tal'aftan siyasi gerginlik· 
lttleli er taraftan bir çok büyük mil 
hirç0lt

11 g~kip ettiği otarşik siyaset. 
tlr. Uçlükle.re sebebiyet vermiş-

ltaııo 
ltıdıır: ~ıı .. en ehemmiyetli noktası 
h. Parlak ıunkü vaziyet 1928 den da 
tetiıı 'Ye . değildir. Beynelmilel tica-

/ faaı· nıden d .. . . l ..ıA 
1 

'Yetıe . . uşınesı, en hellı lıaş ı 
1" etler i . rı ıhracat ticareti olan mil-
i t l'ıı. 1'_ Çın Cİdd" b" · ~ e tedi ı ır mesele teşkıl et-

i' llteın~· :u da çok gefimeden baş
ıt. Çuıık~ ~tlerde de hissolunacak· 
ll, hat.ı . hıhracat ticaretinin dUşme
'lıır. ıt alatın kı!llalma~ına sehep 

Barselon, 27 (Hususi) - Ebre cep 
besinde, Cümhuriyetçiler dün, Gon
desanın iki kilometre yakınına kadar 
gelmişler ve bu çarpışmalarda 2500 
esir almışlardır. Cümhuriyetçiler, 
Korberayı zaptetmişler, ve Ebre neh 
rini, Gandesa - Kaspe mıntakasının 
karşısında Riborraya ile Fliks ara
sında 150 kilometre uzunluğunda bir 
sahada on bir noktadan geçmişlerdir. 
Sierre - Fatarella da zaptedilmiştir. 

"Ebre" nehri ötesinde harekat de
vam etmektedir. Cümhuriyetçiler, 
Gondeza yakininde kain Villalbayı 
da almışlardır. Cümhuriyetçi kuv
vetler, Şark cephesindeki taarruzla· 
n esnasında da 4000 esir almışlardır. 
Frankist tayyareler, Tarragonu bom 
bardırnan etmişlerdir. Sekiz ev yıkıl
mıştır. 25 yaralı vardır. 

Cümhuriyetçiler çubuk ve sikke Valcnsiya limanında bombardıman edilen mnzot deposu yanarken 

halinde bulunan ve 56 milyon frank ı B .. h . t .1 . Fl"k tur. Fakat şu üç mühim noktaya iti-. u zat. cum urıve çı erın ı s ve 
kıymetinde tahmın olunan 118 ton 

0 
k 1 • k 1 Eh raz etmiştir: . .. . ska mınta a arına so u muş ve r 

gümüşü kasalarla Parıse gondermış. ~ . b" k k.. .. ku-- ı - Ihraç mıntakaları, her iki ta· . nehri uzerınc ır aç opru .... uş 
lerdır. .. 1 . kı· F. k t F raftaki gönülliilerin miktarı ile mil· 

olduklarını soy emış ır. a a ran 
Devlin adında bir İngiliz vapuru kist tayyareler, bu köprüleri yıkmış- tenasip olmalıdır. 

M 
· k d d ı b" t 2 - Komite tarafından tesbit edi-

aJOr a asın an ge en ır ayyarc tır. Cümhuriyctçiler, ancak bir kilo-
f d G d

. ı · d b t len gönüllü nevileri sarih değildir, 
tara ın an, an ıya ımanın a a ı- metre kadar ilerliyebilmişlerdir ve 

d -d h tavzih olunmalıdır. 

Ilı l\~llada · • . . 
t.•sı, lsp ıııyas1 vazıyetın bor.ul-
•111 d anva 1 evanı • ve Uzak Şarkta har· 

rılmıştır. Bu vapur, a cmi mu a n- çarpışmalarda dört bin cümhuriyetçi 
· · ·· d ·1 3 - Deniz kontrolü ehemmiyet1i-

le kontrol komitesının musaa esı e öldürülmüş ve yiiz kadarı da boğul-
yükletilmiş kömürü hamil bulunmnit dir. Fakat hava kontroHı konulma • 

.}~l~ ~\h~hne i, silahlanma mtı,,ra
'<!r~~·\tı.,"c1;'' bir wrette büyiime!i 
il t!oegı t'""'; r Hn uu:t:ı~uu uu 

d 
muştur. • ması mucibi teessürdür . 

ta i i. General Franko. çıkarılmış olan ri 
Frnnı,;,,ılo .. a crnr~ • -J"-~' -· - - ~ı; ......... , •ul:d.ıe>tt..:~ır. Dur..ı- Japanyada harbeden 

nurgos-;27 (Hususi) - Büyük umu dadır. Sabah, akşam umumi kararga ita/yanlar 

8CJ.fVekilin nutku 

B. Chamberlain, avam kamarasın· 
da irat etmiş olduğu bir nutukta hü
kumetin sulh gayelerini tarü ettik
ten sonra şöyle demiştir: 

"- Hiç kimsenin bizim sulbü araş 
tınrken İngilterenin şerefini veya ha 
yati menfaatlerini feda etmiye mü
temayil olduğumuz zehabına kapıl· 
maması icap eder. Silfıhlanma prog· 
ramımızın tatbiki sahasmda seri te
rakkiler elde ettik. Günden güne 
memleketimizin silahlı kuvveti, keli
menin tam manasile, daha müthiş bir 

hal almaktadır. 

Çenıberlayn'in nutku ve 

Franaız gazeteleri 
Paris, 27 (A.A.) - Gazeteler B. 

Chamberlain'in dün Avam Kamara
sında irat etmiş olduğu nutuk hak • 
k,nda şu mütalealarda bulunuyorlar: 

Figaro gazetesi, yazıyor: 

"Ingilizler, Lord Runciman'ı fır -
kalar arasında hakiki bir itilaf ze -
mini bulmak maksadile Prağa gön-

- Şevketlim! Veliahdin çalışma 
hususundaki talim \'C terbiyesi bitti. 
Lakin istirahat ilmini öğretmedim. 
Müsaade edin de onu da öğreteyim. 
demiş. 

Ne öğretmiş, ne öğretmemiş? bil· 
mem. Ben bu fkrayı, daha eski za· 
manlardan heri dinlenmenin de bir 
ilim olcluğunu göstennek için yazı· 

yorum. 
Mesele şudur: 
insan vücudü çok dayanıklıdır. 

Çok çabşmnya tahnmmiilil vardır. 
Lükin arada bir dinlenmek ihtiyacı 
zaruridir. Onun için ihtiyarlamamak 
isteyenlerin yapacağı şeylerin başın
da uykusunu iyi uyumak gelir. Ge· 
ce uykusundan başka öğleden sonra 
yarım saafük bir istirahatin vücu
de büyük bir tazelik verdiği muhak· 
kaktır. 

imdi; 

- Gece uykusunu iyi uyumak; 
- Giindüz ortasında istirahat et· 

mek; 
dermek suretile hayırhahane tavas- - ihtiyarlamamaya karar ver-
sutlarını teklü için tam zamanında k me . 
işe karışmağa karar vermişlerdir. 

•ı it l'ilıd ~ •rnuştu. 
ı ~l \·eriş e~ nıusteJılikler, daha az 
tçıll bir Pl~dıyor, imalatçılar istikbal 

mi karargaha mensup askeri bir he- ha gitmektedir. Roma, 27 <Hususi) - Gazeteler, 
Ingiltere, merkezi Avrupaya kar

şı takip etmekte olduğu hattı hare -
kette dikkate şayan bir değişikliği 

tazammun eden bu teşebbüste bulun
mak suretile bütün Avrupayn bir 
hizmette bulunmuştur.,, 

Bu şartları tnmamlıyanlat' ihtiyar 
lamazlar. Hiç mi ihtiyarlamazlar? .. 
Hayır, onu demek istemem. Lakin 
altmış yaşında 40 gösterir, yetmi le 
45, seksende nihayet elli beş. Bun· 
dan biiyük kiır da olur mu?. Bilhas· 
sa ihtiyarlamamağa karar vermek 
en biiyük bir kuv,•cttir. Yani insa
nın kendi kendini ihtiyar olmadıf.~ 
hakkında inandırması. 

lld" an 1 l ~Slrj aw azır ıyamıyor, verimli 
~~dığ, gi,b· gır vergiler yüziinden ak
/'çla11n 1 k~ndini de silahlanma ih. 
lllli·· il tabi g·· .. s·· kl" d tın iç" oruyor. ure ı ger 

lietı "eriın'~de ~·aşandıkça ve bu ~ iiz 
tar sız ve w • 

Ilı ına d agır masrafların ıh· 
... a(t fanlive't'larn edildikçe, netice nor-
" aft • e ere ··d tn ın.. ın u aha le ve iktisadi 
Va • ııteıuad·ı • 

tt .ı.'l'et h 1 eşmesı olacaktır. 
~· hıJtı888 u lllerkezde olduğuna gö-

tsj • a Avru .. tar ıçi11 t , • Panm normale don-
ı, t, iki "a\sıye olunan en milhim 
~alar l':Ya daha fazla taraflı an· 

le llr.ııın •• Pntaktır. 
r g·· •çın ra d . 
" ıı3·Ien P0 r a bılhassa şu söz 

1 L .\\.'t lllektcdir: 
~ UJıanın h 

11•01 ııt ll?llunı· er memleketind.- cf· 
ıı ~ t d8 ., ıye, Prestije veya ideolo-

~t .. anan k 
l"l ~l'den f avgaları unutarak, 

4~ "ıt~ karşı azıa iş)iizliğe ve yoksu\. 
" ldı· gelrnenı"n · · d"" ·· İ ''h. r, lf ük çaresını u un-

' teılllarıııı ,. (ırnetıer ameli realiteler 
4' Ilı e \•e · b" ,. >ııı enin ~ nı ır buhrana karşı 
t"' da Çttrele · . ~t... birb· . rıl'li bulmalı ve bu 
·t ~- ,_ •rıne Y d . 

yet, Barsclondan gelen ve cümhuri- Barselon hükumetinin cevabı Franko kuvvetlerinin taarruzları es
yetçilerin Ebr nehrini geçtiklerini, Londra, 27 (Hususi) - Barselon nasında, Italyan lejyonerlerinin bii -
büyük bir muzafferiyet elde ettikte- hükumeti, gönüllüleri geri çekme yük faaliyetinden ve muvaffakıye -
rini bildiren haberi yalanlamaktadır. planına prensip itibarile razı olmuş tinden bahsetmektedirler. 

Yugoslavlar Hangi 
Şartlarla Hırvatlarla 

Anlaşabilir~er ? 
Belgrat, 27 (A.A.) - Split iskele

sinde yapılan muazzam bir kabul rcs 
minden sonra Başvekil B. Stoyadino 
viç, bercbcrinde bir çok nazırlar ve 
diğer bir takım zevat bulunduğu hal 
de belediye dairesine gitmiş ve orada 
Yugoslav radikal birliğinin bir kon
feransında hazır bulunmuştur. 

Bu münasebetle B. Stoyadinoviç, 
mühim bir nutuk irat ederek bilhas 
sa şöyle demiştir: 

BREZiLYA 

Mahkum Olanlar 
Rlo - de - Janeiro, 27 (A.A.) - Em 

niyet milli mahkemesi, geçen 11 Ma 
yısta Rio - de • Janeiro'da riyaseti
ciimhur sarayına hücum edenlerin 
muhakemesine başlamıştır. 22 suçlu
dan biri beraet etmiştir. Asilerin şeli 
Furnic, on sene hapse, iki muhafızı 
öldüren Karvalho kırk sene hapse 
mahkum edilmiştir. Diğerlerine veri 
len cezalar, 3 ile 8 sene arasında ta
havvül etmektedir. 

ALMANYA 

LEHiSTAN 

Bek Varıovada 
Varşova, 27 ( A.A.) - B. Jozef 

Bek, Balt'tk denizi sahillerindeki on 
beş günliik istirahatinden sonra Var-

şovaya dönmiiştiir. B. Bek, bir çok 
günler Danzigde kalmı.ş ve orada Po 

lonyanın umumi komiseri B. Şoda -

kinin misafiri olm~tur. Halihazır

da B. Bek, Oslo seyahatine hazırlan 
maktadır. Bu seyahat, ağııstos ayı • 
nın ilk günlerinde yapılacaktır. 

MACARiSTAN 

Roma Seayahti 
Budapeşte, 27 {A.A.) - Nnzırlnr 

Meclisi, bugün Başvekil B. İmredinin 

riyasetinde toplanmıştır. Başvekil B. 

İmredi ile Hariciye Nazın B. Kanya, 

Roma seyahatleri hakkında izahat 
vermişlerdir. 

Nazırlar Mccisi 10 Ağustosta yeni 

bir toplantı daha yapacak ve parla
mentonun sonbahar içtima devresi
nin ruznamesini hazırlıyacaktır. 

Halbuki bizde yaşı kırkı bulınn

dan: 

- Eh! İşte gelelim gidiyorum. di
ye her~cyi ge\•şctcn \'e fiziyoloji ba
kımından vücudü kağşamadan mfı· 

ne\'iyatı ihtiynrhyanlnr çoktur ve ek 
seriyeti teşkil etmektedir. Bir mil· 
lel için bu, zarnrh birşcydir. Bir mil· 
Jetin efradı ihtiyarlamıyncnğı, hasta 
olmıyacağı hakkında kendi kendini 
telkin ederse bu, onun teşkil edeceği 
cemi~ct için hüyiik kuvvet t~kil c· 
der. 

Telkinin ne hiiyük kuvvet olduğu
nu izaha hncct ~·ok! Hatta son hekim
lik nazariyatı arasında telkin usulii 
ile teclavi diye bir de si tem var. Bu 
si temle iyi olmuş bir de meşhur a· 

' f ~İd 'C\ı)a t ar ım ederek ıki 
~I ;ıı le<fhir arafh anlaşmalarla şitıı

tıı. 11tııtn . . almalıdırlar. 
..,et· •çın " 

"-On beş miJyon nüfusa sahip bü 
yük ve kuvvetli bir devlet olan Yu
goslavya, bugün elinde bulunan bü
tiin dünya ile doğrudan doğruya ir
tibatını temin etmekte olan geniş sa· 
hiller sayesinde harpten evvelki za-
mandan daha ziyade müstakil bir ha 
rici siyaset takip edebilir." 

1 
Bcrlin, 27 (A.A.) - 1 teşrinicvveı 

Hüviyet Cüzdanı Filistinde Çeteler Faaliyette 1 
dam göstere~·im. Amerika Cümhur
rcisi Roozevelt . • 

l\listcr Roozevcltc inme inmi ti. 
Yapılan tedavi tesir etmedi. Bir dok
tor, Roozcvcltin çok enerjik bir a
dam olduğunu bildiği için kendisi· 
ne: 

'tıt~ 1 hoğa gelecek asamblenin ti-
~ll le llte n ınenfi tahdidatı gev et· 

~·tıı §gul olm • 
lııe~ dil §u .. ası ıstenmekte ,.e 

.. ledir tnutalealar ileri sürül-
<.:e • 

~~ Çen ikt 
~ı~~llçlı işler ı~adi. buhran sıra!'lmda, 
l~lldlı ~rta (uzerınde tesir eden tah 
'- lrttı ra ede k . tıı •nın ı · re ış hayatını ca:'l 
~!! lıatın8 tı 8 akadar memleketleri 
l\tt lihJfık ~·gun tedbirlerle istihsal 
ti •tıı acrnini tt ıı ~ a ıl ar ırmanın yol-
~lti tııııj d lllı~tı._Jt'nkat bu tedbirle· 
~ ıı .. , e rnilli "sa.,1 d • . 
~~ " uıı " .. ar aıresınde 

lııı 1•1tdhir~'uf \•e ticareti tahdit e
•t(11~· llu :~ e birlikte tatbik erlil-
l "11 Ü "Uzden , . 
~ttl ıerind a~ nı memleketin 

~Oı erinin e Ve diğer dünya mem 

B. Stoyadinoviç, İtalya ile akdedil 
miş olan ı!ilafın ehemmiyetine işaret 
ve bu itilafın Adriyatik merkezinde 
sulhü temin etmekte olduğunu beyan 
etmiştir. Bu sebepten dolayı İtalya 
Krallığı ile yapılan anlaşma ve dost 
luk geçen senenin Mart ayından be
ri harici siyasetimizin miistakar ve 
devamlı amillerinden biri olmuştur. 

Sözii dahili mrselelere nakledf'n 
B. Stoyadinoviç, B. Maçekin etrafın
da toplanmış olan Hırvat gruplarile 
yapılacak her tlirlü anlaşmayı rnem 
nuniyetle ~ı?lamlıyacağını ancak bu-
nun iki sarta muallak bulunduğlınu .. 
söylemiştir: 

derı itibaren bütiin Alman vatandaş
larının mecburi olarak hüviyet cüz· 
danı almaları icap edecektir . 

Bugün neşredilen bu husustaki 23 
Temmtlz tarihli kararname, biitiin 
erkek Alman ı 1 atand<ışlnrının, as -
kcri mecburiyetlerinin başladığı yaş 
olan 18 yaşına girmesine iiç ay kala 
bu hiiviyet ciizdamnı mecburi suret· 
te talrp etmeleri lazım geldigini tas· 
rih eylemektedir. 

Bu kayıt, hüviyet ciizdanı mecbtı· 
riyetinin, siln1ı kıtllamıbilecPk erkek 
ı•atandaırların miktarını tayinini ko
laylaştıracaktır. Ve bu sebt>ple aske 
ri bir tedbir olduğunu göstermekte -
dir. 

- Hastalığınızı l,endiniz tcclavi e· 
dehilirsiniz. Bu hastalık ancak sizin 
km·,·etli iradenizle bi olahliir. ı:ğer 
iyi olacağınıza kanır 'erirseniz b j o· 
lursunuz. dcmis. 

~ 

Adam da bu knrnrı \'ermis ve o sa 
:ı: 

yede pnrnlizi yitzdc doksan gcc:miş. 
Onun icin sahih hün;.\ eli, tnzc ve U· 

zun iimiirlii olmak için hcrseydcn ev· 
ve) höyle olmaya karar "verip kuv\•ct· 
1i irndcınizlc bunu istemeliyiz. 

Holanda D~ş Bakanı 
''~" ltııtti .. "aziyeti üzerinde nıa 
L "tt goru1 k -
~lltı t ietir·ı ~ce kuvvetler de fa 
li~11 •11"1a ile \lll•şti. O halde tn bii 
lıı,~i~""he11 1c. 1 e.Yneltnilel iş beraber
"~ le · llugu~tı~mek mümkün değ-il 
·~~tt~tllhe ın .. h lazım nlan şey fikir 
~lı t t, titti~ adelesi, ve ahenkli ha 
\ "hdit . te buhranı derinleşti. 

1 - Çek taraftarlarının kral ha
nedanının saltanat hakkını tanıma
ları, 

FRANSA Stokholm, 27 (A.A.) - Holanda 
Dayfada yaralanantnr hastaneye kaldırılıyor. Harciye Nazırı B. Patijn, bernb rin-

.., aı~·aset· 
ıne karp gelmek-

2 - Milli birlik, bu dakikada ka
nunu esasinin değiştirilmesinin mürn 
kün olmadığı, 

Bu mühim nutkuna nihayet verir
ken B. Stoyadinoviç, tr.şrii intihaba
tın en nihayet bir sene sonra yapıla· 
cağını ilave etmiştir. 

Tahtelbahirde Yangın de refikası oıduğu halde ınyya"C' ue 
Kudüs, 27 (A.A.) - Kudüs civarında miiselliıh ~etelerin fnnliy~tJe. Kopenhagdan buraya gelmı.;tir I<en-

Paris, 27 (A.A.) - Bahriye neza-
1 

ri görülmüştür. Bu çeteler, tecavüz hareketlerine devam etmektedirler. disi İsveç hariciye nazırı Sandlnr ta-
retinin bir tebliğine göre, bu sabah Diin akşam birçok çiftti kolonilerine taarruz edilmi~tir. Asker takvi· rarmdan karşılanmıştır. Patijin, hu-
Tulonda Espuar denizaltı gemisinrle ye kıtaatı, tcthişçilerlc mikadeleye giri~miştir. susi ziyaretlerde bulunmak maksa-
bir yangın çıkmıştır. Bir bahriye ne- j ,_ ____________________________ _. I dile bir kaç gün Stokholmda kalacaıt 

feri, boğulmuştur. ur. 
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Ben Deliyim, Komiseri 
Ben öldürmedim B.Reis 
F eriköylü Müyesserin Yüzünden 
Çıkan Cinayet YeniBir Saf hada 

F eriköyünde, Müyeaıer isminde bir kadmrn evinde eski komi
.erlerden lamail Hakkıyı öldürmekten suçlu olan İsmail ile Rem
zinin muhakemesine dün Ağırcezada devam edildL 

Müyesserle alakadar olan 1sman, 
komiser İsmail Hakkının bu kadın ü
zerinde kendisine rekabet etmekte ol 
masını kıskanmış, Remzinin de mua
venetini temin ederek bir gece İsma
il Hakkının içerde bulunduğu bir sı
rada Müyesserin evine gitmiş ve İs
mail Hakkıyı beraberce öldürmüş· 

lerdir. 
Uzun zamandanberl bu işin mu

hakemesi devam etmiş. Müddeiumu
mi suçluların cezalandırılmalarmı is
temiş, suçlular müdafaalarını yap· 

· mışlar ve muhakeme karar tefhimi i· 
çin düne bırakılmıştı. 

Reis, kararın tefhiminden evvel u
sulen suçlulara: 

- Bir diyeceğiniz var mı, diye sor 
du: 

Suçlulardan Remzi: 

- Bay reis, dedi. Bir istida "'eri
yorum. İsmail Hakkı, benim bıçağım
la ölmüş değildir. Bu adam hastane· 
de iyi olmıya yüz tutmuş, fakat bir 
gün susamış, kendisine su verilme
miş, yarasının üzerine konulan buz 
torbasındaki buzlan çıkarıp yemiş. 
Sonra da kendisine serinlemesi için 
verilen kolonyayı bir hamlede içmi~. 
Ölüme sebep olan bunlardır. 

hukuk mahkemesindeki dosya ne sa
bit olacaktır. 

Bugün bu söylediklerimi de şahit
lerle isbata hazırırm. Şahitlerin ismi 
verdiğim istidada yazılıdır. Hem bu 
şahitlerin, hem de Beyoğlu hukuk 
mahkemesindeki dosyanın celbinı is 
terim . ., 

Reis, Rcmziden sonra İsmaile te
veccüh etti. O da: 

- Ben de, dedi, bir istida yaza· 
caktım amma, anam hastalanmış. bu 
hafta beni ziyarete gelmedi. Benim 
de istida yazdıracak başka kimsem 
yok. Bir hafta izin vermenizi iste
rim.,, 

İki suçlu da kararın tehir edilme· 
sini, tahkikatın yeniden genişletilme 
sini istiyorlardı. Reis müddeiumumi
ye sordu: 

- Ne dersiniz? 

- Suçlular müda!aalannı yap-
mış bulunuyorlar. İsmail Hakkının 
ölüm sebepleri de mahkeme dosyn
sındaki raporla sarih surette anlaşıl
mıştır. Dinlenen şahitler ve tcsbit e· 
dilen deliller knnaatbahş ve kafi gö
rülmüştür. Bu cihetle yeniden tevsii 
tahkikata lüzum yoktur. Eski talebi
mizde ısrar eder, taleplerin reddini 
ve kararın tefhimini isteriz. 

MEŞHUT SUÇLAR : 

Eniştesini 
Vuran Recebin 
Muhakemesi 

< 

Ciğerci Recep 

Karagümrükte, Draman çeşmesi ö
nünde, müstakbel eniştesi Yahyayı 

bıçakla vurup öldüren ciğerci Rece
bin duruşmasına dün ağır cezada baş 
!anılmıştır. Bu dava, meşhut suçlar· 
daki yeni muhakeme usulünün ağır 
cezalı suçlara da teşmili hakkındaki 
kanuna uyularak sorgu hakimine 
sevkedilmcdcn ağır cezaya gönderi
len ilk cinayet davasıdır. 

Kadın Köıesi : 

Pnnnn 
Resimde görülen bluzun öni 

ince plilerle •üslenmi, kua o

lan kollarının etrafına ince far· 
bala çevrümi,tir. Birkaç bluz
la bir etek birkaç elbi•enİn ye. 
rini tutacağından huaplannı 
bilen bayanlar elbiseden ziya

de bluz ve eteklere ehemmiyet 
vermektedirler. 

• 
IZMITIE: 

Gölcükte inşaat 

ilerliyor 
İzmit, (TAN) - Gölcükte hükli

met binasının inşası ilerlemiştir. Di
ğer inşaata başlanılmıştır. 

Gölcük balkı, köpeklerin çoğalma 
sından ve belediyenin buna karşı 
tedbir almamasından şikayet etmek 
tedir. Halkın belediyeden iki isteği 
var: Biri, son zamanlarda çoğalan 

dilencilerden kurtanlması; diğeri 

de sebzecilerin devam eden ihtikarı
na set çekilmesidir. 

Fazla Sıcaklar 
İzmit, (TAN) - Bu sene yaz çok 

şiddetli geçmektedir. Halk deniz ha
mamına tehacüm etmektedir. O ka
dar ki hamam ihtiyaca kafi gelme
mektedir. 

Bu sene, şehrin gezme mevkii, ye 
ni yapılan rıhtım boyu olmuştur. Ak 
şam olunca, birçok aileler, deniz ha 
vası almak için buraya gelmekte
dirler. 

IZMIRDE: 

Fuar Hazırlıkları 

Tamamlanıyor 
İzmir, 27 (Tan muhabirinden) 

Fuann açılışı yaklaştığı için birçok 
ckspozanlar şehrimize gelmiye başla 
mıştır. Bu sene geçen senelere ben
zemiyen bir canlılık kendini g\>ster
mektcdir. 

Fuarda satı~ yapacak paviyonlar. 
kazanç vergisine tiı.bi tutulmıyaca

ğından, alış verişler çok ucuz olacak
tır. 

İzmir ticaret odası fuara geni' öl
çüde iştirak edecektir. 

Bütün vilayet ticaret odalarının da 

fuara iştirak edecekleri haber alın
mıştır. 

İstanbul Radyosu 

ÖGLE NEŞRIYATI: ~ 

Saat 14.30 Pltıkla türk musikisi tC p; 
vııdls. 15.05 PlAkla tilrk musiıcisL 
Muhtelit p14k neşriyatı.. 16 Son. 

AKŞAM NEŞRiYAT!: 

Slıat 18.30 Hafif milzfk: Tepcbıf1 
diye Bahçesinden naklen. 19.15 spa!,55 

1 
habe!erl: Eşref Şc!lk tarafından. 19 
~a haberleri.20 Grcnviç rasathfS.11 

I naklen saat ayan. Sadi Hoşses ve 
lnrı tarafından t nrk musik isi (S 
Karclar). 20.40 Hava raporu. 20.48

1
t' 

1 Rıza Doğrul tarafından arapça sfıf 
Snat ayarı: Orkestra: ı - Tomos ~ ı 

1 morıd. 2 - Lehar - İdeal gatın v~ 
Gflrıka - Eleji. 21.30 Semahat özde 

1 arkadaşları tarafından tOrk musiıdsl 
zam, Nahaven, Hicaz) . 22.10 Ko!lS~ ~ 
votnlden naklen Orkestra M. KctJI~ 
idaresinde. 1 - Orkestra, Sklzcn 11 Jcf 
Jant Potpurri - O Fetras - 2 - Şat J 
nor Bakeas.3 - Orkestra: BersöZ. 
4 - Şarkı: Bariton Yunka. 5 - lA ~ 
nad valıı espanyol. O Fetras. 22.50 
berler1 ve ertesi günün programı· 2" 
ayarı: SON. 

Ankara radyosu 
ÖGLE NEŞRIYATI: tf 

Saat: 14.30 Karışık pll'ık neşrlY_a~.tlo 
PlAkla türk musikisi ve halk şnrıw

JS Ajans haberleri. 

AKŞAM NEŞRIYATI: ıt 

Saat: 18.30 Karışık plak ncşrb'lltı~ 
Türk musikisi ve halk ~rkılan. (1'~ ~ 
20 Saat ayan ve arapça neşri.>'11 

Radyofonik Temsil (Gençler Grtıb:f" 
fından). 21 Şnn pl3klan. 2l.15 StO r 
lon Orkestrası: 1 - Leuschner P~el 1 
llche wald 2 - Rust Schwabcnrn u1 rJ. 
Joe Rlxner Klndertraum 4 - Pa f· 
Sing, sing, sing Völgelein 5-Hcrberi ıet! 
nig Kleine Romanze. 22 Ajans habet' 
SON. 

SENFONİLER: "' 
20.10 Varşovn: konservatuvıırd11 

cek büyük konseri nakil 

HAFİF KONSERLER: rıı 
7.10 Bcrlln kısn dnl~ıısı knrışılC 

11 

Sonra benim ne Müyesserle, ne de 
ölen komiserle hiçbir nlış verışim 

yok. Binaenaleyh komiseri öldürmek 
liğim için sebep yok. Müyesserle a
ltıkadar olan İsmaildir. 

Müddeiumuminin talebinden son
ra hakimler aralarında kısa bir mü
zakere yaptılar, müteakıbcn reis ka
ran tefhim etti: 

Mahkemede evvela iddiam okun

muş, sonra suçlunun isticvabı yapıl· 
mıştır. Recep, Yahya ile hemşiresi 

Şiikriyenin nişan meselesinden ara

lan açık olduğunu, Yahyanın, nişan 

iade edildiği için kendisine kin bes
lediğini söylemiş ve: 

--0-

TRAKYADA: 

Atış poligonunun otomatik hedef 
tertibatı bugün Almanyadan gelmiş· 
tir. 24 bin liraya ihale edilen Kültür 
pa"·yonu bu seneye yetişecektir. Zi
raat Vekaletinin toprak mahsulleri 
müzesinin inşaatı ilerlemiştir. On 
beş güne kadar tamamlanncaktır. 
Sovyet Rusya geçen senekinden çok 
daha geniş ölçüde fuara iştirak ede 
cektir. 

ki (8.ı5 devamı) 8.50 Parfs ?-101~ pldk 9.15 pUık 9.-15 pliik 10.35 p 
Parls Mondlyal pl!'ık k onseri l~ıcı: 
kısa dalgası n<'.şcli orkestra ınus\, 
hnfif musiki (14.15 devamı) 13·

13
Uf 

ris Morıdlyııl konser nakli 13.25 ~ ~ 
Plak konscı·l (15 devamı) 14 pııri5 '
diyal konser nakli (14 Keza) 11.ıl el' 
lln kısa dalgası fş sonu konseri~ 
devamı) 18 Pnris Mondlyn1 koo•13~ l! 18.25 Peşte A!lk~rl b ando 2~ _.. 

Bir de şu var ki, ben deliylm.Vaka 
dan çok evvel hacir ve vesayet altına 
alınmış bulunuyorum. Bu da Be)'.oğlu 

- Ben, Draman çeşmesi önünden 
geçiyordum. Yahya ile göz göze gel-

dik, bana: 
Remzinin istidasındaki şahitlerin 

celbine ve muhakemenin 19 ağustosa - Ne bakıyorsun ulan, dedi, ben 
bırakılmasına karnr vcrUmtızti. de: 

-··"-"' .. _.,. __ ııı\lllUIUr.ıııtııuıııwıuımıırJnnnıuııuıı:ııuırıııııııııuıw-••-'----

AGIRCEZADA: 

Babasını 
Balta ile 
Öldürecekti 
Geçen sene, nisanda, Çorluda, Ha

san isminde 16 yaşında bir çocuk. yi
ne kendi yaşında Mehmet isminde 
bir yanaşma ile söz birliği etmiş ve 
babası Mehmedi kendi çiftliğinde u
yurken baltalıyarak öldürmek iste
mişti. 

Bu işin muhakemesi İstanbul ağır 

ceza mahkemesinde yapılıyordu. Suç 
lu Hasanın babasını öldürmiye tam 
olarak teşebbüs ettiği anlaşılmıştı. 
Babası Mehmet, suçlu Hasanı iki

de birde dövdüğü, Basanın anne.sine 
de bakmadığı için Hasan muğber ol
muş, annesinin de babası aleyhinde
ki şikayetlerinin tesiri altında kala
rak yanaşma Mehmetle sözleşmiş ve 
babasını öldürmeyi kararlaştırmış

tır. 

Bu karan verdikten sonra da,. bir 
gün, Mehmetle beraber İstanbuldan 
gelmiş, 17 lira vererek bir tabanca, 
bir de bıçak almış ve Çorluda baba
ıının çiftliğine dönmüştür. 

Bir gece, babası derin uykuda iken 
Hasan yanaşma Mehmetle beraber 
babasının başı ucuna gitmiş, ihtiyat 
siliı.h olarak yanına aldığı baltayı o
lanca kuvvetile babasının kafasına 
indirmiştir. 

Basanın babası Mehmet, bu hiç 
beklemediği taarruz karşısında, kan 
icinde yerinden fırlayıp ta karşısın
da, elinde balta olduğu halde oğlunu 
görünce, şaşırm1ş, Hasanla Mehmet 
tc bu şaşkınlıktan istifade edip kaç
n11şlardır. 

Fakat, vakadan bir iki gün sonra 
yakalanmışlar, adalet huzuruna sev
kedilmişlerdir. 

Mahkeme, bu iki küçük suçlunun 
ikisini de yirmişer sene hapse mah

kum etmiştir. 
Fakat Hasanın babasını öldürmek 

suçu tam teşebbüs halinde kaldığı, 

7aşı küçük olduğu, babasının da ken 

CİNAYET: 

18 Sene Hapis 
Cezasına 

Mahkum Oldu 

dedim ve yoluma devam ettim. Fakat 

o geldi, bana bir tokat attı, ben de 

yere düştüm. Baktım elinde bıçak 

vardı, beni vuracaktı, koktum, ya
nımdaki gazeteye sarılı ciğerci bıça
ğını çıkardım , kamına sapladım ve 
kaçtım, demiştir. 

Pendikte arkadaşı çoban Şabanı Bundan sonra şahitler dinlenmiş, 
şahitlerden yeminsiz dinlenilen 15 ya 

kendi hayvani hırslarına alet edeme şında Salahaddin ile 24 yaşında'lti 
mekten muğber olarak öldürmekten Ahmet, Recebin söylediklerini teyit 
suçlu çoban Rıza hakkındaki ağır ce- etmişlerdir. 

za kararı dün tefhim edilmiştir. İmam Ahmet ile Mustafa oğlu Sa-

Arkadaşını öldürdükten sonra ce- lahnddin vakayı görmediklerini, yal· 
scdini sazlar altında saklıyan, sonra 

da arkadaşının sürüsünün sahibi o

lan korucu Osmana: 

- Senin çoban, tüfekle kepeneki 
alarak kaçtı, sürüyü de ben getiriyo-

rum. 
Diye, yalan söyliyen Rızanın suçu 

hem kendi itirafı ile, hem deliller ve 
şahitlerile sabit olmuştur. 

Mahkeme, kendisini 18 sene ağır 

hapse mahkum etmiştir. Uzunca o

lan karar tefhim edildikten sonra suç 

lu, reise: 

- Ben şimdi ceza yedim mi? diye 
sormuş, reis: 

- Karan dinledin ya, işte.. diye 
cevap verince: 

- Dinledim, amma bir şey anla 

madım. Mukabelesinde bulunmuş

tur. 

Bunun üzerine suçluya 18 sene ce

za verildiği nnlatılmıştır. 

disini haddinden fazla dövmesi cc -
zayı hafifletici sebep görüldüğü için 
cezası derece derece azaltılarak 2 se 
neye indirilmiştir. Suçlu Mehmedin 
de suçu, bu fiilde Basana yardım et
mekten ibaret kaldığı ve yine ayni 

sebepler göz önüne alındığı için, ce
zası bir seneye indirilmişıir. 

Mehmedin mevkuf kaldığı müd • 
det.mahkum olduğu müddeti doldur 

nız Recebi kaçarken gördüklerini söy 
lem işlerdir. 

Ölen Yahyanın kardeşinin çocuğu 
11 yaşındaki Hakkı da amcasının e
linde bıçak bulunmadığını bildirmiş
tir. 12 yaşındaki Kadri, Recebin hı· 
çağını kuyuya atan çocuktur. 

- Ben cinayeti görmedim, Recep 
geldi, "şu bıçağı kuyuya at!.. dedi. 

Ben de attım .,, demiştir. 

Muhakeme, tahkikatı yapan komi 
ser muavini ile zabıt varakasını im· 
zalıyan polisin ve vaka yerinde bu 
lunan Cihat ismindeki askerin celbe 
dilmesi için bugün şaat on altıya bı
rakıldı. 

Şoför iki Yd 

Yatacak 
Ortaköyde, Galatasaray lisesi o -

nünde, Huriye isminde bir kadının 
ölümü, Şahinde isminde bir kadının 
da yaralanması ile neticelenen oto • 
mobil kazasının muhakemesi dün ne 
ticelenmiştir. 

Suçlu şoför Ali kamyonu ile had 
dinden fazla bir süratle kazanın vu 
ku bulduğu yerden geçerken kam -
yon bir tramvay direğine çarpmış, 

kamyonun üzerindeki şasi yerinden 
fırlamış ve kaldırım üzerinde bu -
lunan Huriye ile Şahlndeye çarpmıı 
tır. Huriye ölmüş, Şahinde de ya -
ralanmıştır. 

Mahkeme, bu kazada §Oförü kaba-
duğu için dün tahliye edilmiştir. Ba- hatli görmüş, 2 sene müddetle hap -
basını öldürmeğe teşebbüs eden kü- sine, Huriyenin varislerine 500 lira 
çük Hasan cezasını dolduruncaya ka lira, Şahindeye de yüz lira tazminat 
dar hapisanede kalacaktır. vermesine karar vermiştir. 

Köylerde Mektepler 

Y aptırllacak .. 
Edirne, (TAN) - Muallimi olup 

la mektı1>hi olm.ı.van Tı;akva kövlPrin 
de birer ilk mektep bınası yapılmak 

lzmirde Ekmek Fabrikası 
İzmir, 27 (TAN muhabiirnden) -

İzmir - İstanbul ve Ankarada ku-
-••1---1- :;.- h::. • .::..ı. -1 ... ._.....,.1 .. 1-&..-:t.n_..,._ 
dan İzmirde kurulacak olanı tçtn tı.ir 

D1AJ.1--- o-..ı-... ~---'---':- --' ;(~ 
11., .. :1.1.:ıtu tiukr:~ u l.lk raayo ~ 

22.15 Bcrllo kısa dalgası Esı<l ;.~~ 
ya halk musikisi 22.45 Peşte çı d>'° I 
kestrası 22.45 B{ikreş Küçük rıı 
kestrası 

üzere Maarif Vekaletinden Edirne 
vilayetine on iki bin liralık tahsisat 
gönderilmiştir. Bu mekteplerin inşa
sında köylüler de şahsi yardımlarda 
bulunacak ve inşaatın önümüzdeki 

Alman firması Belediyeye bir etüt 
göndermiş, bundan başka, Sovyet 
Rusya, İzmir, İstanbul ve Ankarada 
kurulacak ekmek fabrikalarını yap
mıya talip olmuş, ve birinci temas, 
Nazilli fabrikası başmühendisi olan 
Yuvanofla İzmir Belediye reisi ara
sında bugün yapılmıştır. 

OPERALAR, OPERETLER: 

ders yılı iptidasına kadar bitirilme
sine çalışılacaktır. 

ODA MUSİl<:İSİ: .!_ 
ıt\tl 

9.30 Berlln kısa dalgası odn ııf. 
konseri 16 Paris Mondiyol odıı 111ti S~ 
triyosu ı 7 Varşova Salon kunrte 
Varşova Poznan kentet takııtl1 

* Edirne, (TAN) - Trakya umu
mi müfettişliği evrak müdürü Fuat 
Aksoy Arabgir kaymakamlığına, Ka 
ğızman kaymakamı Zeki Keşana, 
Garzan kaymakamı Nizamettin · Lü
leburgaz kaymakamlığına tayin edil 
mişlerdir. 

Yuvanof, hükumetinden aldığı e
mir üzerine Belediye Reisine teklü

lerinf bildirmiştir. Mumaileh birkaç 

gün sonra İstanbul ve Ankaraya gi
derek tekliflerini ora belediyelerine 

de yapacaktır. İzmir için teklifleri 
günde 25 ton ekmek çıkarabilecek ve 
geniş ihtiyat cihazlarile mücehhez bü 

yük bir fabrika içindir. 

RESiT ALLER: .a 
ıe.;:.< 

-0-

YALOVADA: 

Yeni Bir Karakol 

Yaplldı 
Yalova, (TAN) - Bursa yolu üze

rinde Güney mevkiindc yapılan jan 
darma karakolu binası bitmiştir. 

Bina, jandarma kumandanlığın

dan gönderilen dört yüz lira Soğu

cak, Esadiye, Güney, Çilingir köylü
leri tarafından bcşbin liraya çıkarıla 
rak ve bedenen de çalışılarak vücu
de getirilmiştir. 

Karakolun resmi küşadı, İstanbul 
jandarma kumandanı İzzet ile Yalo
va İlçebayı Hüsnü Ergin'in, köyler
den ve Yalovadan gelen yüzlerce hal 
kın iştirakiyle yapılmıştır. Bundan 
sonra Güney köyüne götürülen da
vetlilere ikramlarda bulunulmuştur. 

Yeni karakol ayni zamanda kışın 
o havaliyi basan fazla knr hasebiyle 
yolcular için bir ilticagah ta olabile
cektir. 

- - o--
LOLEBURGAZDA : 

Belediye Reisi istifa Etti 
Luleburgaz, (TAN) - Belediye 

reisi Ismail Artan istifa etmiştir. Bu
nunla, bir sene içinde üç belediye re
isimiz istifa etmiş oluyor. 

Gölcük Kermesi 
İzmir, 27 ('l'AN muhabirinden) -

Bu hafta Ödemişin Gölcük yaylasın
da yapılacak ve Gölcük kermesi adı
~ı taşıyacak büyük eğlenceler cumaı 
lesi ve pazar günü olmak üzere iki 
gün devam edecektir. İzmirde birçok 
{İmscler, bu eğlencelere iştirak: ede 
e.cği gibi Ödemiş ve civar halkı da 
şimdiden hazırlanmaktadır. Ödemiş
ten Bozağ köyüne ve Gölcüğe getiri
len elektrik cereyanının açılması pa 
zar günü yapılacak diğer yakın köy 
ler de bu elektrikten istifade edecek· 
tir. 

V E F A T 
Trabzon eşrafından Bay Hayrettin 

Muradhanoğlunun refikası uzun za
mandanberi müptela olduğu hasta
lıktan kurtulamıyarak irtihal etmiş
tir. Cenazesi bugün saat on buçuk
ta Kadıköyde Bahariye caddesin -
de sinema karşısında 62 numaralı 

hanesinden kaldırılarak istimbotla 
Sirkeciye getirilecek öğle namazı Ye 
nicamide kılındıktan sonra Edirne -
kapı Şehitliğine defnedilecektir. Al
lah gariki rahmet eylesin. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Üniversite merkez binasının ön cephesinin 4564.53 lira keşifli badana ve 
tamir işi 11/8/ 938 Perşembe günü saat 15 de rektörlükte açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İsteklilerin ihale günü 343 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir 
hafta evvel İstanbul Bayındırlık direktörlüğünden alınmış 3000 liralık bu 
gibi işler yaptığına dair vesika ve 938 Ticaret Odası kağıdı ile gelmeleri. 
Şartname hergün rektörlükte görülür. "4511,, 

14.30 Bükrl'ş Rumen şarkıları 
30 

r--. 
lln kısa dnlgası Keman solo 18·-v~ 
lin kısa dalgası Zltar solo 19.lO d 
Slll'Z.Vn şarkıları 19.30 Dcrllıt 1<1~1 gaSJ Org resitali (20 Asker şıır1'I Jf 
Peşte piyano rc!akaüle şarl<ıl11' .rJ 
Dükre.ş Aidn Helka tara!ındnn ş.,,tJI 
22.1 O Varşova Sopran tarafındıın • 
si tali 

DANS MUSiKİSİ: ,.,r. 
10.15 Berlln kısa dalgası 18 

19 BUkreş 24.10 Peşte 

Sadık Zade R11t'' 
Ruhuna el' 

dl 
ithaf edilmek üzere ve 

11 
b 

mun senei devriye! vefatı 01~ f 
yın yirmi sekizinci pcrşeJYl 

0
ic' 

öğle namazını müteakip )"e
9 

de mevlidi şerif okutturıılsc rıe t' 
kendisini tanıyan ve seven;{lfl 
tün arzu edenlerin işbu te 19rıt' 
merasimine iştirak buyurJ119 

.J. 

ca ederiz. 90' 
Merhurnııll 

1 ,. 
~ 

\""""" " " ' " ....... ,,..~ ı 
~ ASKERLiK tşıf:lt • ~ 
~"""""",..,. ' .... ---~ .. 

Yoklama 
p: 

Beşiktaş askerlik şubesinde 0 

Lise muadill ve daha yoı.-s~~I of' 
dan mezun olanlar askerlikle rıd1ı1 
dan memuriyet alamıyacaklıırı tt!' 

• \{\Jıı~ ı; 
938 ders yılında bu gibi o cre'-t 
zun olup ta tahsiline nihayet ~as ' 
ların son yoklamaları Beşi ee' 
$Ubeslnde kurulacak askerlilC 

3
: d' 

ağustos 938 den 15 ağustos 9 rıı 
caktır. İstanbul yerli ıubclt.rc t• er' ,,e 
lnnların yerli şubelerinden ı.ııt 

lcrlne r..J"'11!UP olanların drı :eıe.J 
dn bulun(luıclan yabancı su rt~ 
cakları tasdiUI künyelerile 5;ırııO' 
caat etmeleri ve bu on bet d'~ 
det içinde kanuni hir ma:ı:cret~~ııl 
aızın bu mecll~e mtlracant ctf11 c P 
kında kanuni munmcle vaoıl 



~ 28. 7. 938 

TAN 
Gündelik Gazete 

'~N'ın htdtfl: Htberde, fikirde, her· 
"Ydt tırnıı, dUrUtt, umlmt olmtk, lttrıın 

Dtıet .. ı olmıya çılıım•ktır. 

ABONE BEDELİ 
ı 'l'tırkfye 400 Kr Ecnebi 
7so Kr• 1 Sene 2soo Kr, 
400 ' 8 Ay 1500 Kr, 
ıso Kr, 3 Ay soo Kr, 

t.ıtu Kr, 1 Ay aoo Kr, 
rnı,~sı ~ ittihadına dahil ol
dır. ~eınleketıer için 30, 16. 9, 3,5 lira 
til'lt\eJt 2!J e bedeU peşindir: Adres değts· 
lata 1 kunıŞtur. Cevap lçln mektup 

-...._ O kuruşluk pul tıAvesJ lAzımdır. 

~NON MESELELERi 1 

iki Ziyaret 

TAN 

Yazan: LloyJ George 

do~eçen hafta, mühim imkanlarla 
,..._ biri resmi, diğeri hususi iki zi
~~ oldu: Bunlardan biri İngiliz 
t\t, 8~ P~rİS\ ziyaretidir. Bu ziya
ıı...._ •tlerın. Roma ziyareti kadar 
ti ı:l lete11ı ve mühim olmuıtur. İkin
~ret, Alman liderinin phsi mo
Je.. olarak ansıZLD Londraya ge
tl4 ~. ilericiye Nazın ile ıörüşen 
l'riıt ~·ııa ziyaretidir. Bu za~ Bit
~ dofrudan doğruya emri ile ıel
~'llr • Bunun için hattl Hariciye 
tciı._ 1111 

haberdar etmiye bile lüzum 

İnsafsız kazmalar, mezar t&1ların1 deviriyor, ıervilerl yıkıyor. Boğaz, Romelihisan sahilinden şimdi ne hazin görilnilyor? 

R. Hisarı ehitliği Hakkında 
-... eıru . 

1't1ı· ıtır. Eideman, Londraya, 
•ı: llar· · N · · ı·ı tottı ıcıye azın, Parıs rıca ı e 

Son Bir Dilek 
-..0fltJfltıeden evvel, ıizlice ve açıkça 
a tl!ıak ilzere ıelmiştir. 

'tJ her ik• • t' b'" ilk h ~:l'etj ı zıyare ın uy e em-
ltıtt d ~~rdır ve hidiseler üzerinrle 
'~tır.e&ılae bile, büyük tesiri ola-

ltraJın • 
-..0111 zıyareti, sadece, bir doııt 

R umelihiaan tehitliiine 
vurulan kazma madde-

ten toprağa; manen kökü me
zara sarılmıt öz Türk ve müı

lüman bağrına itledi. Mefhedi 
yıktı amma, birçok gönülleri 
de beraber çökertti. 

Esef ederim, her bakımctan 
kötü v~ yanlış tutul

muş bir işti bu. Esasen bu 
yıkıcılığa h iç lüzum yoktu. 
Damarlarında pıhtılaşmamış 

•ıııı ': devlete siyasi bir cemile ol
laır 'Ye Yapılmamıştır. Bir çeyrek 
'ebe;vve) bu komşu ile olan müna
biııtıı ırnizin değişmesi A nupa tari
ll"ttı ~eiişırıesinc sebep olmuştur. 
ltıı ~ U dostluğun tohumu bugiin· 
'•lın büyük pederi tarafından 
"•retiıa_ Ciiırıhurrelsine viki olsn 7.İ
"'-' ~le. atılmıştır. Bu ziyaret nıü
Jiı~ .. ,. cliplonıuı hareketi idi. Avru 

O c~J.t t. bıısUnı.n 0ı ı n .. : ·' '!x-
kilJııd JJııe~·e yrilmışfL lngiliz hü-

sıcak kan dolaşan bir muharririn 
"Haber,, de yazdığı gibi, şehitlik

ten çalınan birkaç metre genişlik, 
,. __ .,_..., __ ..1_,.. ... 1.-..... ı..:1.;_. ı...-1\,..:i --:.-ı... .... 

a bir masrafla yola eklenebilirdi. 
O sahil baştan başa kayalıktır. A
zami su derinliği de birçok yerde 
50 - 60 santimi geçmez. 

bııtuıı:rı .. 0 ziyaretile hangi cephede 

8 Urunu anlatmak istemişti. 
lıııı: de.faki ziyaretin de ayni tehdit 
ltıeı. :•nayı havi olduğu söylcne
litıde ~kat bunun bir ihtar mahiye-

.\ 
0 duğu da inkar edilemez. 

letı Vdr~•nın iki büyük askeri de,·. ' •s 
•stihd•f er bir memleketin istilasını 
•tıtl'tlı t eden askeri bir sergiizeştc 
fı'taııs ş 1j· Fazla olarak bu devletler, 
dıııı 0:· Qgiltere ve Rusyaya mc:r· 
Iteu İJhuY•rak bir müstakil memle· 
~ltetıer:k etnıişlerdir. Tecavüzi ha
•d~loji ,8 hu iki devlet müşterek bir 
~t etrn nın kahramanları ribi hare
"' h'tJI ektedir. Bu devletlerin haşın
Lir iht~ııan. diktatörler rörülmemi~ 
"etler •şanı içinde mütekabil ziya-
tr YapnıııJardır. 

11.. •lın p .. 
liıtı""' arısı zivareti de ihtisam ve 

L .. ,,ış b • " 
""'"-• akınundan onlardan geri 
te bir ~Itır .. Fakat bu ziyaret sade
~ bir ... ınayışten ibaret midir? Böy-
of '"'1Yaret' r ltıi ın filphesiz daha geniş 
~t· nası va d . . 11' d'k r ır. Bılhassa bu zıya-
~, t, ı tat" 1 d 

lltilt or er en birinin Fransa 
~e tlern ~reye dost, diğer miistakil 
~ o-.rat b" 
lb._lı•ıırı ır memlekete tecavü-
. ~ bll •ndıfı zamanda vuku bul
~et \>eri lbiııaya daha barlı bir Jruv-
lt r. 

lf\ er iki d"k 
t ~•ı:iy 

1
1 

tatör, ispanyada ııtrate-
'ıltıı lsu;!s:rin.1 tahkim için hpan-
'tr,ı nı tacil etmektedirler. 't .. ', refakat eden Hariciye Na-

ı.... " llsı ı · ~tlit d ı r raJile Avrupa sulhünü 
"-h· ı e en ht.ıt ü ._.., lltdı n meseleleri konuş-

'- bıth.;~ Bu nıüzakereler esnasın
"ı ":ıiiırn· a Çek - Alman ihtilafının 
h. \>'l.i" ın noktası olan Bohemyada
~ıı ... et Uıe · d >'t nı rın e durulmuştur fs-
ll eselesi ·· d ~ il kllbiJ goz en geçirilmiştir. 

L. "•tıı rnUzakerclcrde tam itilıi-
'ttl~. "'•dıtı . 
~ ""11 ar Utman, ikı taratın (i. 

~ " u, .. •sında mutabakat bulundu
--~_ h'tJ aııU:tnıek Adet olmuştur. Fa
~"ftt•'. İki •kere bu kadarla kalma
t llltıt ~e taraf tecavüze karşı ne 
~ttt1ıı ~e tekilde mukavemet ede

ı1. ~eleJi ~ .tesbit etmlşlkdir 
,..lt nı •kın · · 
lltlf ~il llitJer cı zıyarete: Bizim tanı. 
tt) •t lçiıı .. , ırıurahhasını sırf. arzı 
...._11tetı lb:ondermemiştir. O, krahn 
~ !•ri nasebetile Hariciye Nazı.. ~~ ·~:u mühim müzakerelere gi 

10rdu. Ona takaddüm 

Farzedelim ki, masrııf biraz 
fazlaya varsın; ne çıkardı?! Turk 
tarihinin köklerini araştırır, ce
nazeleri çiçeklerle süsleyip ölüler 
hakkında daha geniş bir duygu ya
ratmıya çalışılırken, şüheda ihtı

falleri yapılır, her milletin "MPt;
hul Asker,, i hürmetle selamlanır
ken Türke emsalsiz bir tarih ya
ratmış fethin şehitlerini ve binler 
ce ailenin aziz ölülerini mezarla
nndan çıkarıp atmak reva mıyriı? 
Bilhassa memleketin tA göbeğinje 
"Bizans,, tan birşey bulmak .çin 
mamur topraklar deşiU!', ele ge

çen her sırça parçasına bütün hı
ristiyan alemi taparken! 

S amimiyetle haber vereyim 
ki, bu işin ''Esthctiquc,, oa

kımdan da tutumu çok yanlıştır. 
İzah edeyim: 

Behek dağında düz veya tatlı 
meyilli etek yoktur. Ekser kısım 
lar hemen "şakuli,, denılccek .ıra
dar dik bir uçurum şeklinde deni
ze mülaki olur. Halbuki, bedii zev 
ke malik bir göz. yüksek dağ ile 
münhat deniz sathı arasında mut-
laka mutavassıt bir hat; mavi 'le 

yeşil arasında mutlaka sıcak bir 
renk arar. Mavi ve yeşil araların
dan sır sızmıyan eşler'3 benze:-

etmiş ,.c Paris miizakereleri Uzerinde 

tesir yapmış olmak için, murahhası
nı miistacelcn Londraya göndcrmi
ye liizum görnıiiştiir. 

Şurası muhakkak ki, HitJer harp 
istenıi;\'Or. Zaten buna hazır da de
ğildir. Şimdiye kadar muvaflakıyet
lerfoi zamanında yapılmış blöflere 
medyundur. Bu defaki Südctler me
selesini de ayni yolda halletmek ta
raftarıdır. Harp tehlikesine düşmek. 
sizin Südet meselesini hal mauadi· 
le murahhas göndermiştir ve bu zi. 
yaret semere vermemiş değildir. Pra
ga bir bitaraf murahhas gönderilme .. 
si fikri huradan doğmuştur. 

Yalnız bu işte İspanya yanmıştır. 
Çünkü gerek İngiJtere ve gerek Fren 
sa zavallı cilmhuriyet bük1imetlni 
yardımsız bırakmıılardır. 

~~~~"'~~~ 

) Yazan: .~ 

L .. ~!_~~~~~J 
ler. Bir arada bulundukça yekdi
ğerinin hususiyetlerinden zevk 
tattırmazlar. Yekdiğerine de biri· 
birini şenlendirecek akisler vere
mezler. Bunu atalarımız bizdPn 
çok iyi anlamışlar. Boğa.zıçinin ek
ser dik yamaçlı yerlerınde yalı 
boyunu evlere bırakmışlar. Etek do 

lusu para sarfedip rıhtım üstiıne 
ı..: __ 1.,........_ ... s1-.- Vnln o.rk.c:ırlan. y.a t te yeniden şehit olan iki şehidin mezar taşı 

maçtan geçirmişler. Araya mut:ı
vassıt bir renk, bir plan sıkışnr
mak suretiyle hem renk, hem T.t"d 

di nazar, hem de binalara güneş 
ve temiz hava temin etmişler. Me
sela, Kuruçeşme ile Ortaköy; m
sar ile Balta Limanı; Vaniköy ile 
Kandilli; Anadolu Hisarı ile Kör
fez ve Kanlıca aralarında olduğu 
gibi.. 

Sahildeki yalılar istimlak Pdi
lip yola verilince göreceksiniz: Be
bek dağı yüksek ve can sıkıcı bir 
hapisane dıvan şeklini olacaktır. 
Yapılacak binalar da sıhhi şeraiti 

fhtfva edemiyecekler; uçurumun 
eteğine sıkışacaklan için güneş
siz, rütubetli ve karanlık bir hava 
içinde kalacaklardır. 

Şurasını da ehemmiyetle kay
dedeyim ki, yukarı kısım

daki yalıların arkaları ekseriyet
le Amerika mektebine aittir. Bu 
istimlak Kollej hesabına l.ıelki, bir 
temizlik olabilir. Fakat vatandaş 
ve memleket hesaplarına asla fay 
dalı birşey olmaz. 

Sonra; yılanlı yalı, Haşim Paşa 
yalısı, Arifi Paşa yalısı daha 3Şa-

'•M U V A 1=11= A IC. ·~.-il 
I ~OLMA NIN SIRRI-. 

Ben Muvaffak 
M uvaffak olmak isterim. Fa· 

kat nede? 
Muvaffak olmuş bir insan oJ• 

mak iyi birşey. Fakat mutlak mu 
, ·affak oluşun manası yoktur. Ne· 
de muvaffak olmak istediiimizi 
tayin etmek lazımdır. 

Ben hayatta muvaffak olmak 
isterim; itimde muvaffak olmak 
isterim, evimde muvaffak olmak 
isterim. Bunlann hepsi iyi ve ta· 
hakkuku lazım arzulardır. 

Evvela işte muvaffak olmaktan 
başlıya hm. 

Bazıları işte muvaffak olmayı, 
başkalarını aldatmak zannederler. 
Bizde umumiyetle esnafın telak· 
kisi budur. Biiyük işler yapamı· 
yan küçük adamlar muvaffakıyetl 
başkalarını aldatmakta, hilede, 
kurnazlıkta bulurlar. 

Bir sepet çilek alınınız. Altı bo· 
zuk çıkar. Çileği satan adam sizi 
aldatmakla muvaffak olduğunu 
zanneder. Fakat siz bir defa alda
nırsınız. Bir daha o adamla iı yap. 
mazsınız. Bizim beynelmilel pa· 
zarlarda emniyetimizi sanan A· 
mil de, tilccann bu zihniyeti ol
muştur. İyi iş, namus n dürüstlük 
Uzerine bina edilen iştir. 

* 

Olmak isterim 
nar, sizin de işiniz, yalana dayanı
yorsa, bir müddet ,için parlar, fa. 
kat sonra söner. 

Ticarette düriistHik en doğru si· 
yasettir. 

Ha.ratta da hö.rledir. Çok zeki, 
çok kurnaz adam bir alev gibi par 
lar, söner. 

* Muvaffak olmak ister misiniz? 
Şu halde evvela nede muvaffak 

olmak istediğinizi tayin ediniz. 

Sonra o sahada muvaffak olmak 
için lazım olan şartları tetkik e
diniz, ve kendinizi o şartlara gö· 
re hazırlayınız. 

İş vardır ki tahsiJ ister. Yarım 
tahsille avukatlık, doktorluk, g:t• 
zetecilik yapamazsınız, yapsanız 

da muvaffak olamazsınız. 

İş vardır ki, te~bblls, cesaret. 
atılganlık ister. Sizde bu meziyet· 
ler yoksa, bu şartlara bailı olan 
ite atıJmayJDJz. 

İş vardır ki becerikli, kabiliyet
li, çalışkan insan arar. Bu sahada 
kendinize güvenmiyorsanız bu 
tecrübeye girişmeyiniz. 

Biliniz ki işte muvaffakıyetin 

dörtte fiç Amili kt-ndimiziz. Tesa
düf ve şans dördüncü derecede rol 
oynar. 

PSJKoLoa 

ğıda Faik Bey yalısı yıkılırlarsa 

Türk mimarisinden, hatırasından 
Bebekte ne kalır?! 

Bunları istimlak edip yıkmama
malı; yolu denizden genişletmeli; 
yalı sahiplerine de teshilat göste
rerek mülklerini imar ettirmeli
dir. Boğaziçini süsliyecek. gelip 
geçenlere eski zamanlardan hatı
ralar nakledecek binalar asıl '>n
lardır. Müptezel ve türedi kübik
ler değil. 

B u sözlerime "kübik,, ciler 
şüphesiz kızarlar. 'Hatırla

n kalmasın. Ne yapayım, kübiğe 

bir türlü kanım ısınamıyor. Yal
nız hatlarının çiğliğine değil, esa
sındaki habasete de husumetim 
var. 

"Kübik,, harpten sonra mukad
deratlarına yeni bir şehrah arıyan 
Batı milletlerini oyalamak; fabri
kaları küçük aile servetleri aley
hine işletmek için sermayedar po
litikacıların mahmisidir. Garpte 
yapılan kuvvetJi propagandalann 
rüzgarına biz de kapıldık. Tel, ie
mir ve diğer levazımı inşaiye ve 
tefrişiye parası olarak mi~yonlar
ca liramızı Avrupaya verdık. Hem 
paramız elimizd~n gitti: h~m mem
leketimizin en guzel yerlerı, mese-
la Suadiye, Bostancı cihetleri tıp
kı Yahudi meşatlığına benzedi. 

Her ne hal ise, meramım, mü
nakaşa ve' alemin keyfine müda
hale değildir. Ancak Rumeli Hi
san şehitliği için bir kere daha na
zarı dikkati celbetmek ve bir di
lekte bulunmak istiyorum: 

"Şehitliğe dokunmayınız. O. hır 
tarih bir şeref yadigarıdır,, dedik. 
Hayır ve hulUs ile söylediğimiz 
sözü işiten olmadı. Meşhet yıkıl
dı . Birçok gönüller incitildiler, kı
nldılar, yıkanlara gücendiler. 

Ancak müze müdüriyeti geç 
kalmış olarak işe müdahale civan
mertliğini gösterdi. Ve tahakkuk 
ta etti ki, hakikat kıymetli ve ta· 
rihi birçok taşlar varmış! 

Gazetelere ~kseden yeni .!la
vadislere bakınca bu taşla

rın müzeye nakledilecekleri anla
şılıyor. Şimdiden haber vereyim 

Yazan: Nuri ALPAY 
Nüfusumuzun artması için evlen· 

mek, dirlik ve düzenlik içinde yaşa
mak lazım ... Ben, buna daima taraf· 
tar olmuı bir adamım. Evlenmenin 
teşvikine dair zaman zaman çıkmış 
yazılarım vardır. Yalnız tecrübele
rim neticesinde şu kanaate vardım: 
Evlenmeyi teıtvik için aranılacak ça
relerin en başta ıelenlerinden biri 
de boşanmayı kolaylaştırmaktır, bo
şanmadald aorlutwı dofurdutu za
rarları, başına ıelmiyenler lişıkile 
takdir ve tasavvur edemezler, sanı
nm. Kendimi bir tarafa bırakayım. 

Sık sık işitiyoruz: Filan zat dört 
senedenberi ayn bulunduiu halde 
boşanamamıı ve hakim dava~ını il· 
çüncü defa reddetmiı. Düşününüz bir 
defa, dört aenedenberi ayn yaşıya:ı ı 
ve üçüncü defa bopnma davası açan , 
bir kimsenin o kadın veya erkekle 
birleımeslne ve beraber yaşamasına 
imkan var mıdır? Bu davayı uzat
mak o aileye ve dolayısiJe cemiyete 
indirllmiı bir darbe delil midir? Şu 
suretle bunlar tekrar birleıemeditl 

ıibi her birinin yeniden evlenmeleri 
imkanı da selbediliyor. 

İşte bu zorluk, müşkül şartlar için
de ve uzun müddet uiraştıktan son
ra boşanma kararını alan boşayanı 
ve yine bu zorluğu ıören veya işiten 
bekar veya dulu bi~ daha bu çembe· 
ri boynuna geçirmemek için (sütten 
ağzı yananın yoğurdu üfleyip içti· 
ği gibi) yıldırmıı ve korkutmuş bu· 

lunuyor. 
Nüfus bakımından bu halin mem

lekete verdiii ziyan şöyle dursun, 
içtimai ve ahlaki zararları da sayı• 
lamıyacak kadar çoktur. 

Bunlara biraz da hakimin takdiri 
müessir olmaktadır. Kanun bütün 
deliJJere ratmen hildme takdir hak· 
kı vermiştir. 

Şu halde, bu nazik ve cemiyetin 
hayatile alikadar meseleyi ya idrlkl 
yüksek n umumi menfaat~eri ve 
ammenin nizam ve ahenıini her fey• 

den üstün tutan ·~kin hakime titiz· 
likle tevdi etmeli ve yahut ta bo
şanma için kanunda tadilJer ve kolay 
hükümler kabul etmelidir. Kanun, 
ihtiyaca ve zamana ıöre yapıldıiJ· 
na röre, bu hususta on iki seneden
beri kifi tecrübe de mevcuttur, de
nilebilir. 

Bu noktada bir an için tereddilt e
denler, Ankara mahkemesi salonla
nnda cereyan eden boşanma davaları 
nı birkaç saatlik olsun dinlerlene ya
ranm derinlitfni müphede etmek 
fırsatını bulurlar. 

Ananelerine esaslı surette bağlı 

bulanan İngiliz milleti bile nihayet 
bopnmanın kolaylaıtınlması lüzu. 
muna kani olmuı ve yeniden kabul 
edilen kanuni hükümlerin meriyete 
girdiği 1938 yılının birinci ıilnü bo
şanabilmek için altı bin kişi birden 
mahkemelere hücum etmiştir. Bu • 
günkü boşanma miktarının eskisin
den daha az olmadığı da gözönilne 
alınırsa zorluk ve ılddetln beklenen 
faydayı vermediil ve bilaıkiı o ai
lede açılan maddi ve mane\'i zararın 
o nisbette arttığı kendilijinden anla
şılır. 

HulAsa: Aile hayatı çekilmez bir 
azap detf l, latikbale gfivenen ve hu
zur ne dolu bulunan bir saadf't ol· 
malı ve bu esası her vesile ile ve her 
şeyde rözeten rejim aile blrlitinde 
oldutu ribi ferdin istikbal ve saade
tinde de korunmalar ve kolaylıklar 
göstermelidir. Bunun için de ıama
nın çoktan gelmiş bulunduğuna pelı 
çok vatandaşlarla beraber kaniim • 

değildir. Mademki, şehitlik kıs
men yıkılmış -yalan veya sahıh
taze, naaşlar, eski kemikler arka
ya nakledilerek o kısmın ipkasına 
karar verilmiştir: o halde aziz ö
lülerin taşlarını da kendi sembolleri 
olarak mezarlıkta bırakmak, mü
zeye nakletmekten daha makul, 
daha basiretli bir hareket olur. 
Bunun için yapılacak şey, geri 
kalan kısmı karakteristik bir ~er· 
çeve içine almak; tarihi taş!arı 
sahiplerinin şanlarına layık bır 
ihtifal ile kan ve cesetlerinin in
hilal ettikleri kendi topraklarına 
dikmektir. 

Nuıl ki, Macarlar bile T k 
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Başpehlivanlarımızdan Soruyoruz: 
1 
ı 

Sınıfları 

K ŞERRl'YE KARŞI 
ÇIKACAKLAR MI? 

1 

, ı 

Sirkecide, Hüdavendigar cad
desinde ortağı diş tabibi Ali Ra
uf ile birlikte çalışhğını ııöyli

yen dişçi Murat Koçak matbaa-
' mıza geleli ve dedi k i: 
1

'- Ben ehliyetnameli di,çiyim. 

Yoksa Kaçamaklar Yaparak 
Belô.gı Savuşturacak/ar mı? 

l 

Bir de diplomalı diş tab ibi olan 
ortağım , ·ar. İ!lrni Ali Rauftur. 
İkimiz de ayn i yerde çalışır, 
müşterek li yapar, kın:ancımızt 

, 
1 yarı yarıya pay ederiz. Orta&'ım 

-
ı = -----, _ -ı : -1 resmi bir dairede .ı 00 lira maaş· 

. 1 la haftanın muayyen günlerinde 
!I = 

doktorlu k yapar. -

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

i Yazan: EŞREF ŞEFiK 1 
• • : : . ........................................ 

Başpehlivanlardan sormak sırası geldi artık, dün
yanın en iyi pehlivanlarından biri olduğunu herke
sin kabul ettiği bir şampiyon Istanbuldadır. Jak 
Şerri Istnnbula Türk pehlivanlarile boy ölçüşmcğe 
gelmiştir. 

Mülayim, Kara Ali, Tekirdağlı aralarında her za
man kozlarını paylaşabilirler. Jak Şerri gibi bir a
dam her zaman ele geçmez. Hatta buradan kalkıp 
ayağına kadar gidilse onunla karşılaşmak ayrı bir 

mesele olur. Avrupada, Amerikada şöhretli büyük 
şampıyonlarla kolay kolay karşılaşmak mümkün ol
madığını Mülayim, Kara Ali, Tekirdağlı pek ala bi
lirler. 

Birinci sınü frenk pehlivanları organizatörlerin 
aş:ığı yukarı emrindedirler. Organizatörler ellerin
de kalmıyacak pehlivanlara şöhret kazandırmak is
tf>mezler. Bu yüzden memleketlerine dönecekleri 
pek iyi bilinen Türk güreşçilerini kendi emirlerın
dcki şöhretlerle yükseltmek işlerine gelmez. 

Pehlivanlarımız Avrupadaki güreşlerde neler 
döndüğünü acı tecrübelerle gördüler. Hüseyinin son 
Paris seyahatinden nasıl döndüğünü hepimiz biliyo
ruz. Mağlup olmadığı halde kendisine istediği 

şampiyonları çıkarmadılar. Nereye başvurduysa pa
ra etmedi. Derdini, meramını ancak buraya avdetin
de bizlere anlatabildi. Hüseyin Paris dônüşünde e
,,ey müteessir görünüyordu. Içerlemcsinin başlıca 

' ı Hal böyle iken Etıbba odası , 1 E e·ıı SABAH iN HATIRASI ~ 
beni jkint'İ sınıf, ortağımı da dör 

11 
E i 

diincii sınıf olarak sınıflandırmı~ ı : ~ 
b ulunuyor. Bu tasn ife göre be- E: Yazan : Mahmut Yesari ; 
nim senede 8 0 lira maktu vergi, 

1
tl ~ · nun1111rn111111111 1 1ı • 41 11111111111 1 11u111ııl 

ortağımın da 10 lira maktu ver· li ç amlıcada, bir akraba düğü- nara koymuşlar; biribirlerine b" 
;•i '\'crme~i lazımdır. Halbuki nünde idile. kıyorlardı. 

. i hrln hunun ak!'ini düşünüyorum. 1 Mevsim, sonbahardı. Hnva, bir- Ev sahibi, kemençe ü~tadınd•' 
I Yani henimle ayn i binada i~ ya- l denbire bozmuş; rüzgar, sert esi- bir taksim rica etmişti; üstat, 5' 

pan diplomalı ortağım dördün- ı yor , ince ince yağmur çiseliyor; zmı aldı, taksime başlandı. f{t' 

, ! cü sın ı( addedilirse, benim de hiç kimse, köşkün fidanlar, çiçeklerle mençe, onun elinde bir lıarlka id~ 
olmaz~a dördüncü sınıf addedil- süslü bahçesine çıkamıyordu. Fakat, ne koltuklarda, !tanapcJet 
mem lazım gelir. O ikinci sınıf 1 

1 Caz, dur madan çalıyor; düğün de, iskemleler üzerinde :.ıyukhY' 
J doktor addedilebilir amma, he- halkı , d urmadan danscdiyordu. lar; ne de sofada gürültü ile 1'0' 

nim ikinci .!lınıf doktor addedil- ı ı Neşe kaçıracak küçük bir tatsızlık nuşanlar, kemençenin noğmetetl' 
meme mRntıkan imka n olmasa ı ı 

çıkmadığı için, herkesin keyfi ye- ne pek alaka göstcrmedıler. 

1

1 gerektir . Fakat Etıbba od ası be· sJ 
rinde idi. Bunu sezen üstat, taksimi ıcı 

nim hu h aklı şikayetimi dinle. 
Düğüne, yalnız hısım ;ı.kraba kesti, özür diledi: 

medi. Ne yapacağımı, nereye ba~ ı 

1 

çağrılmamıştı; davetliler arasın· - Biraz başım ağrıyor, affııt1 

' 

\' tı rarnğı mı bilmiyorum.,, • 
1 

d d 
da güzide sanatkar ar a var ı: rica edeceğim! 

•ı;.o..--~------ .: ır - - -·- Bu sanatkarlardan biri, kulağı- Artık caz çalmıyor; uykusuı ı 
ma fısladı: ğa dayanıklı olanlar, "salon c~ıeıı Haydarpaşa önündeki boğuşma 

hadisesi etrafında 

Akay ve Haydarpaşa yiikçüler bölütü 
idare memuru Fuat Çamay imzasile bir 
mektup alrlık. Bunda birkaç gün evvf'l 
Haydarpaşa önünde geçen boğuşma hA
disC'Sinden bahsedilerek deniyor ki: 

"Akay ve Haydarpaı;a yükçüler bölQ
lfünde Ali isminrle bir yükçü yoktur. De
nizde boğuşan Ali ve Kadri de YükçG ol
madıkları gibi, bölüğümü1.11n te~kilatı lle 
de al{ikaları yoktur . ., 

* 

- Biz, bir surpriz hazırladık. 

Sazlarımızı beraber getirdik, bir 
köşeye gizledik. Dans fırtınası bi
raz yatışınca, biz, bir fasıl yapa
cağız. 

celeri,, ile göni.il eğlendirıY0f' 
lardı. 

Gittim, Üstadın 
dum: 

yanma 

- Üstadım, senin can.n 
dı. 

Anlamamış gibi baktı: 
Sı1C1~ - Hayır ola, neye canım 

sın? 

sebebini, frenk pehlivanlarının iyilerile boy ol- Dünya şampiyonluğuna Amerikalılarca iki İınzn517. ve adressiz mektup 

Onlar , piyasa ç_algıcısı değillerdi; 
hepsi, kendi janrlarında sazlarına 
hak im , m usiki üstadı idi. Onları 

b ir araya toplayıp dinliyebilmek. 
an~ak bir talih, veyahut tesadiif 
işiydi. 

Ben de manalı bakarak güliiıı'I' 
scdim: 

çüşmfk fırsatın1 bulamayışı olarak hikiıyc etmişti. s e ne evvel lô;yık görülen Jak Şerri gönderenler 
_ Bana :fırsat vermedilcr.Yandığım ı Bir memleketin blr bı.ışpeh ivahı - la )ıl~ m t--gıı:11-c·dZ"ıl-'kl.ınacıt. c. ... h • • 

şey de budur, diyordu. na vereceği en yüksek ücret beş aşa- metleri de başpehlivanlardan pek dü 
Haber alıyorum ld, Jak Şerri'nin ğı, dört yukarı, malümdur. Eğer peh şük olmıyan güreşçilerimizi çıkar -

Istanbula geldiği gündenberi her ne livan herhangi bir sebeple o miktar malıdır. Bu suretle başpehlivan de -
dense bizim pehlivanların güreş için dan bir kaç misli fazlasını isterse, diklerimizin kabul edilmiyecek gibi 
ileri sürdükleri şartlar çok büyü - güreşmek istemediğinden şüphelen- tekliflerine bir nihayet verilmiş olur. 
müş. Kimi minderin küçüklüğünden, mek haklı olur. Aksi takdirde, başpehlivanların ko 

--·- . -
bazı siklıyet mektupları alıyoru:ı. Her 
hangi bir yanlışlığa meydaft vermemek i
çin okuyuculnrımızın imza ve adresleri
ni ı;arih olarak bildirmeleri 137.ımdır. İm
zasız ve adressiz mektuplar neşredilmlye
ceği için okııyucıılarımmn bu noktaya dik 
kat etmelerini rica ederiz. 

kimi nlacağı paranın miktarından Festival başlıyor. Birinci sınıf peh şacakları şartlara rabı olup bir güreş 
bahseder olmuşlar.. livanlarimızın Jak Şerri gibi bir gü- ç1karmak, deveye hendek atlatmak 

* CEVAPLARIMIZ : 
Bir pehlivan güreşmek isterse, pa 

resri ile karşılaşmaları herkesi mem gı'bi bir şey olacaktır 
ranın çokluğu veya ailığından man- :nr • * Kumkaoıdan H. M. imzasile mektup 

gönrleren okuyucumuza: tıksız bir bahane ile pek bahsede _ nun eder. Netice ne olursa olsun, bi- Onun için başpehlivanlarımızdan 

mez. Eğer tahmin ettiği hasılat gü- zimkilerin kıratlannı anlamış olu - soruyoruz: "Şi~Ayetiniz haklı olabilir. Fakat, ad
resinizi gızll tuttuğunuz için mektubunuzu 
neşrctmiyoruz.ı, 

reşi tertip edenlerin tahminlerine ruz. Eğer festival güreşlerinde baş- Jak Şerri'ye karşı çıkacaklar mı? 
uymazsa, nihayet yüzdelikle meyda pehlh•anlarımız yan çizmeğe kalkar Yoksa kaçamaklarla belayı savuş· * Maraştan mektep ve muallim mese

le.~! hakkında mektup gönrlcren zata: 
na çıkar. larsa, onların yerine Babaeskili, Mol turacaklar mı? 

Amerika Yüksek 
Mekteplerinde Spor 

Memleketimizde spora verilen büyük ehemmiyeti Amerikada 
tahsilde bulunan vatanda.tlanmızdan Fahir Yenice gazetelerde 
okumut ve yeni Beden T erbiyesi Umum Müdürlüğünün teşekkülü 
sırasında f aydaaı olur dü9üncesile Amerika Üniversiteler inde 
spora olan fazla alakayı gösterir b ir yazı göndermi9tir. Aynen 
koyuyoruz. 

Hükumetimizin sporu organize et
miye karar verdiğini gazetelerde o
kudum. Çok yerinde olan bu karar, 
hükumetçe bu işe önem vcrildığine 
yeni bir delildir. Herkesin bildiği, 

:fakat pek az kimsenin tatbik ettiği, 
sağlam fikir, sağlam vücutte olur na 
zariyesine Amerilsalılar semavi bir 
kanun gibi hürmet ve riayet ederler. 
Bu sebepledir ki, Amerikada ünıver~ 
sitelerde, kolejlerde, hatta orta mek
teplerde, tenis, yüzücülük gibi spor
lar adeta mekteplerin programlan
na dahil dersler gibi hususi bir itina, 
takdire layık bir sebat ile takip edi
lir. Bu bakımdan mekteplere b!Ier 
spor klübü de denilebilir. 

l\leseliı "N orth Carolina,, ünivPr· 

sitesinin otuza yakın tenis kortu, 
vardır. Bu kortlarda üniversite tale 
besi, antrenörler tarafından munta
zaman ve büyük bir disiplin tahtın
da çalıştırılır. Üniversitenin tenis an 
trenorü Mr. Kenfild kendisi ile yap
tığım konuşmaların birinde North 
Carolina ünivesritesini ntenis takı-

mının Amerika mektepler şampiyonu 

Spor yapan Amerikalı bir talebe 

olduğunu söyliyerek çok kibar bir 

spor olan tenise Türkiyede rağbet e

dilip edilmedigini sordu. Aziz Tür

kiyemizde cümhurlyet hüklıTP. 0 tinin 
takdire çok layık şuurlu çaiıt (Jları 

"Dflf'5fnlzi neşrr.rlr.ceği7~ Fakat, adresi
nizi bildirmeniz lfizımdır.,, 

- -- - ·~ 

Güneş Atletlerini Davet 
Güneş klübünden: 
Atletizm şampiyon-ısı hakkında gö Gazeteciler Takımı 

" rüşmeler yapmak üzere klübümuzue Beykozla Karcdacıyor 
mensup atletlerin 29 ağustos 1938 <' :S :s 

Galatasaray ve İstanbul spor te
kaütlerini mağliıp eden Matbuat ta
kımının bu hafta da Beykoza giderek 

arasında spora verdiği ehemmiyet ve Beykoz tekaütlerile karşılaşması ta
kıymetin derecesini ifade etmiş ol- karrur <!tmiştir. 

ma gün ü akşam saat 19 da klüp mer-

kezinde toplanmaları rica olunu.,.. 

mak için hükumetimizce verilen ka- Üstüste kazandığı galebelerle şeh
rardan bahsettim, muhatabım söy- rimizin en kuvvetli teşekküllerindf>n 
lediklerimi büyük bir takdir ve hay- biri haline geldiği artık hakikat o
ranlıkla dinledi. lan Matbuat takımının bu haftaki 

Amerikada hemen her mektebin maçını da galibiyetle nihayetlendi
en aşağı bir yüzme havuzu vardır. receği tahmin edilmektedir. 

Yüzücülüğe büyük bir ehemmiyet Bu maçtan sonra İzmire gidecek, 

verilir. Antrenörler tarafından tale- Altılar muhteliti iki takım halinde 
bir karşılaşma yapacaktır. 

beye yüzme, atlama dersleri göste-
rilir. Hatta orta mekteplerde yüz yar Beykoz klübü bu münasebetle g~-

zetecilere bir kuzu ziyafeti verecek· 
dalık bir mesafeyi elbise ile yüze- tir. 

talebenin diplomas~ rek geçmiyen 

verilmez. Yüzmede muvaffakıvet Atletizm Müsabakaları 
gösteren talebeler yaz mevsiminde T. S. K. lstanbul bölge~i atletizm 

plajlara can kurtaran intihap olunur ajanlığından: 
lar. Hükumet tarafından bu genclere 30 - 7 - 1938 cumartesi günü saat 

A-
15 te Fenerbahçe stadında İstanbul hizmetlerine göre ücret verilir. 

merikadaki spor teşkilatı, bu husus-

taki tekumülün açık bir ifndesıdir. 

Hükumetimizin gençliğe, spora ver

diği kıymet ve ehemmiyet şükran i· 
le müşahade edilirken medeni dün· 

yanın bu hususta yapmakta olduğu 
şeyleri gözden geçirerek yurdumıı7.a, 
muhitimize uygun olanlarını alması
nın faydasız bir şey olmıyacağı mü
talea edilebilir. 

atletizm birinciliklerinin son kısmı 

tamamlanacaktır. Yapılacak müsa -
bakalar şunlardır: 100 M. 200 M. 
400 M. 1500 M. 10000 M. 200 man ia, 
400 mania, 4 X 200 bayrak ve uzun 
atlama. 

Aşağıda isimleri yırzılı hakemle -
rin hazır bulunması rica olunur: 

Hüsamettin, I. Belor, Ali Besim , 
Füruzan, Suat, Hezencoğlu, Nazmi, 
Vasfi, O. Besim, Ali Rıza Sözeralp. 

Alaturka fasılla, düğiinün ne!;c 

havası da değişecekti. Bu siirpri-
.ıır.u;-vva•.....__ --· ··-~-··· 

Durmadan oynıyanlar, yorul
mamışlardı; ;fakat durmadan ça
lan caz, yorulmuş, biraz dinlen
mek için .!'usmuştu. Caz susunca, 
dan.!'edenler, boş durmamak için, 
büfenin etrafında toplanmışlardı. 

B u fırsatı kaçırmıyan ~anat-
karlar, yan odaya geçerek 

sa:dannı gizledikleri yerden çıkar
dılar, hafiften akort edip fası!n 
başladılar. 

Düğün halkı, şaşırmıştı. Büfe
n in etrafını kuşatan kalabalık, 

b irden dağıldı, ve herkes, sazın 

çaldığ1 odaya koştu, bir alkış tu
fanıdır koptu . 

Ev sah ibi, sevincinden, ne diye
ceği ni şaşırmıştı: 

- Bana karşı göstermiş oldıı

ğunu7. b u teveccühe nasıl teşekkür 

edeceğim i bilemiyorum.. Benı, cid 
den minnettar ettiniz. 

Saz, hep klasik havaları çah
yordu. Yeni yetişme gençlerin 
yüzler ine bakıyordum; onlar, pek 
memnun görünmüyorlardı. Fakrt 
biraz yaşlıcalar, adeta istiğrakla 
d inlemekte id iler. 

Ustat kemençe. K. nin taksimin
den sonra, fasıla ara verilince, caz, 
tekrar başlamıştı. 

Saz dinlerken biraz dinlenmiş 
olan düğün halkı, dnns<.>dilen ge · 
niş sofaya akın ettiler. 
Mm;ikişinaslar da, dansa k~lk

mışlardı; herkes oynuyor, gülii
yor, eğleniyordu. Herkes mem
nundu. 

Dam;, gece yansına kadar, hep 
ayni şevkle devam etmışti. Geee 
yarısından sonra. gözler kapanmı
ya, yüzler solmıya, kahkahnların 
arası kesilmiye başladı. 

B u anlattığım tarihte, Uskfı, 
dar tramvayı daha işlemi

yordu. Davetlileri yatırmanın im
kanı yok tu , buna ne kö~kün oda
lan, ne de köşkteki şilteler kafi 
gelirdi. Düğün ha lkı . s:ıbahlamak 
mecburiyetinde idiler. 

Uykusuzluğa dayanamıyanlar. 

koltuklarda, kanapelerde. hatta is
kemle üstlerinde uyukluyorlardı. 
Musiki üstatları, sazlannı bir ke-

- Üstadım, senin ca'lın sılfıl~ 
n_..a- .-!!-1..J:' - --:-.L _.____-- ~ 
Snbah olmak' bilmiyordu. p;-ys..jfo 

ta kimse kalmamıştı. Kö~kiin ıÇ 
de, sessiz bir horultu vardı. 

Üstat, yerinden kalktı: 
1'5' - Eğer yağmur yağmı.yo ~ 

biraz bahçeye çıkalım, dedı. l' 
')unaldım. ,.. 

olv 
Bahçeye çıktık. Yağmur, ıt 

mişti; ıslak bir sernilik uyku ağ 
lığını dağı tıvcrdi. 

U statla, yanyana, ağır 11'1
1 

dolaşıyorduk. 1~ 
- Üstadım, sen, bu ~ece.~ 

içmedin. iki kadeh içecek oltl 
sinirlerin dinlenir. 

Yüzünü buruşturdu'. dıtl 
- Bakalım, içki kalmış mı 
- Ben, şimdi anlarım ~ 
Köşke girdim, büfeyi tophS 

garsona sordum: 
- İçkilerden ne kaldı? o 
- Bir küçük sürahi rakı ..;af • 

kada~ ~ 
- Sen, onu kimseye verme· 

raz da kuru meze hazırla. 1,ı 
Üstadın yanına döndüm, afi 

tım: " 
- Nerede içmek istiyorsurı 

41
,,-

Etrafına bakındı, köşkun sıı rd' 
daki kameriyeye bcnziycn çıı 
ğı gösterdi: 

- Şurası fena mı? ,. 
"'stııı - Mükemmel iıstadım > 

rütubet dokunmaz mı? ı' 
) ... 

- İki iskemle bulamaz 1'11
1 

- Sen emrettikten sonrB··· ~ 
Tı?krar \:.!.ışke gidecektİfJl• 

lumdan tuttu: si 
- Biraz daha dolaşalım: bıl 

rinlik. bana, çok iyi geldı 
1
o 

Tanyeri, yavaş yavaş Rğıır~lt' 
du. I<onuşmuyorduk; horoz 5 

11\ 

ri, sabahın sessizlii'tini Y'.r~~ı: 
haşlam ı ştı. Üstat. diişiinct'lı ı 

- Artık oturalım. §0~1 
- Peki, üstadım. ben gıır 

söylerim, o. herşcyi hazırla~'. it 

Garson, üç iskemle getird1
• , 11~ 

rük çilingir sofra.!'ını da hBı;~r r.e' 
Üstat, bir kadeh içti, yerııt· 
kalktı: 

- Kemençcmi alayım. 01 
B . . . ustıı - en getırırım 

sen, keyfini bozma. t• 
Kemençeyi gidip get!rdirtl· • ~ 

(Arkıt!ll: Sayf a 8, sütu" 
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Brahma Dininin Esasları 
l<esbab'ın Tesis .Etmek istediği Nebha - Bidhan 
Dininde Hem Putperestlik, Hem Hırıslıyanlık 

Hem de Müslümanlık Esasları Vardır 
B ?'ahma Samacın üçüncü li-

deri k" -'Yet A es ı munevver cemi-
t~ fa:asının teveccühünü kaybet
~ası at buna mukabil halk taba
hı i~oğaldı. Kesbab'ın lider oldu
lleresu:enelerde cemiyet hiı.lA put
ber ib ğe muhalif olmakla bera
gCıster:~ct ve din merasimi daha 
ki tut ş i, daha şamatalı bir mev
ber k rnıya başladı. Bununla bera
l>top Uvı,etU ve halkın aiılıyacağı 
eıJkid' aganda neşriyatı da arttı ve 

e.ıı rn· ~ fik unakaşa sahasından ka-
tluya birler birer birer hakikat ol
?ıla aşladı. İlk hareket Brah
tltıd; Saınac cemiyeti azası ara
biliye~u Cast'ı kaldırmak oldu. Ka
~kil. t ve imanlı bir misyoner 
lli hüta~ ı bu teşekkülün umdeleri-
1 un h• d" 
ad1kı . mn ıstana yaymıya baş 
hırı ... gıbi, Madras ve Bombay şe-

":tind 
lar. tski e :Ynca merkezler açtı-
ltıeierj . munevverler Hindu an
lstenı ;.1n kökünden koparıldığını 
fatıa ~- ıkleri için, ve cemiyetin 
la.rı i .1nl olmasına muarız olduk
tarıa~~ ayrıldılar. Kesbab taraf
liltnıek e beraber inkılaplarını yü-

te devam ettL 

B ll -uçfincü lider Hindistanda 
tesır "en Çok göze çarpanve halka 
en Çok a:;an simalardan biridir. O 
8öst('t' alk ruhiyatını anlamış, 
halk ~Şln, heyecanın, şamatanın 
se~lş Zerindeki kudretli tesirini 
\\t lli.n~~ ona göre hareket etmiş
ett.z~illi .~lkını en çok din alakada ı 
lli bir d~0ten..:bu kurnaz adam ye
tir. n

1 
_ın ihdasınn kadar gitmiş

~lsi?ld tıı ayinlere Hindistanın ma
Olan d~ Ve kendi devrinde hakim 

duıtnı.'i;r~e~, yani Budizm, Hin
llıanlıkt •rıstıyanhk ve Miislü
tur. :Bu;~ hir çok şeyler sokmuş
Salgılı bun bu dini ayin şarkılı, 
llaJı '

1 
ayraklı, davullu ve zur

l3rah ..... a aylarla ifade edilm istir ··•a ~ . 
tivaıın . - Samacın yıllık Fes
d "l'i h·ı· Ur. l3ür· a a Kalkütada meşhur-
~eni b' un bunJnr insana dünyada 
Yor. li:~~ey olmadığını hatırlatı
aciarn ı elde etmek istiyen her 
lıŞı'Yor Onlara aynj şeyi vermiye ça 
€ibı h · Romalı Jövenalin dediği 
ttr. \7:1 Şey "temaşa ve ekmek,, (1) 

tarafını nız Kesbab belki "ekmek., 
herhaıa Pek beceremedi. FakAt 
it e ''t llbilıyet] eınaşa,, tarafını çok 

llu e tanzim etti. 

«!a hilhndarnın içtimai inkılaptan 
~ assa · ık de~ ı senelerinde dikka-
) e;er B"lh 
aret "'t ·. 1 assa İngiltereyi zi-

le "' tıkte llıüs n sonra kadına erkek-
r avı b" 
'r vetd' ır rnevki vermiye ka-
~ ı Ve l>leriıı muvaffak oldu. Mek-
trıhsi} ~ snyısı arttı, kızlar için 
atrıs1ndrnue_sseseleri açıldı. Bunlar 
tn ı a aılel · . 
h

a arı erın hır arada yaşa-
a • Çocuk t b" · Yat t er ıycsı ve umurrı 

b·ı_ arzı · ı 1
'1; e..ı·ı ıç n yeni esasların tat-

l' "ı me · 
l~t - Ashsını te~in için Bhe-
~\J. Yarattı ra~ ismındeki teşekkii
S <ltılıtı b k Dırden fazla evlenmek 
a~ac a ımından da Brahma -

~· cemaat· d •tıcıtı ın e yasak olmac;ı, 
l'ıı 11 kadınla 
t ~i işi rının açılması ve u-
l'""'. ere gi ,.,_ . b ·•ıın edild" • •uesı bu devirde 
ıı deği ı Tabii olarak bütün 

~it· Şll'ıC"ler B h 1 liirld ra ma - Samacı 
'hrcıı. u cemaatinden tamamen 

1\ esbab' 
d. ın tesis etmek istedı'"·ı 

tnı ın "'N ~ 
t. tıi t ebha - Bidhan is 
~l aşır Bu b"'t·· " . tt ectic · u un manasiyle 
il' aksadı~~~~- terkibi bir dindir. 
"Ştırrrıekt· un dunya dinlerini bir~ 
-'lll'l ır ki b 
~il İiitıdistan u merak ve cerp.. 
~ aları v ın zaman zaman ş~ 
li eraklarııı~ kuvvetlenen başlıca 
e dir. :Su di ~n ve illetlerinden bi 
l ttt ~raf nı, I<esbab 1881 de ilan 
e b ında b' - -eraber ır sunı misyoner-

elindn kırmızı bir bay-

························: 
YAZAN: 

Halide Edip 
•••••••••••••••••••••••• 

kım muhakemesi çürük gençler 
biraz sonra ona ibadet etmiye baş 
ladı. Hülasa içtimai inkılaplar 

(Kesbab) a tapınmak yanında 

ikinci dereceye indi. 

B u aralık Kesbab Kalküta ci-
varında "Orman yurdu,, is

minde bir yere taraftarlan ile çe
kildi, orada büyük bir riyazetle, 
adeta bir dı!rviş hayatı yaşamtya 
başladı. Bu heyet yalnız toprak 
kupalarla su içer, kendi hizmetıni 
her fert kendi görür, ayni za
manda etraflarına da hizmet eder, 
yani yolları süpürür, köylerde kal
dırım yapardı. Bu teşekkülün bu 
dünyevi hizmet tarafını ben G.an
di hareketine çok benzettim. Ben-
7.emiyen tarafı "Gandizm,, in hala 
içtimai bir şekilde devam etmesi
dir. Halbuki Kcsbab taraftarlan 
pek çabuk ferdiyetçi olmuş, fer
din ruhi halasını, cemaatin hayı
rına tercih etmişti. "Orman Yur
du,, mensupları dört sınıfa ayrılır 
dı ki bunu da mütemadiyen Hin
du teşekküllerinde görüyoruz: 

1 - Yogi (2). yani kendi iddia
larına nazaran Samedani kudretle 
temasta olanlar. 

2 - Bakhta'lar , yani vecit için
de yaşıyanlar; 3 - Gnani'ler, ya
ni ilim arıyanlar: 4 - Shebek'ler, 
yani insaniyetin faal hizmetkarla
rı. Gandizm hareketi mensuplan 
en çok bu dördüncü sınıfa benzi-

~~glJ.~:_---~~yenlerdir. 

Muhtelif Hint dinler inin rahiplerinin 
kıyafetleri 

rakla halka göründü. Kendisi gü
ya bu dinin peygamberi idi. Kır
mızı bayrağın ortasında Nebha -
Bidhan yazılı olduğu gibi etrafnı
da Hinduların alameti olan üç ça
tallı alamet, Hiristiyanların haC1 
ve Müslümanların hilali resmedil-
mişti. Evvela bu dinin esası bir 
Allaha inanmaktı, fakat yava~ ya
vaş Hinduların ilahları birer bi
rer girmiye başladılar. Kesbab 
Polytheisme yani bir çok Allaha 
tapmanın da Theism yani Allaha 
imanın bir şekli olduğunu iddia 
edecek kadar hokkabazlık gös
terdi. 

Yeni dinine ve cemaatine "de
mokrat,, bir ruh vermiş olmasına 
rağmen bu adamın tesiri kendi ha 
yatıyle kaim olabildi. Çünkü te
şekkülünü sadece kendi şahsına 
bağla<Jı. 

Hiç şüphe yok ki kuvvetli bir 
şahsiyete bağlı olan herhangi ce
reyan daha canlı, daha şamiJ olu
yor, fakat baştaki ortadan kalkar 
kalkmaz cereyan da fena buluyor. 
Çiinkü insan fani, fikir bakidir, 
muayyen bir fikir yahut ideali ida 
me ettirebilmek için mutlak kuv
vetini ekseriyetten alan bir ekal • 
liyet teşekkülüne bağlıdır. Halbu
ki Kesbab herşeyde kendi sözünü 
ilAhi b ir emir gibi öne siiıııüyordu. 
" Ben mabudunuzum .. demiye ce
saret edemiyen bu adam mabudun 
d ünya yüzünde vekili gibi görün
miye, yani kendisine vahiy geldi
ğini iddiaya kadar vardı. Bir ta-

Muhtelif saOıalorla gösterilen 
Brahma - Samac hareke

tinin ve onu takip eden <."ereyanın 

kısaca umdelerini anlatırken bü
tün Hindistan tarihinde göze çar
pan bir hususiyeti burada tekrar 
edelim. Bu tarihin gidişinde biri
birini kovalıyan iki şey vardır. As
ker geçerken insan nasıl "sağ. sol, 
sağ, sol", diye adım ahengini işi

tirse Hindistan tarihinde de insan 
devir devir "birleş, ayrıl., naka
ratını duyar. Brahma - Samac 
1824 ten 1884 e kadar birleşmiyc 
doğru atılan büyük hır ndımd1. • 
Kesbab'ın en son deVTesinde, ve 
onun tesir yaptığı büyük bir Hin· 
du cereyanı birdenbire "ayrıl,, tür 
küsüne aya~mı uydurdu. Bu ha
reketin adı Arya - Samaj'dır V P 

Hindu nasyonalistlerlne çok tesir 
yapan bu cereyan ayni zamanda 
Hinduizm haricinde olan cemaat
lere, bilhac;sa İslamiyete karşı şid 
detli bir hiicuma geçti. Bugiinkiı 
Hindistandaki Hindu - Mi.islüman 
çarpışmalarında hala ekseri hakim 
olan bu cereyan ve teşek'kü!den 

de ayrıca bahsetmek o memleketi 
anlatmak istiyenler için lazımdır. 

(1) Panement clrcens. ''Ekmek ve sirk 
oyunları,, demektir. 

(2) Yogism, bugün İngiliz, Amerikan v• 
bir hııyll Arap mütefekkir ve filezof gcc;i
n<ınlf'ri ıtrasınıia modadır. Başlarınd-t Gc
rakh Heard vardır. 

~TINDA: 
Tarla Yüzünden 

Adam Öldürü~dü 
Bartın, (TAN) - Tereke Hatipler 

köyünde bir cinayet olmuştur. Ak· 
şam üstü, Yaşar Kalyoncu isminde 
biri evinden çıkıp sigara almış. dö
nerken Hasan Uçarın evinden doğru 
gelen hir kurşun koltuğu altından gi 
rip çıkmıştır. Yaşar derhal ölmüş
tür. 

Hasan Uçar katil olmak zanniyJe 
tutulmuş ve maktull~ aralarında bir 
tarla meselesinden dolayı kin bulun 
duğu anlaşılmıştır. Hasan Uçar , hır

sız zannederek Yaşara silah attığ:nı 
söylemektedir. 

Şu Garip Dünyada : 

Bir Garip 
Bosanma 

1 

Davası 
Yahanesburgta 

garip bir boşan
ma davasına ba
kılmıştır. Hadi
c;e şudur: Müler 
isminde bir ka-

Uıı~Ll:!ıl~...Wı::t....--' dm, kocasından 

boşanmak iste-
mi~, fakat üç çocukları bulunduğu 
için, mahkeme heyeti, kadına şimdi
lik boşanma talebinden vazgeçmesi 
tavsiyesmde bulunmuştur. Reis, bu 
müddet içinde bir çocuk sahibi daha 
olursa, o zaman kocası ile çocukları 
müsavi olarak paylaşabileceklerini 

söylemiştir. Kadın, buna razı olmuş, 
fakat aksi gibi bu sefer de ikiz çocuk 
doğurmuştur. Şimdi Bayan Müler, 
yeniden bir çocuk daha doğuracak 

ve ço<."uklarının sayısı çift olduktan 
sonra kocasından ayrılacaktır. 

* 24 yıl mahzende yaşamış 
Belçikada Liej ____ _,,..._ ...... 

divanı harbi, ge
çenlerde çok en· 
teresan bir dava
Y' tetkik etmiş

tir: 
Bir Belçika as· 

k eri, Büyük Harp 
~~==--

te Garp cephesinden asker kaçağı o
larak Liej'de bir ardakaşının evinin 
zemindeki mahzen katına saklanmış 

tır. Bu zemin odasında asker, hiçbir 

zaman dışanya çıkmadan 24 sene ya 

şamıştır. Fakat bugünlerde asker ka
çağının arkadaşı olan ev sahib i öl
müştür. Bu yüzden firari, mahzenin 
den çıkıp divanı harbe teslim olmıya 

mecbur kalmıştır. Mahkeme, bu ada 

mın mahzende 24 sene yaşadığı ha
pis hayabnı ceza olarak tanımış ve 
firariyi 2 sene daha hapse mahkum 
etmiştir. 

* 
T cdavi•i pahalıya mal olan 

ha81alık: Romatizma 
fngilterede son 

~amanlarda neş-

edilen bir ista
~istiğe göre, Bü
vük Britanyada 
~er yıl veremd~n 

'--- = :;.._ __ _.._) 10 bin kişi ölü-
yormuş. Verem

den sonra en çok tahribat yapan 
hastalık, kansermiş. Hastalara bü
yük masraf kapısı açan ve üçüncü 
derecede tahribat yapan hastalık ta 
romatizma olarak tesbit edilmiş . 

Bu istatistiğe göre, romatizma te
davisi için hastaların her yıl harca
dıklan para, 17 milyon Sterlini bu· 
luyormuş. 

* Kızına tokat atan baba 
İngiltereli Vil- ___ __,,_..,, 

yam Lores ismin 
de bir tüccar, ge
çenlerde kızına 

bir tokat attığı 

için mahkemeye 
verilmiştir. Bu- L.A...1-___ı.__ _ _;;;;_J 

na sebep şudur: 
Babası, kızına çok sevdiği erkek 

pantalonlarını giymesini yasa k et-

~ Y abancz, I stanbulda § - -... -
~ Neler Görür? § - -

--
i:ım1111111r~ : 
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Istanbula, dt1nyanın en güzel, en eski medeniyetleri sinesinde 

• topl~~ı~. ~ir §chir görmek ;ıur~ ~-elen yabancı seyyahlar, gezdikleri 
ve gorduklcri yerlerde nc1e1' gorıırler? Bu 8ualin cevabını bize iki • 
haf t~da~bcri fatan~ttlda bulunan bir Amerikalı gazetecinin f oto~raf 

• ~~ıncsınde~ ?.1d19ımız camlar veriyor. Bu meraklı gazeteci her gez- • 
dıği yerde gozune çarpan manzarayı tesbit etmi§tir. Aşağıdaki Tesim • «:~ o~un f otog1·af adesesinin tesbit ettiği fotoğraflardır. Bu resimleri 
gordukten sonra, kafasında bu manzaraların intıbalarile ayrılacak • 
y~bancın~n. l.stanl~.ul v: Tti.rkiye hakkında ne fikirle döneceğini tah-

• mın edebıZınz. Mumkun olsa, Istanbulu imar edinceye kadar buraya • 
• yabancı so1cma::ak ne iyi otur! 
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1 - Amerikalının hayretle gördüfü b ir çöp kut~a • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2 - Soknk köşelerinde oynıyan fakir çocuklar • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

miş. Fakat, o bunu, dinlememiş ve 

sokağa pantalonla çıkmakta devam • 

etmiştir. Bunun için kız babasından 
3 - Küfe taşıyan bir at 

• 
• bir tokat yemiş, kız da babasını mah 

kemeye vermiştir. 

Mahkeme, her iki tarafı dinledik

ten sonra babayı 4 gün hapse mah

kum etmiştir. 

* En büyük çek 
Amerikada bankalar, en orijinal 

• 
• 
• 
• 

çek çıkarmak için biribirleri arasında • 
adeta yarışmaktadırlar. En küçüğün 
den en büyüğüne kadar başlanmak ü 
zere çeklerin büyüklükleri muhtelif· • 
tlr.Fakat bazı bankacılar en uzun ve 
büyük çeki çıkarmakla rekor kırmış • 
lardır. Con Rodney namında bir inin 
rekor kırdığı çekin uzunluğu üç 
metre, genişliği bir metre 20 santim • 
miş. Rodney'in 25 kadar çıkardığı 1 
bu ~ibi çeklerini kolleksiyoncular 
toplamışlardır. 

4 - Soknlctn çeşmede elJerini yıkıynn bir adam 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 



Ağabeyisini 
Öldüren 
Delikanh 
Balıkesir, (TAN) - Sındırgının 

Menet köyünde çok feci bir cinayet 
işlenilmiş, bir adam, bir eşek yüzün 
den, ağabeyisinin kafasını balta ile 
uçurmuştur. 

Ahmet oğlu 30 yaşlarında Mehme 
din eşeği, bundan bir ay evvel, öz 
kardeşi fO yaşında Süleymanın tar
lasına girmiş ve bir hayli zarar yap
mıştır. Süleyman, kardeşinin oldu
ğunu bildiği eşeği tutup üç gün ha
pis etmiş, yem ve .su vermemiştir. 
Mehmet, eşeğinin başına gelenleri 
sonradan öğrenmiş ve ağabeyi ile 
şiddetli bir ağız gavgası etmiştir. 

Evvelki gün Süleyman tarlasında 
ki çardakta uyurken, Mehmet, kim
senin bulunmamasından istifade ede 
rek birkaç balta darbeaiyle Süley
manm bapnı koparmış ve hiçbir şey 
olmamış gibi yorganı üzerine çe.kmiı 
tir. 

Süleymanın on yapndakl oflu Ha 
lil, .köyden babasına yemek getirmiş, 
onu uyuyor sanarak yorganı kaldır
mıştır. Babasını ba~ kopmuş ve kan 
lar içinde görünce bağırıp bayılmış.
tır. Komşu tarladakiler koşup gel
miş, nihayet Mehmet tevkif edilmiş 
tir. Kanlı balta da sakladığı yerde 
bulunmuştur. 

Mehmet, ağabeylstnl e~k mese
lesinden öldürdüğünü büyük bir so
ğukkanlılıkla itiraf etmiştir. 

AYDINDA: 

Kalp Sektesinden 

4 Ölüm 
Aydın, (TAN) - Germencik na. 

hiyeainde biribiri üzerine dört kişi 
kalp Rkteainden ölmüpir. Bunlar. 
dan AhmPt Sar.ıar1- .alıt ~e.r.if.. • -
derken dükkanında, Fatma adında 
bir kadın bahçe~dnde çamaşır yıkar 
ken çamaşır teknesine düşerek, Mus
tafa Fındık, kırda ot biçerken, ka -
~p Ibrahim Koyun da akşamleyin 
kahvede sigara içer ve arkadaşlarile 
konuşurken düşüp ölmüşlerdir. 

Fırkaya Girenler 
Aydın, (TAN) - C. H. Partisine 

son üç ayda yazılan yeni azanın ka
bul resmi geceleyin }>artl kurağında 
yapılmıştır. Merkez ilçe yönkurul bq 
ıkanı, yeni azaya vazifelerini anlat -
mIJ, ilbay ve parti başkan vekili 0-
mer Durak ta yeni azayı tebrik ey
lemiştir. 

Yeni llr Haıere 
Aydın, (TAN) - Bu ,.u pamux -

lanmıza zarar veren yeni bir ha~ 
re görülmüştsr. Ziraat Vekiletinin 
gönderdiği mütehaasıa Cemal Aksu 
pamuk mıntakalarında tetkikatta 
bulunmuş ve raporunu vermek üze
re Izmir mücadele istasyonuna dön
müştür. 

ÇANKIRIDA: 

Mual&mler Seyahatten 

Vazgeçti 
Çankın, (TAN) - Bura muamm

lerinden mürekkep SO kifilik bir ka 
file Zonguldak ve civarında bir tet • 
kik seyahatine çıkmağı tuarlamıtlar 
sa da viliyet, Myahatin bir kaç gün 
sonraya bırakılmuını bildirmlftir. 
Muallimler de bu 1eyahatten büsbü 
tün vazgeçmişlerdir. 

Atatürk Heykeli 
Çankırı, (TAN) - Burada dikn • 

mesi kararlaştırılan Atatürk heykeli 
kaidesinin inşaatı ilerlemiştir. Hü • 
kumet ve C. H. Partisi binalarının 
bulunduğu dört yol üzerinde, hazır
lanan çimenlik bir daire ortasında 

inşa edilmekte olan kaide yontma 
taştan ve mermerdendir. Iki tarafına 
Türk köylüsünü ve ukerint göate -
ren Mykeller, bir cephesine Atatür
kün vecizeleri koımlıcak, kaide ıü • 
tunu k&bartma resimlerle liislene • 
cektir. Kaidenin üstünde Atatilrkiln 
heykelleri bulunacak ve Çankırıya 

gelişlerini canlandıracaktır. 

Heyıkel, önümüzdeki Cümhurlyet 
bayramında tamamlanarak resmi kü 

TAN . . . . . 

KURULAN KOOPERATiFLER: ÇANKIRIDA: R'ADYOLiN 
25 Yatakh 
Bir Pavyon 
Y aptırıhyor 
Çankın, (TAN) - Memleket has- . 

tanesinde 25 yataklı yeni bir pavyon 
inşasına başlanılmıştır. 

* Çankın, (TAN) - 20 bin lira
dan fazla para sarfiyle büyük cami
nin tamiri bitirilmiştir. Evkaf u
mum müdürlüğü mimarlarından Si
nan ve umum müdürlük inşaat mü
dürü Nihat buraya gelmişler, tami
ratın kati kabul muamelesini gör
müşlerdir. 

Çankırıdakt kıymetli abidelerden 
birisini teşkil eden ve yıkılmak üze
re bulunan Alibey camiinin bu yıl
larda tamiri mümkün olamıyacağı 
anla§ılmıştır. 

' . ,, _ •·. 

; . SABAH, VE AKŞAM 
her yemekten sonra muntazamen diılerinizi fırçalay111ıt 

- _ _,,.,. 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankasından: 

Bankamızın Şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak uıe 
re müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak ve ysf 
18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından e1' 
vel memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları ,. 
lınmıyacaktır. • 

Glr~ııunda kunılan fındık tanm ııah' kooperıtili umumi heyeti toplan • 
mı'tır. Resmimiz, bu toplantıdan bir intibaı tesbit ediyor. 

* Çankın, (TAN) - Ziraat Ban
kası müdürü Halim Ünür, bankanın 
Uşak §Ubesi müdürlüğüne tayin edil
miştir. 

Orta mektep mezunlan için altı ay, lise ve daha yüksek mektep ıııe
zunlan için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta rıı~ 
tep mezunlarına otuz, lise ve daha yukan tahsili olanlara 80 liraya 1'" 
dar ve imtihandaki muvaffakıyet derecesile mütenasip surette ücret ~ 
rilir. İyi derecede yabancı dili ''fransızca, ingilizce, almanca" bilenleri" 
ücretleri emsalinden 10 - 25 Ura arasında yüksek tutulur. 

KIZILCA HAMAMDA: 

Kadını Önce 
Dövmüş, Sonra 
da Öldürmü Kızılcahamam, (TAN) - ~ren kö

yünde bir facia geçmiştir. Hasan ka
nsı Seher tarlada ekin biçerken, İz
zet oğlu İsmail ile aralarında kavga 
çıkmış, İsmail orakla Seheri yarala
mış, karnını tekmeliyerek dört ay
lık çocuğunu da öldiirmQştür. Biraz 
sonra Seher ölmiiştür. İsmail tutul
muştur. 

Köylüleri Aldatan Memur, 
Mahkum Oldu 

Kızılcahamam, (TAN) - Köyler

de halkı aldatarak harcirah diye yüz 
]erce lira almaktan, bazı köylerde 
de muhtarlara masarifi zaruriye na
mı altında para toplatıp cebine at
maktan .suçlu kazamız tahriri arazı 
komisyonları reislerinden Enverin 
Asliye Ceza Mahkememizdeki muha 
kemesi bitmiştir. Enver, evvelce te
cil edllmiş olan üç günJiik bir mah
kumiyetinin de ilavesile bir sene se-
kiz ay üç gün hapise mahkum ol
muştur. 

llr Tevkif Kararı 
Kızılcahamam, (TAN) - Kazamız 

iki numaralı tahriri arazi komisyo
nu reisi Hıfzının irtikap ve irtişa 
maddesinden tahtı muhakemeye alın 
ması taknrrlir etmiş ve tevkifi için 
emir verilmiştir. 

*Kızılcahamam, (TAN) - 25 se
neden fazla zamandanberi Kızılca
hamam müftlsi olan Abdullah, 90 ya 
Jını geçmiş olduğu halde ölmüştür. 

* Kızılcahamam, (TAN) - Anka

ra sıhhat müdürü Şuayip buraya 

gelmiş, sıcak su kaynaklarını, dis

panseri ziyaret etmi§, teftişlerde bu
lunmuştur. 

GIRESUNDA: 

Fındık Satış 
Kooperatifi 
Kuruldu 
Giresun, (TAN) - Giresun fle Bu

lançık kazası ve Keşap nahiyesinde 
Oç ".Fındık tanm satıt kooperati -
fi" kurulmuştur. Bu üç yerde kuru
lan kooperatifin müessis ortak adedi 
896 ve yüklenilen ilk sermaye 63080 
liradır. 

Temmuzun 16-18 ve 20 inci günl~
rl Vali Feyyaz Bosut'un ve iktisat 
vekaletinin gönderdiğf memurların 
iştirakile ve bütün müessisler de 
dahil olduğu halde ilk heyeti umu
miye toplantıları yapılmıştır. Ayn
ca bu toplantılarda Giresun; Kara. 
deniz bölıesi fındık tarim satış koo
peratifleri birliji olarak kabul edil
miftir. Bu kabul keyfiyeti diğer fın
dık bölgesine dahil olan villyetlerce 
de muvafık görülmiiftilr. 

Ortaklar fındıklannı sattı koope
ratifine getirerek kendilerine lAz1m 
olduju kadar para alacaklardır. Fın
dıklann satı§ işi ile kooperatif alA
bdar olacaktır. 

KOZANDA: Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları 9" 
kerliklerini ifa edinceye kadar tehir olunur ve askerde bulundultlat' 
müddet zarfında maaşsız mezun sayılırlar. Hastahkla 

Mücadele için 
Doktor Lazım 

* Çankın, (TAN) - Aslen Kale
cikli olan Mustafa Hoca isminde bi-

' ri, muska yazmak ve üfürükçülük 
yapmak suçuyla adliyeye teslim edil 
mi§tlr. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olantst'• 
on beş liradan aşağı olmamak üzere yüzde 20 nisbetinde zamla T~· 
ÜDE TABİ DAİMi KADROYA alınırlar. 
Yabancı dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesind~ 

şartlar dairesinde • beı senelik muvaffakıyetli bir memuriyet devre~ 
den sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderj]..it' 
lcr. Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın,~ 
lıkesir, Bursa, Ç.anakkale, Diyarbakır, Denizli, FAirne, Erzurum, E~ 
can, Eskşehir, G. Antep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, 1'0

11 
ya,Kütahya, Giresun, Malatya, Maraş, Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, 'l'r~. 
zon, Van, Yozgat şubelerimizde orta mektep mezunları için 16 ve 17 C 
ğustosta, lise ve daha yukan tahsili olanlar için 18 ve 19 Ağustosta 5"' 
dokuzda başlanacaktır. 

Kozan, (TAN) - Kazamızın üçte 
ikisini teşkil eden Çukurova köyle -
rinde ötedenberi bulunan sıtmahlar 
bir sene evveline kadar para ile mu 
ayene edilir ve para mukabilinde te
davi olunurken bir sene evvel bura
da sıtma mücadele şubesi kurulmuş 
tur. Şube, bugüne kadar takdire şa
yan hizmetlerde bulunmuş, köylü -
nün temizliği ve sıhhati hakkında 

faydalı işler görmüştür. Bazı ufak te 
fek bataklıklar kurutulmuş, zehirli 
ilaçlar sayesinde sivri sineklerin ~ 
ğalmaması temin edilmiştir. Köyler 
de ve kasabalardaki sarnıç ve kuyu
iar pislikten kurtarılmış, bunlara 
kapaklar yaptırılmıştır. Buradaki 
muhacirler al.lu bir muayeneden ge
çirilmiş, bütün köyler halkının ve 

merkez okulu talebesinin kanlan a
lınmış, dalakları muayene edilmiş, 

tedavileri yapılmış, avuç avuç ilaç 
dağıtılmıştır. Ve biitün bu semereli 
işler, doktorsuz, köy sıhhat memur
ları tarafından görülmüştür. 

Kozanlılar, alınan iyi neticelerden 
dolayı memnun ve müteşekkirdir. 
Ancak bir de doktor gönderilecek o
lursa sevinçleri büsbütün artacak -
tır. 

K. AKSARA YINDA : 

Türkçeden Başka 
Dil Konuşmak 
Yasak Edildi 

Konya Aksarayı, (TAN) - Kaza • 
mız dahilinde, bilhassa resmi daire
lerde, bazı köylerimizde sakin Kürt
lerin kürtçe konuştukları nazan dik
kati celbetmtştir. Kazamız idare he
yeti, resmi dairelerde ve kazamız i
çinde türkçeden başka lisanlarla ko
nuşanlardan on liradan elli liraya ka 
dar para cezası alınmasına karar ver 
miştir. 

Halkevimizin dil, tarih, ve edebi
yat komitesi de bu işle yakından a.
lakadar olmağa başlamıştır. 

Mezbaha Yaptırılacak 
Konya Aksarayı, lTANJ - Bele

diye, asri bir mezbaha yaptırmağa 

karar vermiştir. Pek yakında in'8ata 
başlanılacaktır. Geçen senedenberi 
yarım kalan Ervah mezarlığının et
rafındaki duvarların tamamlanma -
sına başhulmıştır. 

Belediye, bir arazoz getirtmiş, toz
dan geçilemiyen mahalle ve çarşı so 
kaklarını sulatmağa girişmiştir. Bu 
hareket, halkın hoşuna gitmiştir. 

----o----
IZMIRDE: 

Edremitli Gençlerin 
Ziyareti 

İzmir, (TAN) - Edremit Halkevi 
temsil kolu basından mürekkep ka 
dınlı erkekli bir kafile buraya gel
miş, Halkevi mensuptan tarafından 
karşılanmıştır. E$iremitli gençler, A
tatürk heykeline çelenk koymuşlar, 
Halkevi salonunda "Aşkın manası" 
ve "Yaşıyan ölü" piyeslerini temsil 
etmişlerdir. 

* Çanktn, (TAN) - Geçenlerde
ki zelzelede çatlamış olan hapisanc 
nin dış dıvarlan yıktırılmaktadır. 
Bu dıvarlarla beraber, çok harap ve 
ııııhht noktainazardan da çok berbat 
olan hapisanenin tamir ve tadil edi· 
leceği söyleniyor. 

Rumelihisarı Şehitliği 

Hakkında Son 

Bir Dilek 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nclerdı:'n. if1l~~ 
han yapılacağı yukarıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebılec"'" 
izahnamelerde görülebilir. .,,J 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri maha ldcki banka ŞU .. t 
(Başı 5 incide) müdürlüğüne ve Ankarada bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne 1r 

938 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4801) 
mezar taşlannı müzeye kaldırma- / 

dılar. Bilakis "bir intibah abide- Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
si,, olsun diye onlarla mezarlık 
yaptılar; göz önünde bıraktılar. Satınalma Komisyonundan : ..r,~a 
Hem unutmama ıyız ki biz yanln:~'--'1 <N-Nlıo.l.. '9irı 5 tane çelik dosya dolabının 9/ ..8L9.38 Salı ..... 
elimizde kalan topraklardaki rne- sa~t 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
zarlarımızın değil, yabancı ellere 2 - Tasınlanan tutan 1400 lira ve ilk teminatı 105 liradır. 
bıraktığımız mezarlanmızın da 3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. ııl 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve ka.rııl,., 
atilerinden manen ve tarihen me- .rv 
sulüz! vesikalarile birlikte Galata Eski İthalat Gümrüğü binasındaki koıni5-' 

na gelmeleri. "4723,, 
Bundan sonra oranın ağaçlan- -------------------------------" 

rnası kalır. Bunda da takip edile-
cek "teknik,, parklar, bahçeler 
tekniği olmamalıdır. Eski Türk 
mezarlığı şivesinden ilham almak 
gerektir. 

E skiden o mezarlık ~af saf 
servilik, gümrah erguvan

hk idi. Yeryer sakız ağaçlan, serp
me manolyalar, herdem yeşil şim-
firler ve defneler vardı. İçini ot 
bürüsün; zarar yok. Ölü toprağın
dan fışkıran tabii ot "Hayyam,, ı 

olduğu gibi, az çok her hisli insanı 
da: "Şu güzel gelincik bir şehit 
kanından renk almış olsa gerek,, 
diye düşündürebilir. Duygusuz 
bahc:ıvanın yetiştireceği çiçek. fa
niliğin maverasına geçemez. Elve
rir ki, son mirasçılar da onlar imis 
gibi ot yemiye hayvanlar girme-~ 
sin, heryanı mahfuz, ancak insan 
oğluna açılan tek bir kapısı ol
sun yeter .. 

Bu it etraflıca düşünülür ve tam 
bir ehliyetle başanlırsa yapılmış 
hata kısmen tashih olunmakla be
raber, ümit ederim, bu yüzden kı
rılmış. gücenmiş gönüllere de bir 
yudum teselli tattırılmış olur. 

Bir Sabahın 
Hatırası 

(Başı 6 netdn) 
tat, kısa bir akorttan sonra saba
hiden taksime başladı. 

Çok geçmedi, uyuyan köşkün 

pencereleri açıldı, başlar görüııdü. 
Üstat, taksimi bitirince, mfühiş 
bir alkış koptu. 

Üstat, kemençesini kutusuna 
koyuyordu. Davetlilerden biri ses 
lendi: 

- Üstat, bir taksim daha lıltfet 
mez misin? 

Fakat üstat, hiç cevap vermedi; 
kutuyu kapadı, ayağa kalktı, yü
rüdü, bahçeden çıktı. 

Ustat, gecenin hıncını almıştı! 

Ankara ~ilôyetinden: r 
Maliye Muhakemat Müdürlüğünde200 lira iicretli muhakemat me~ııUt 

luğu için, şerait ve evsafı kanuniyeyi haiz olanların Muhakemat Mııd 
lüğüne müstacelen miiracaatlan. (2643) <4317) .,/. 

ASLAN VE ESKIHISAR Fatih sulh 3 üncü hukuk hal<1~ 
Müttehit Çimento ve 
Su Kireci Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Hissedarlara ll&n 

ğinden:Terekesinc ınahkemem~z~e" 
zıyet olunan ve bütün varislerınUl D' 

leplerile satılmasına karar verileJl 
lü Mehmet Kasıma ait. , 

1 - Şehzadebaşı eski Kalen~etel' 
hane yeni Balabanağa mahalleS1c'O
ki Vezneciler yeni Şehzadebaşt t1J" 

Şirket hissedarlarının 12 Ağustos desi eski 139. 141 ve yeni 137 nıı 1' • 
ralı Vidinli Tevfikpaşa sokak 1 ı:,,ı
maralı ikisi bir dukkan olan Jl19--ı:P 
lin tamamının muhnmmen kı)'JJ.-

1938 tarihine müsadif cuma günü sa
at 14.30 da Galatada Agopyan ha
nında şirket merkezinde fevkalade 

heyeti umumiye içtimaına davet o
lunduklnrına dair gazetelerde vaki 
olan iliınata hissedaranı kiramın bil-
hassa nazarı dikkatleri celpolunur. 

Işbu fevkalade heyeti umumiyerle, 
hük(ıınetçc neşrolunan kararnameye 
tevfikan, çimento fabrikalarının Eti 
Banka devir ve ferağı hususu tahtı 
karara alınacağından fevkalade e -
hemmiyeti haizdir. 

Işbu fevkalade heyeti umumiye -
nhı kanuni surette toplanabilmesi i
çin Ticaret kanununun 386 ncı mad
desi mucibince, tevdi olunacak his -
selerin şirket sermayesinin üç rubu 
derecesinde olması iktiza ettiğinden 
hissedaranı kiramın ellerindeki his-

se senedatını, gazetelerle ilan edildi
ği üzere, yevmi içtimadan en geç bir 
hafta evveline kadar şirkete tevdi et 
meleri ve heyeti umumiye günü be
hemehal isbatı vücut eylemeleri nıu 
sirren rica olunur. 

Meselenin derkar olan ehemmiye
ti hasebiyle, hisscdaranın berveçhi -
bala inikat edecek fevkalade heyeti 
umumiyeye icabet ve bu işin sürati 
mümkine ile intacına gayret eyleme-

lerinin menfaati esasiyeleri icabın
dan olduğunu, meclisi idare, kendile 
rine ehemmiyetle hatırlatmağı bir va 
züe addeyler. 

Istanbul, 27 Temmuz 1938 
Meclı.t idare 

1120 lirndır. #. 
2 - Şehzadebaşı Emin Nıı.re~ 

mahallesi Şehzadebaşı ca~d~sı g.tıl' 
146 ve yeni 112 numaralı kagır tı ecl 
nin tamamının muhammen kı)'ıtl 
2320 liradır. el' 

3 - Edirnekapı Tekfursar8 ?'1",I' 
varı Çakırağa mahallesi YanaI<ı ,,JJ 
fa sokak eski 10 ve yeni 8 nıırtl~etl 
ahşap hanenin. muhammttı kı)' 
419 liradır. aet' 

4 - Bahçekapı Çelebioğlıı Al~ 
tin mahallesi Yenicami avlus_u 

11 
ı' 

95 ve yeni 48 numaralı dükk~~55 ır 
mamının muhammen kıymetı 
radır. 1ae'' 

5 - Bahçekapı Çclcbioğlu A e5~i 
tin mahallesi Yenicami avlusu 1ıO 
94 ve yeni 49 numaralı dükkaııııı 'J(ı'f 
hissede 20 hissesinin muhamJtlCJl 
met! 42.5 liradır. 11eııl 

6 - Gnlatada Ycnicami rn:ıhB re_tJ 
Perşembepaznrı sokak eski ve tıi5' 
63 numaralı dükkfının 128 de 69

1it1' 
sesinin muhammen kıymeti 300 
d~ ~f 

Berveçhibalfı mezkur 6 parÇ3·ıı iı' 
rimenkulün 20 senelik evkaf ta:ı, til~ 
deli müşteriye ve diğ<>r bilunıu "'"' 
teraldm vergi ve resimlerin tere ~f 
ait olmak üzere talip olanıarı!.1 ısi': 
de 7,5 pey akçesile birlikte ınu gi!tlO 
de günü olan 2-9-938 cu1!.'8 ıı1'J 
saat 10 da Fatih sulh 3 üncu .~zıııt'
mahkemesine mürac:atları J~ ıt'1' 
ve daha evvel tafsilat almak 15Jı ı' 
lerin mahkememizin 938/ 4 saY'botilt1 
reke dosyasına müracaatları lt~ 
alakadarana tebliğ makartlın8 

olmak üzere ilan olunur 
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ODADA: r-··aüNLuK··1ı°FISTE: 
f PiYASA ! Sovyetler 

Ziraat Bankası 440 bin kiloluk yu- i Miktard yap k 
Yazan: ZIYA ŞAKIR 

\'eni Bir Suikast Haberi 

Fındık ihraç 
Kontrolü 
Hazırlanıyor 
Tiftik ihracının kontrolü için ha -

zırlanan ön proje son bir toplantı ile 
tüccarlar tarafından kabul ve imza 
edilmiştir. Bu suretle bir aydanberi 
ticaret odasında iç ticaret umum mü
dürü Mümtaz Rek tarafından idare 
edilen görüşmeler nihayet bulmuş -
tur. Mümtaz Rek bugün Giresuna 
gidecektir. Orada bir hafta kalarak 
fındık ihracatı kontrol ön projesini 

alakadar tüccarlarla tesbit ederek 

Izmire dönecektir. Ağustosun yirmi 

sinde üzüm ve palamut ön projeleri

nin hazırlanması için lzmirde toplan 

tılar yapılacaktır. Standard şubesi 

müdürü Faruk Sünter bugün Ankara 

muşak buğdayı ne 77 bin kilo kızıl- j Al ar 
cayı 5.28 kuruştan, 240 bin kilo sert aca 
buğdayı 5.20 kuruştan satmıştır. Tile- Sovyet Rusya ticaret mümessili 
car malı 17 bin kilo sert 5.10, 15 bin i Strazun Türkofise giderek piyasa _ 
kilo Polatlı yumuşak 6.36 kuruştan 
verilmiştir. f mızdan fazla miktarda yapak al -* mak isiediklerini fakat piyasadaki 

llerkesi Te a 
B Öylece, (Şale köşkü) ne gi -

•llıılı. dip, girmiştik. Girmiştik 
~eçir~'i ?iz. de bitmiştik. Gündü.ı: 
liıer· ğıınız korku ve heyecanın 

ıne b' bitap . ır de bu yorgunluktan, 
~l bır hale gelmiştik. 
şa_~;ad~, s~ikast mi yapılacaktı'!. 

ltaıdık k~~k~~de, tam on beş gün 
Çilerd · Xoşkun her tarafına tüfek-
'trtGre:· ve .. süng.ülu askerlerden 

Suı ep nobetçıler dikilmiştL 
btr k tan Hamit; her gün, günde 
~eıı~ ~ere adamlar yollıyarak 
' ıze selam gönderiyor. Bir 
)°ord u olup olmadığını sorduru -
biı~~U. Biz, kendisinin de gelerek 

-t g~ .. 
' oz:ışeceğini; hatta vaka 

a rmişti 

1 ya gidecek ve üzüm, palamut müza
kereleri başlıyacağı zaman Izmirde 
bulunacaktır. Tiftik görüşmeleri bi
tince Mümtaz Rek tüccarlara teşek 
kür etmiş ve bundan böyle bu işle
rin devletin iktısadi prensiplerine ve 
cihan piyasalarının şartlarına uygun 

olarak başarılacağım, Türk malla -

rının her bakı,mdan dış piyasalarda

ki mevkiinin daima yükseleceğini i

zah etmiştir. Serhat Zade Abdülke-

Adapazarı beyaz mısırlnrından 45 fiyatların yüksek olmasından dolayı 
bin kilo çuvallı 4.07.5 - 4.10, sarı mı- t bir parti 600 - 700 balyalık malı 
sırlarından 30 bin kilo 4.06 kuruştan, + Suriyeden almağa mecbur kaldıkla
Tekirdağ kuş yemlerinden 60 bin ki- ı rını bildirmiştir. Yeniden almak is
lo çuvallı olarak 6.19 - 6.20 kuruştan 
satılmıııtır. tedikleri iki bin balya yani iki yüz * . bin kilo yapak için tüccar nezdinde 
Bandırmanın 11 bin kilo çavdn .. 1 tavassutta bulunulmasını rica etmiş 

4.251 yüz bin kilo dökme yulafı ki- ı• tir. Ofis fiyat meselesine müdahale 
t losu 3.35 kuruştan, 54 bin kilo muh- etmemek şartile alakadarları haber -
+ tel!! mıntnka malı arpalar çuvallı dar edeceğini cevaben bildirmiş ve 
f olarak kilosu 4.25 - 4.30 kuruş ara- k ·· 1 
t smda satılmıştır. ı yapa tuccar arına da meseleyi i-f * ı zah etmiştir. Bu haber derhal piyasa 
t Kızıl yapaklardan bir parti 53 - 56 • da duyulmuş ve 38--40 kuruştan 

1 
kuruştan, Trakya ynpaklnn 62 ku- t fazla fiyata alınmak istenilmiyen A 
nıştan, beyaz peynirler 28.29 - 32.31 J nadolu malları 45 kuruşa yükselmiş 
ve kaşerlcr 54 - 56 kuruştan satıl- • tir. Sovyetlerin evvelce aldıkları 300 
mıştır. ı 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •-• balyadan başka fazla mala alıcı ol-

iÇ PlY ASALARDA : 

Kuru Bakla Satış~ 

Canlandı 

maları piyasa için güzel bir iş sa-

lıetr:rıı ~a ızahat istiyeceğini zan
tlliştl Ştik. Fakat kendisi, gelme -
\'asıtası'Yalnız, gönderdiği adamlar 
lllalt le Ufak tefek sualler sor • 
tıi o~~Uretile öğrenmek istedikleri-

- Korkma hemıire, ben size bir dostluk edeceğim. 1 rim mukabelede bulunmuş, hükume 
tin alacağı tedbirlerin çok yerinde ol 
duğunu izah ederek tüccarlar namı
na teşekkürde bulunmuştur. lç ti -
caret umum müdür muavini Cahit 
Zamangil Ankaradan şehrimize gel
miştir. Bugün Mümtaz Rek ile bir
likte Giresuna gidecektir. 

Kuru bakla ve mercimek satışları 
birdenbire canlanmıştır. Mercimek
lerden şark malı iki yüz bin kiloluk 
bir parti kilosu 4,10 kuruştan ve i
kinci bir parti Mersin malı 13 bin ki
lo 6,20 kuruştan vcrilmişitr. Karabi
ga baklalarından 50 bin kilo 4,26,5, 
Bandırmadan 100 bin kilo 4,27,5, lz
mir malı 30 bin kilo 4,25, Karabiga
dan ikinci bir parti 100 bin kilo 
4,27,5 kuruştan satılmıştır. Bu bak
lalar ihracat için satın alınmakta -
dır. 

yılmakta ise de, mukavele şartları
nın ağırlığı ve malların Rusyaya git 
tikten sonra her parti için yüzde 
2~ iskonto edilmesi, arbitaj işinin 
Rusyada yapılması gibi şartlar sa -
tıcılan fazla iştahlandırmamaktadır. 
Ahnan mallar fop lstanbul olmadı -
ğı için yapaklarımızın dünya piyasa
larından yüksek fiyatta olduğu iddia 
edilemez. Esasen Rusyadan aldığı -
mız mallar dahi dünya piyasalarına 
uygun değildir. Sovyetlere kilosunu 
43 kuruşa satan bazı firmaların pi -
yasadan 45 kuruşa yapak toplama -
ğa başlamaları nazarı dikkati celbet 
miştir. Bundn dolayı alakadar ma -
kamlara müracaat edilecek ve piya
sada kararsızlıklar tevlit etmek isti
yenlerin meydana çıkarılmnsı iste -
necektir. Dün on beş bin kiloluk bir 
parti yapak kilosu elli kuruştan va
deli olarak yerli fabrikalarımıza sa
tılmıştır. 

,., uennıişti. 
~ıra" 

deıı b· €ana avdet edeceğimiz gün -
'bıır1 ır.g~n evvel, yine fena halde 
gİttıı.el'iınız oynamış; biribirimize 

l§tik 

~d g\in,· <Elildn kalfa), altkattaki 
tuıu a, Efendimizin elbiselerini ü
ııeıı:011nuş. Birdenbire, usul usul 
ba§l~reni~ .camı vurulmuş. Kalfa, 
~el'itı 5evırıpte pencereden bir as
Röl'iiıı tşaretıe kendisini çağırdığını 
baı Odce fena halde korkmuş. Der
~er adan kaçmak istemiş. Fakat 

....._ ' Yalvarır gibi bir sesle: 

hft <C1a ~rkına hemşire! •. Ben size 
s Uk edeceğim. demi~ 

J\. sker, bu sözleri o kadar tat
dethal ;. b~r lisanla söylemiş ki, 
~. 0 ~ ladıl kalfaya emniyet gel
~a g anıan aralarında şu konuş-

eçıniş: 

...._ ~e . t' ...... s· ıs ıyorsun, asker ağa. 
teltıe~~i, Yann aşağıya göndere , 

"''llŞ. 

...._ Evel 
'1" k 

t.lltlar a at, efendinh:i sizden ayıra 
taıcıa~ 'l'opkapı sarayına yollıya

ış. ...... ~ .. 
~~•çin' ...... . .. 

c Orad ln e1tıerın· a Ya ız başına hapis ede 
~İilli S ış... Belki de orada, öteki 
ela , ' Ultan Azı' 'b') 'b' <>hür d" z gı ı gı ı, onu 
~1§. unyaya gönderecekler • 

'~e b'U ...._ S ı Yorsun?_ 

lır:rıa ç:;;;da, öyle bir şey kula .: 
~811 Ya dı. Bak, hemşire, bu işi 
~8.dİtl:l aPacakJarmış. Yarın sizi bu~ 
<t~ §ağıya .. d . 
~ §1.t.n altın gon enrlerken, yo 
l' ~erde da yolun ikiye aynldı-

8.c '- ' arabayı ğ el aıı:lar B" sa tarafa saptı-

1 
erı a,,.,..:_ oylece birdenbire siz _ 
r "~1P k Ilı, €İd açıracaklarmış Onun 
tıı.._ erken sak · 
~Yın ın arabadan av-
' h • 

Qa"k ' -....h.'$ a ... 
h Qlldi~ · 
.~ıad ·ı gını bu kadar. 

>ı S 1 
• koşa k . . 8 l nlahadd' oşa gıtmış, mesele-

), a iıhadd' ın Efendiye söylemiş 
-ıer ın Ef d' · 
ttk endiyi bir e~. ı de, Valde Kadı-

~~?ini llaklc~oşeye çekerek işit. 
t '~im . miş. 

btı. trıe's~ır şeyden haberimiz yok 
ıı. it ı sab h . 

t~!.,~ harem ağ, lCevher ağa ile 
''\ltrniıi .. a a arı geldiler. E-
' Ş gordüler· 

,,,. evk · 
·•ııı.rı b etınaa Ef 
ta uyurd 1 P endimiz fer • 
il l'ıtıa ava u ar. Artık Çırağan sa-
ltıı~ et edecek . . 

h • bedi] sınız. Hazırla-
Qur er. 

~ıl'ıl~ ada, fena h l 
lıy &ana d a de sıkılmıştık. 
?ı\•ordu.k Aonrneyi, dört gözle bek 
ı~ · rkada 1 -

l>ol'd e hiti.iyor "ş anınız, gözleri-
4rı u. Onun .' .ruyalarımıza giri -
ı~1§tık. ıçın Çarçabuk hazır • 

Ci ()ıtıdiye doğr . 
t\ey srnarı Bey u, ıkfnci mabeyi:ı 
ııı... ' Cevher ~ esvapçıbaşı İsmet 
"I l> aF;a N . 
~f aŞa &eldil , ecıp paşa, Ka-

~te endfnıtzi er. •t 
11dirniı, Yı:;abaya bindirdiler. 

\talde Radınelen-

dlyl yanına, Fchime Sultanı da ku 
cağına aldı. Biz de tekrar araba -
nın etrafında toplandık. Fakat, hem 
Salahaddin Efendiden, hem de 

Valde Kadmefendiden talimat al -
mıştık. Hepimiz arabaya sıkı sıkı 

yapıştık. Ağır ağır yokuştan inmi -
ye başladık. 

Yolun ild tarafına, üçer beşer a
dım fasıla ile askerler dizilmiştL 
Fakat askerlerin yüzü dışarıya, ar
kalan da yola çevrilmişti. Askerle
ri böyle durdurmaktan maksat, 
herhalde Efendimizi onlara göster
memek içindi. 

Ya.tal yola gelirken he imizi bir 
korku :ve halecan almıştı. Ne ola
caksa, orada olacaktı. 

Bir iki kalfa, koşa kosa flerl atıl 
dı. Şayet orada saray adamları ta
rafından bir pusu kurulmuş ise, bi 
ze haber vermek için bağıracaklar
dı . 

Salahaddin Efendi, arabanın ö
nüne geçmişti. Çatal yola yaklaşır 
yaklaşmaz, o da derhal sağ tarafa 
giden yolun ortasına gerildi. Sol ta 
raftaki yolu arabacıya göstererek, 
yüksek sesle: 

- Bu tarafa .. Bu tarafa ... Hızlı 
.sür. 

Diye, seslendi. 
Araba, birdenbire Çırağan sara

yına inen yola saptı. Artık korku 
ve tehlike kalmamıştL 

* s araya girmemiz, çok nazfn ol 
du. Kızlar, sevinçlerinden 

ağlıya ağlıya kapıya koşmuşlardı. 

Efendimiz, harem sofasında ilk 
söz olarak, şu suali sordu: 

- Kalfalar! .. Tekmil misiniz? .. 
İçinizde eksilen var mı? .. 

İhtiyar ve genç kalfalar, hep bir
den cevap verdiler: 

- Hepimiz buradayız. Hiç bir 
eksiğimiz yok. 

- Ooh .. . Ooh! .. Memnun oldum .. 
Ben, bazılannız1 saraydan çıkar
malarından korkuyordum. 

Dedi. Ve doğruca dairesine 
gitti. 

O gece, harem dairesinin her 0 • 

dası, sevinç içinde idi. Odadan o
daya geziyorduk. Ayrı bulundu
ğumuz zaman geçen şeyleri biribi 
rimize naklediyorduk. 

Sarayda kalan kalfaların riva
yetine nazaran, iki gün evvel İn
giliz zırhlısı gelmiş, sarayın önüne 
demirlemiş. Zırhlının kaptanı, ge
minin toplarını Yıldız sarayına çe
virerek: 

- Ya, Sultan .Muradı derhal 
Çırağan sarayına gönderirsiniz .. 
Yahut Yıldız Sarayını topa tuta
rım. 

Demiş. Sultan Hamit, son dere
cede korkmuş. Onun için efendi
mizi Çırağan Sarayına iade et
miş. (1) 

sele, geçen kanlı vakadan sonra, 
saraylılar tarafından şuraya bu
raya saklanan erkeklerin hikaye
si idi. 

Kulaktan kulağa fısıldanan riva

yetl.ere nazaran, bizim kızlar bü
yü'.; cesaretler göstermişler. Vaka
dan kurtulan birkaç kişiyi, sakla
mak ve sonra da kaçırmak sure
tiyle büyük birer kahramanlık ib
raz etmişler. 

(Devamı var) 

Umumi Meclis Toplandı 
Oda umumi meclisi toplnnmıştır. 

Meclis muhtelif komisyonlara aza in
tihap etmiş, kazanç vergisi için ba
zı kararlar verdikten sonra, ticaret 

ve zahire borsası idare heyetine a-

za seçm~tir. Seçilen aza Murat For-

(1) Böyle bir Mdlse olmamıştıl'. Her ton ve Ziya Taner'dir. Bu suretle 
halde zıhlının oraya gelmesi, avdet etmesi, borsa idare heyeti tamamlanmış bu
Sultan Murndın aa Cıra ana ıaae edilme-
si, bir tesadüf eseri olacak.- z. ş. lunuyor. 

Tiroit Hormonu Azahnca ••• 
Çoğalmasının dereceleri olduğu dereceleri her yerde çoktur. Bir 

gibi, azalmasının da dereceleri kere yolunda büyüyemiyen, 
vardır. Hiç bulunmaması tasavvur Jmıa boylu, şişko kıırınlı, derslerin 
edilemezse de, pek ziyade ıızalın· de dikkatsiz, tenbel, oyun sevmez, 
ca miksedem denilen çirkin bir oturduğu yerden kaklmak iste-
hastahğa sebep olur. mez ve bira7. da aptal çocuk gör-

Bu hastalığı çok defa çocuk do- düğiinüz vakit onda tiroit hormo-
ğnrken birlikte getirir. Bazıların· nunun a7. olduğunu hatırınıza ge-
da da doğduktan sonra mikroplu tirmelisiniz. Çocuk olsun, oğlan ol 
bir hastalığın neticesi olarak yer- sun doğuşundan beri tiroit gudde-
leşir kalır. Böyle, çocuklarda ol- si az işliyor demektir. 
duğu vakit hastalık kız ve oğlan Sonra genç kızlar ve genç ka-
ayırt etmez. Ne olursa ol"iun, ço· dınlu. Çünkü tiroit hormonu azlı· 
cuk ciice, aptal kalır. Sokaklarda ğının hafif dereceleri de yine ka-
arada sırada tesadüf ettiğimiz cii· dınlara, hem de gençlerine musaJ 
cclcrin en çoğu böyle tiroit hor- lat olur. Böyle hafif derecelerde 
monu pek a7. immnlardır. çirkinlik '\'ermez, hatta tiroit hor· 

Hastalık çocukluktan sonra mu· monu az işliyen genç kız ~·uvarlak 
salJııt olunca hemen daima ka· yüzlü, ay gibi güzel de olur. 
dınları seçer, fakat pek gençleri Bununla beraber boyu kısaca~ 
değil, kırk yaşına doğru gelmiş o- karnı birıız da büyiik, derisi sert, 
lnnları. O vakit ilk göze çarpan fc- rengi soluk, saçlan ~abuk dökii· 

iHRACAT: 

Yeni Bir Teklif 
Yapddı 

Yapaklann ihracı için yeni bir tek 
lü ortaya konmuştur, Çuval ve bal
yalar içinde gönderilen yapakların 

nakliye ve ambalaj masrafı ile nak
liye vasıtalarında çok" yer· işgal et -
mekte ve bu yüzden masrafın da 
arttığı hesap olunmaktadşr. Yapak
ların 150 - 250 kiloluk ve prese e
dilmiş olarak ihracı ileri sürü1mekte 
dir. Dünya piyasalarına gelen yapak 
lann ekserisi prese edilmiş geldiği i
çin bu usulün Türkiyedc de istenil
mektedir. iç ticaret umum müdüri
yeti bu teklüi mühim görmüş ve tet 
kik edilmesini kabul etmiştir. 

Tüccarlar Görü}miye 
Baıladılar 

Tiftik tüccarları arasında tesanüt 
temini maksadile bazı tüccarlar hu
susi görüşmelerde bulunmuşlardır. 
Tütik ön projesi müzakerelerinde 
tüccarlar arasında fikir ve malumat 
bakımından tezatlar kaydedildiği 

için, böyle bir tesanüt temini için 
bu görüşmelere ehemmiyet veril
mektedir. 

BORSA 
ı1-7-1938 

ÇEKLER 

ünkü Sa ısla 
~ 

H de 
Bamya kilosu 9-12, sakızkabağı 

3-5, dolmalık biber 4--6, sivri bi

ber, 2-3, kır domatesi 5-6, sırık 

domatesi 6-9, çalı fasulyesi 7-11, 

Ayşekadın 11-13, yeşil fasulye 9-
11, soğan 3,50--4, sarmısak 4-G ku

ruş. 

Asmakabağ1 adedi 2-R, patlıcan 

baş 3-3,50, orta 2-2,50, ufak 1-

1,50, bostan patlıcanı 3- 5, hıyar 

0,25-1,25, mısır 0,50-1 kuruş. 

Maydanoz demeti 0,50- 0,75, dere 

otu 0,50-0, 75 kuruş. 

Osmanpaşa elması kilosu 8-10, 

Çekirdeksiz üzüm 10-16, türbe eri

ği 5-6, mürdüm eriği 8-10, kayı

sı 20-25, Zerdali 6- 10, fındık 4-

6, ağaç çileği 50-55, şcftnli 8-18, 

Vişne 10- 15, akçe armudu 25-35, 

kızıl armut 10- 15, ecnebi limon 100 

adedi 300-400, karpuz yenidünya 

baş 20-24, orta 15 20, ufak 4-8, 

kavun topatan baş 10-15, orta 7-

l O, ufak 2,50- 8 kuruş. 

SAFRANBOLUDA : 

Sanak& • 
ıren 

• 
1 

nalığı zekayı u:altmasıdır. Sonra Hir. Hele kaşlarının uçlan yok gi-
dld çirkinlcşfr, şişcr, fakat başka bidir. Bu alamete dikkat ediniz. Londra 6.20 Safranbolu, (TAN) \- Buradan üç 
hastalıklarda olduğu gibi iizerine Kimi~inin ~ildi biraz şic;er ve hi· Nevyork 125•835 kilometre uzakta çok eski, fakat ile 

~ Par is 3.4825 ri t b' 
parmakla hasarsann: parmağın ye :ııaz sertle~ir; fakat daimi degil, '\'a Milano 6.625 ve mun azam ır köy vardır, ısmi 
ri kalmaz. Bfüıhüfün sert birşey kit vakit. Cenevre 28.8375 Bulak'tır. 
olur. Gözler küçiiliin burun iki tJt Bir çoğu çabuk ve ~ok üşür, e1- Amsterdam 69.24 Köyde mevcut 350 ev, ikişer ve ü-

f 1 d 1 · kl k Berlin 60.5925 ra a yayı ır, udaklar büyür, dil erı ve aya arı ızarır, morarır Brüksel çer katlı, muntazamdır. Muteaddıt 
kocaman olur. ve çatlar. 

2ı.3o d "kk . Atına 1.14 u anlar fırın ve bir de hamam 
Böyle derinin üstündeki saçlar- Yine bir çoğu iştahsız:, u~,ışuk Sofya l.5375 d d k ıı var ır. Beş d('rsaneli ilk mektepte 

nn ve ı ardan da bayır kalmı- olur, iş görmeyi, gezmeyi, eğlen· Prag 4.37 
yacağını tahmin edersiniz. Onlar meyi istemez, uykuyu sever. Madrld 6.20 170 kız ve erkek talebe okuyor. Al-
d~ .dökiilürler. Tırnaklar bile çizik Aralarında muayyen günleri ~~~:;e~tıo 23.7325 tı mahallesi olan Bulak köyü, bır 
~ııı:ık olur.. Üst tarafını da artık pek sık gelen ve uzun süren kız- Bükreş 2~:~~75 muhtar tarafından idnre edilmektc-
söy!emiye lüzum yok. Zaten bu )ar da çoktur. Bu saydığım nlamet Belgrnd 2.s7 dir. Parti binasının oldukça zengm 
hastalığa tutulan 7.B'\'allı kadın u- )erin hepsi mutlaka bir arada bu- Yokohama 36.37 bir kütüphanesi vardır. Bu bina onu-
yuşuk kalır1 hareket istemez. Uyu lunmaz. Fakat bir tanesi yalnız Stokholm 31.965 ne bir park ve büyücek bir havuz ya 

kt b k b' Moskova 23 7875 pılmıl'.:tır. 
ma · an aş a ırşey aramaz... başına da bulunsa daima o hormo · ~ 

Bereket versin ki, tiroit gudde- nun azlığını hatırlatmalıdır. ---o.--- Köyde bağcılık ve mcyvacıhk çok 
iİnin bu kadar kötü derecede azal Zaten yalnız bir alamet üzeri. ileridir. Dülger, marangoz, duvarcı 

d• ·· "}"' b' ESHAM ve TAHViL "T gib' t l d f ) ması nn ır goru ur ır ~eydir. An ne bile, hormonun azlığını te ·his <\ ı us a ar a az odır ve bunlar 
k d ğl d b Türk borcu T, vack-11 19.15 vaktile I t b 1 A k ] ca a ar arn~ın n azı yerlerde etmek için hekimlerin elinde hi s an u , n ara, zmır, A -
l 

,, Turk borcu I, PesLD 19.125 d 'd' 
sa gın hastalık gibi birçok kadın- ve emniyetli vasıtalar '\·ardır. Tcş- Merkez Bank 104.- anaya gı ıp para kazanırken, şim -
]ara birden musallnt olur. his edilince tedavisi de pek kolay di daha ziyade Karabuktc, demır -Bizi .. yani, Şale köşkünden dö

nenleri e.n çok alakadar eden me- Buna karşılık azalmanın hafif olur. çelik fabrikaları inşaatında ç Jı ak 
----~~~~~~~~~~~~....:,_~~~~...___:__:.:_...:==.==-::.:.:::____::~~~~~~~~~--........... ..-;ıı--.......... ----......!.Jl~ııiıa. 



• 

10 TAN 

BiRiNCİ SAYFADAN. MABAAT 
C. H. Partisi Umumi 
Heyeti T 01plantlları .. 

Kilosunu 60 Kuruşa 
Yediğimiz Armudun 
Meraklı Sergüzeşti 

(Başı 1 incide) 
kız sanat mektebinde açılacaktır. 

Yerli ressamlann vücude getirecek 
!eri eserler için bir Cümhuriyet Halk 
Partisi mükafatı verilecektir. Müka 
!atın nasıl ve ne şekilde verileceği 

ayrıca ilan olunacaktır. 
Türk ressamlarının, memleket 

içinde dolaşarak çalışmalarını çok 
daha faydalı bulan Cümhuriyet Halk 
Partisi, bu sene için Edirne, Bursa, 
Konya, Antalya, Izmir, Antep, Malat 
ya, Trabzon Rize, Erzurum, vilayet
lerine on ressam göndermeyi karar -
laştırmıştır. Gönderilecek olan res -
samlar, Güzel Sanatlar Akademisi 
tarafından seçilecektir. Bu suretle, 
ressamlarımız, yurdun her köşesini 
görerek, tanıyarak eser vermek im -
kanını kazanmış olacaklardır. 

(BClf' l tncide) 
farkındayız. Fakat: "Meyva niçin pa 
halıdır?" suali, bir türlü halledeme
diğimiz bir bilmecenin paslanmış a
nahtarıdır. 

"Hal" e küfe küfe giren o yosma 
şeftaliler, o şıllık armutlar, o aşifte 
kayısılar, Beyoğlularda, Şişlilerde, 

Adalarda kendilerini niçin dirhem 
dirhem ve altın pahasına satıyorlar? 

Bu suallere cevap bulabilmek için, 
erikleri, kayısılan, şeftalileri, armut 
lan, tıpkı mücrim kovalıyan bir si
vil taharri memuru gibi, tam 24 sa
at takip etmem Iazımgeldi! 

~ 
Şimdi gelin benimle, bir tek ar

mut küfesinin halde geçirdiği şayanı 
dikkat macerayı takip edin. Bu lez
zetli ve suiu, fakat hain ve insafsız 
meyvayı, tam fiyatını arttınrken, 
cürmü meşhut halinde yakalıyalım. 
Çünkü bu suretle, bütün meyvalann 
pahalılaşmasındaki sırrı da öğrenmiş 
olacağız. 

Bizim sabıkalı küfe, gece yansın
dan sonra, motöründen hal rıhtımı
na indirilmiş, ve hal binası içine ta
şınmı!;ıtr. Küfe tartılınca otuz kilo 
çekiyor. Binaenaleyh, hale verilecek 
hammaliye ve ardıye ücreti, yalnız 

sekiz kuruştur. 
Ve bu para, müstahsilin cebinden 
çıkmaktadır. Takip ettiğimiz müstah 
sil de bu parayı ödedikten sonra kab 
zımala: 

"- İşte malım ... diyor. Yetiştir
dim, ayağına kadar getirdim. Bunu 
sat. Buna muknbil, sana, istersen a
lacağımız paranın yüzde onunu ve
reyim. İstersen, bu hizmetine muka 
bil benden, 50 kuruş al! .. 

Bu iki teklif te kabzımalın işine 
gelmektedir: Çünkü onun bütün 
masrafı, haldeki dükkanının kirasını 
ödoınoht~n ıbarc:tt.:h-; :Eline her gece 

yüz küfe mal \'erildiğini farzedclim: 
Her küfeyi satmak mukabilinde 50 
kuruş alsa, elli lirayı cebine indire
cek demektir. Satıştan yüme on al
mayı da kabul etse, karı bu raka
mın altına düşmiyeccktir. Fakat bu
na rağmen düşünüyor: 

- Hangi şekli kabul edeyim? 

Sonra cevap veriyor: 

- Yüzde ona razıyım! 

Bu cevaptan, armutları yüksek fi
yata satabileceğinden emin bulundu 
ğunu anlayabilirsiniz!. 

Bundan emindir: Çünkü meyvayı 

istediği fiyata sntmak, ekseriya onun 
elindedir. 

Meyvalara fiyat konulmasına hal 
idaresi karışmaz. Müstahsil ise, kab
zımala tamamen teslim olmuş bir bi
çaredir. Onun kendi malına fiyat, 
kıymet biçmeye salahiyeti, hakkı yok 
tur. Malına verilen parayı az bulma 
ya, veya fazla para istemeye yelte
nirse, hali haraptır: Bu küstahlığının 
cezasını, kabzımallar tarafından müş 
terisi.z kalmaya mahkum edilecek o
lan meyvacıklanru denize dökmekle 
çeker! Bizim peşine düştüğümüz bi
çare müstahsil de, bu hakikati bildi
ği için küfesini kabzımala teslim 

etti: Mütevekkil.ime neticeyi bekli-
yor!. 

"" Müstahsil neticeyi beklerken ben 
de fiyatın nasıl tesbit edileceğini öğ
renmeye niyetleniyorum. Bu alış ve
rişin içyüzünü bilenler, ve ifşaatta 
bulunmanın menfaatlerine dokunmı
yacağından emin olnnlar: 
"- Şu anda, diyorlar, bütün kab

zımalları düşündüren sualler şunlar
dır: 

"- Mnl az mı, çok mu gelmiştir? 
Hava sıcak mıdır, lodos mudur: poy
raz ınıdır, yoksa fırtınalı mıdır?. 

Şımdi siz: 

poyraz, veya fırtınalı havalarda bol 
bol teltıfi eder. 

Çünkü poyraz ve fırtınalı havalar
da, hem meyva gelmez, hem elde bu
luruın meyva, frijidere konulmuş gi
bi dayanır. Bu zamanlarda, kabzı
mal, kendisini canının itsediği kadar 
naza çeker. Meyvayı altın pahasına 
satar. Bu itibarla, siz şükredin ki, kab 
zımallar bir araya gelip, frigorifik te 
sisat yaptırmıyorlar. 

Eğer, bunu da yaptınp meyvaları 
diledikleri kadar bekletmek imkanını 
bulurlarsa, siz şeftalinin kilosunu 60 
kuruşa değil, 600 kuruşa bile yiye
mezsiniz! Düşünün ki, bugün bile ne 
kadar çok meyva gelse, mcyva fiyat
ları düşmez. Çünkü o zaman, bazı 

kurnaz kabzımallar, ellerine geçen 
meyvalan kasden saklarlar. Fiyatı 

düşürmezler. 

Bu yüzden bozulan meyvalan da 
az karla marmalatçılara satarlar! 

Sonra kabzımallar, meyvalanıı ilk 
ve son turfanda bulunduklan zaman
larda el birliği ile bir fiyat tec;bit e
derler: Alıcılar dn, başka çare bula· 
mayınca, bu parayı vermek mecbu
riyetinde kalırlar! Bu zamanlarda, 
kabzımallar, meyva piyasasının dik
tatörü kesililrler! 

Ayni zamanda, ressamlanmızdaki 
milli sanat ruhu, daha realist ve ha
yata daha yakın bir inkişaf sahası -
na kavuşmuş olacaktır. Bu ressam -
ların bütiin masrafları parti tarafın
dan verilecektir. 

Bu sanat tetkik seyahati eylUl ayı 
içinde tertip olunacak, ve bir ay sü
recektir. Ressamlarımız, gittikleri 
yerlerde, mahalli tabiat güzellikleri
ni, şehir, kasaba ve köylerde rastlı -
yacakları enteresan tipleri tesbit e
deceklerdir. Onların vücude getire -
cckleri eserler bir jüri heyeti tara -
fından tetkik olunacak ve kıymetli 
görülenler, partice satın alınacaktır. 

Rus • Japon Askerleri · 
Beı Saat Çarpıştalar 

(Başı 1 incide) 

Tokyo, 27 (A.A.) - Havas muha-
- Armutların kilosunu 16 kuruş- biri bildiriyor: 

tan sattık! / 

Bizim müstahsile bu cevabı veren 
kabzımaldır. Küfede 30 kilo armut 
vardır. 30 kilo armudun 16 kuruştan 
480 kuruş tutacağı, iptidai talebele
rinin bile mallımudur. Bu paranın 
48 kuruşu kabzımala aittir. Geri y;ı
nı da müstahsilin görüp göreceği rah 
mettir! 

Annutlan kabzımaldan alan mad-
rabazdır. Madrabaz, kabztmalla nıa
na\•, se ar yemiş l ve pazarcı ara-
sındaki komisyoncudur! 

Hakikatte madrabaz kabzımaldan 

armudun kilosunu on altı değil, on 
sekiz kuruştan almıştır. 

Bu alış verişin iç yüzünü bilenle!", 
ve ifşaatta bulunmanın menfaatleri
ne dokunmıyncnğındnn emin olan
lar: 

- Müstahsile diyorlar, bu on se -
kiz kuruşun, on nltı kuruşu verilmiş
tir. Geri kalan iki kuruş kabzımalm 
cebinde kalan cabadır! 

Müstahsilin uğradığı gadrin hu
dudunu gösteren bu malumatı da e-

Gazetelerin yazdıklarına göre 11 
temmuzda on kadar Mançu askeri, 
Ussuri nehrinde üç Sovyet topçeke
ri tarafından hiicuma uğramışlardır. 
Bu top~ekerler, sanıldığına göre. 
Mançu askerlerini kaldırdıktan son
ra çekilip gitmişlerdir. 

Japonlar hududun lrati 
fekilde tabitini İ•tiyorlar 

Tokyo, 27 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

Bu akşam üzeri Japon haricıye ne
nazcrti tarafından neşredilen resmi 
tebliğ, Japon hük(ımetinin Mançu -
Sovyet hududunun ezcümle şark 

mıntakasında Khanka nehri ile Tiu
mcn nehri arasında kati olarak çizil
mesine büyük ehemmiyet atfettiği
ni, bildirmektedir. 

Tebliğ, bu hususta senelerdenbe
ri Moskova ile Tokyo arasında yapıl 
mnkta olan müzakerelerin tarihçesi
ni çizmekte ve bu müzakerelerin 
"Sovyctlcrin aleyhtar vaziyetleri sc
bebile" hiç bir neticeye varmamış ol 
duğunu kaydetmektedir. 

dindikten sonra, madrabazla bir- Bu vesika, Sen _ Ku - F~ng hl-
~te_halden -~ynldık. Madrabaz bi- ~esine doğrudan doğruya hiçbir tel 
zım armut kufesini manava karlar mihte bulunmamakta ve son hidise
götüren arabacıya 4 kuruş verdi (1). lerin halli ve hududun tesbiti için 
ve armutları manava 27 kuruştan Japonyanın yeni teklifler yapmak ü-
sattı! zere olduV,u.nu dA söylemektedir. 

Manav, kilosunu 27 kuruşa aldı- Çinliler bir yer daha 
ğı armutları - irilerini üstüne geti!'- kaybettiler 
mek surctile - işportasına yerleştir

di. Bunların ortasına diktiği çubuğun 
üzerinde bir ihtikar bayrağı gibi sal
lanan etikette: 

"60!,, rakamı okunuyordu! 

Halde ve yolda uykusuz geçen bü
tün bir gecenin yorgunluğu ile kapa
nan gözlerim, hayret ve şüphe ile a
çılmıştı. Etikete sokuldum. Gözleri
mi uğuşturdum. Bir daha baktım, 

yanılmamıştım. Gördüğüm rakam 
bildiğimiz 60 rakamı idi! 

Benim bakışımdaki mana, üzerle
rindeki büyük rakamın ağırlığı al
tında ezilen zavallı armutlan bili;! hi· 
captan kızartmış gibi idi. Laf olsun, 
diye sordum: 

- 50 den vermez misin? 
Manav, beni bile, gördüklerimden, 

bildiklerimden şüpheye düşürebile

cek bir katiyetle cevap verdi: 
- 59 verseniz olmaz! Kur'an ~nrp

sın ki, 57 kuruşa biz alıyoruz! 

Şanghay, 27 (A.A.) - Japonlar, 

Huikinge girmişlerdir. Üç gün mu-

ka\•emetten sonra Çinliler, Huikian

gın şarkındaki mevzileri terkedcrek 
geri çekilmektedir. 

Japon - lngiliz temaalan 
Tokyo, 27 (A.A.) - Hariciye Neza

reti namına söz söylemiye salahiyet
tar bir zat, hariciye nazın ile İngil
tere büyük elçisi arasındaki görüş
melerde, şimdiye kadar ikinci dere
cede ehemmiyetli meselelerin mev
zuubahis edildiğini, esaslı meselele
rin pe\t o kadar yakında müzakere
sine başlanamıyacağını bildirmiştir. 

t?2E 22!!5 

valar için, "m~drabaz komisyonu,, 
"nakliye masrafı,, "kantariye resmi,, 
de vermezler. Böyle olduğu haldP., bu 
meyvalar da, halden alınmış gibi sa
tılır! 

* 
" - Bunların meyva fiyatile ala

kası ne?" diyeceksiniz. Fakat, ilk ba 

Bilenlerin söylediklerine göre, bu 
yüzde iki yüz zam, "çürüme payı,. i
miş. Halbuki, manavlar, hem sıtrfe
deceklerlnden fazla mal almazlar
mış, hem de, temiz mallarda çürlıme 
yüzünden zarar, yüzde onu bile bul
mazmış! 

Bu meyva ihtikarından, bu meyva 
kaçakçılığından bihaber bulunan bah 
tiyar doktorlarımız da, halka hala ve 
habire: kışta tuhaf görünür amma, meyva pi 

yasası, havaya tabidir! 

Südetler de Lord 
Runcimanın 
Tavassutunu 
Kabul Ettiler 

(BClf' l melde) 
cağı keyfiyeti vaziyeti çok iyi bir su
rette karplanmağa pyan bir tarzda 
tenvir etmiştir.,. 

HenJAyn taraftan mebuslardan 
Kunt, lngiliz sefirini ziyaret ederek 
Südetlerin noktai nazarlarını Lord 
Runcimana izah etmeğe amade ol -
duklarını bildirmiştir. 

Runciman bir haftaya 
kadar gidiyor 

Londra, 27 (A.A.) - Lort Runci
man'ın bir hafta sonra Praga gide -
ceği zannolunmaktadır. 

Haynlayn'in bir tekzibi 
Berlin, 27 (A.A.) - D. N. B., B. 

HenUıyn'in bir gazetede kendisine at 
fedilen beyanatın kendisine ait olma 
d1ğını beyan etmiş olduğunu bildir
mektedir. B. Henlayn, Herhangi bir 
ecnebi muhabirine katiyen beyanat
ta bulunmamıştır. 

Bir Ingiliz gazetesine göre, B. Hen 
layn, sonbahardan evvel Südet Al -
manian tatmin edecek bir itilaf vü -
cude getirilmediği takdirde her tür
lü mesuliyetten kendisini beri ad -
dedeceğini söylemiştir. 

Alman elçi•i, Benef'i 
ziyaret etti 

Prag, 27 (A.A.) - B. Beneş bu sa
bah, Almanyanın Prag elçisi B. Ei -
senlohri kabul etmiştir. Eisenlohr, 
yann da Başvekil B. Hodza tarafın
dan kabul olunacaktır. 

Alman gazetelerinde bedbinlik 
Berlin, 27 (A.A.) - Alman matbu

atının fikrince, esasNırı Prage Ta
geblat tarafından neşredilen milli
yetler statüsü gayri kabili kabuldür. 
Gazeteler, büyük bir bedbinlik gös
termekte ve Prage Tagcblat'da yapı
lan neşriyatla Pragın, B. Runcima
nın malUm vazifeye tayini üzerine, 
milliyetler meselesini kendi başına 
halletmek için 187.ım gelen tedbirle
ri esasen almış olduğunu göstermek 
arzusunu güttüğünü tebarüz ettir
mektedir. 

Nihayet, Alman gazetelerinin dü
şüncesine göre Prage Tageblat'ta 
neşredilen prensipler, meselen;n e-
sasını halletmiye hiç te kafi bir ma
hiyet arzeylcmemektedir. 

iki Südeti öldüren 
poliain muhakemui 

Piezen, 27 (A.A.) - Alman hudu
du civarında Frankesbad yolunda ı

ki Alman Südet motosikletçisine a
teş ederek öldüren polis memurunun 
burada muhakemesine başlanmakta 
ve bu muhakeme, gerek Çekoslovak 
mahfillerinde gerek Südet Alman 
mahfillerinde büyük aliıka uyandır
maktadır. 

İthamname, hadisenin cereyan et
tiği şeraiti yeniden bildirmektedir. 
Polis memuru, motosikletlere _gere';( 
çekçe, gerek almanca durmalannı 

emretmştir. Hadise gece yarısından 
sonra saat 3.15 te cereyan eylemiştir. 
Motosikletler emre itııat edecekle.-i 
yerde, polis memurunun üzerine doğ 
ru ilerlemişler, memur da ateş et
miştir. İthamname, polis memuru
nun merbut bulunduğu müfrezenin, 
Frankesbad yolunu kontrol altında 

bulundurmak, nakil vasıtalarını du!"
durmak ve emre itaat olunmadığı tak 
dirde silah istimal etmek emrini al
mış olduğunu tasrih eylemektedir. 

Müddeiumumi, maznunun, bütün 
ihtiyat tedbirlerini almadan hareket 
ettiği kanaatindedir. 

Polis memuru, suçlu olduğunu ta
mamlle reddeylemektedir. 

Muhakeme safhalarını takip etmek 
üzere Piezene bir çok Alman gazete
cileri gelmiştir. 

F rama ve Ç eko.lovalıya 
Paris, 27 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: Fransanın bir Fransız şah 
siyetini B. Runcimanın vazifesine mü 
şabilı bir vazifeye tayin etmemiş ol
ması keyfiyeti, muhtelif tefsirlere 
yol açmıştır. Ezcümle Fransanın bun 
dan istinkifı, bazı yabancı memle • 
ketlerde Fransada orta Avrupa mese 
leleri ile alakadar olmamak zihni
yetini gösteren bir keyfiyet olarak 
tellkki edilmiş~ Salahiyettar mah 
feller, bu düşünceleri kati surette ya 
lanlamaktadır. 
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Nevyork Dünya Sergi~ 
Türk Pavyonu Hazırlı 

30 Nisan 1939 da açılacak ve altı ay sürecek olan . ~ ol 
dünya sergisinde memleketimizin en iyi şekilde tem~alı 1 
daki talışmalar sıkı bir safhaya girmiştir. Bu hazırhklarl~ 
raşmak üzere Genel Kurmay mümessilinin de iştirakiyle bıt 
kfiletlerarası komisyonu kurulmuştur. 

1 
Her Vekalet, bu komisyonun karar Site Türk'te küçiik sanat ve t 

lan dairesinde ve kendi sahasına ait rinin teşhiri ve satışları da yaP' 
faaliyete girişmiş bulunuyor. Dünya ğından bu mevzu üzerinde esas 

1 

sergisindeki resmi Türk pavyonunun zırlıklarda bulunulmnktadır. 5e 
dahili dekorasyonları için sanatkar- ki Türk pavyonlar• kıymetli uır 
lar arasında açılmış olan müsabaka serleri de ihtiva edecektir. Kült ' 
da bugünlerde neticelenecektir. Mü- kanlığı bu hususta müzeler ~d11t 
sabakaya gönderilen eserleri tetkik emirler vermiştir. '!'ark Tarih 
etmekte olan jüri heyeti İstanbulda mu da bu sahada harekete gcçrı'I 
toplantılarına başlamıştır. Nevyork Kurumun muvaffak eseri oıaıı 

mabah"e sergisinden de azami i5 dünya sergisinde Türk komiseri Suat ~ 
Şakir de bu maksatla İstanbula git- de edilecektir. 
miş bulunuyor. Sergideki Türk pavyonunda bi 

Amerika hüklımeti, memleketimi- sa ehemmiyet verilecek bir kı510l 
ze resmen ayırdığı pavyondan başka, turizm köşesidir. 
dahilinde satış ypaılacak olan ayrı 1939 Ncvyork diinya sergisi .• 
bir sahayı tahsis etmek suretiyle de ka istiklülinin 150- inci yıJdoll 
memlekefünize bir cemile eseri gös- şenliklerine tesadüf ettiğindctl• 
termiştir. Bu saha evvelce başka bir azz.ıtm tezahürnta da sahne olaC 
memlekete kiralandığı halde muame Son günlerde dünya turunu ınll ~ 
lesi iptal olunmuş ve Türkiyeye ve- kıyetle yapmış olan tayyareci. 
rilmiştir. hes, dünya havacılarını bu ;erı 

2500 metre murabbaı genişliğinde ve Nevyork dünya sergisine ç 
olan bu sahaya bir Türk sitesi kuru- davetiyeleri de taşımaktaydı. ~ 
lacaktır. Türk sitesinde, Türk içkile- tayyarecinin yolu memleketiıtl 
rini satacak bir gazino, Türk yemek- geçmediğinden, Türk Hava J( 
leri bulundurulacak bir lokanta ve üyelerine hitap eden davetiyeyi 
bir Türk kahvesi tesisi düşünülmek- büyük elçiliğimize tevdi etrni~tit~ 
tedir. Bundan başka bir kütüphane davetiye şehrimize gönderilJJlil 
de kurulacaktır. Jakadarlara bildirlmiştir. ~ 

Tapu ve Kadastro iB" ş M " KALE o EN M "'.~ 
Okulu Mezunları E k• 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden) - S 1 
Tapu ve kadastro genel direktörlü 

ğü, İstanbuldan şehrimize nakledil- G u·. n 1 e r·ı n, 
miş bulunan tapu ve kadastro okulu- , 

nu bu yıl muvaffakıyetle bitiren me- o· . c ·u· 
murları ile dışardan okula devam e-
den gençleri yurdun muhtelif yerle-
rindeki tapu teşkilıitına tayin etmek (Başı 1 i~ 
tedir. Bu hususta hazırlanan tayin terblyecilerdi. Ben on üçiincu ı f 
listesi genel direktörlükçe tasdik e- tehi işte bu yahancıların göziy11 

dilmiştir. Bu günlerde okulu bitiren G ı · d düm. özlerinde, dil erın e \ll' 
lere tebligat yapılacaktır. hayranlık izleri göğsümü i~ 

O kabarttı. Öyle bir zevk t!trY 
SorCJU H6kimllğl imtihanı senelerce Amerikada, Avrupııd•t 

Ankara, 27 (Tan muhabirinden) - müesseseleri gezerken memıeıce111 
Adliye bakanlıl:rı ge~en yıl olduğu gi sabına duyduğum teessürleri b• 
bi bu yıl da sor1:u hakim vekilleri dedi. I 
için şehrimizde bir imtihan açar.nk • Beş, on sene evvel bir ecnebi 10 j 
tır. İmtihana bundan evvelki imtihan "°("' 

lelcetincle böyle bir mektep "'~ 
lara girip te muvaffak olamıyan !107- d Jc "'.

1
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im hayranlığımı ifade etme ti"' ... 
g~ haki_m vekiller~ i_le hiç ~mti~an.a zim mekteplerle bunun ara!ı1 -f 
gırmcmış sorgu bakım vekıllerı gı- mesafeyi tebarüz ettirmek içlll 
reccktir. imtihanda muvaffak olan-' bilir neler yazacaktım ... 
lar doğrudan doğruya sorgu hakimli- ' 

ğine tayin olunacaklardır. o n üçüncü ilkmcktebin b~ 

lunmaktadır. Bilakis Fransa, Çekos
lovakyaya hususi taahhütlere bağlı 
bulunduğundan dolayıdır ki, huku
kan Çekoslovakyaya Milletler Cemi
yeti paktı hükümleri, ile merbut bu
lunan İngiJterenin hattı hareketine 
miişabih bir hattı hareket tutamamak 
tadır. 

fa binası takdir uyan~' 
1
, 

layıktır. İlkmektep olarak ~y 'fi 
binaya ihtiyaç duymamız, b~ il' 
mimarının plfınıyle böyle ı,ıt ~ 
yacı tahakkuk ettirmemiz, uzu~ 'f 
]erden çıkan bir memleketi.11 

1 
f 

sene içinde böyle bir ilkmelcteıı 
nasını ödeyecek hale gelmesi, ıe 
ze kaydedilecek noktalardır. 

Fakat bina yapmak, nihayet ti!: 
meselesidir. Her parası olan~~ 

rasında B. Rundmanın Pragdaki va- · Jel"
züesi hakkında sorulan müteaddit su bir bina yaptırır. Fnkat bın J1ll 

cuk arasında bu blnanın bakıf11 ıtf 

Çemberlayn'in bir cevabı 
Londra, 27 (A.A.) - Avam Kama-

allere cevaben, B~şvekil, dünkü be
yanatında bu hususta lazımgelen taf 
silfıtın bulunduğunu söylemekle ikti
fa etmiştir. 
Yalnız, işçi partisinden Bellenger, 

bundan böyle İngiltere hükumetinin 
Prag hüklımcti ile irtibatı B. Runci
man vasıtasile mi yapacağını sorma
sı üzerine B. Chamberlain buna : 

"- Eğer Londra hükumeti Prag 
hükumetine herhangi birşey bildir
mek isterse, bunu bu hükümet mer
kezindeki mutat mümessili vasıtasi-
le yapacatkır." cevabını vermiştir. 

Prag, 27 (A.A.) - B. Chamberlain 
dün Avam Kamarasında yaptığı be
yanatta Südet Almanlarından B. Run 
cimanın vazifesi hakkında henüz bir 
malumat alınmadığı meselesini mev
zuu ebahseden bir tebliğinde, Südet 
Almanlarının matbuat bürosu diyor 
ki: 

"B. Chambcrlain, bu beyanatında, 
Südetlerin B. Runcimanın vazüesini 
ne suretle telakki ettiklerine dair her 

min etmek, burada hayata ~ 
yanık, canlı, becerikli bir n 1~ tiştirmek, fakir talebeye yard 

min etmek; yurt ve meslek 

ne ve vazifenin ehli oıınsğ• 
yaç gösteren işlerdir. 

Bir Amerikalı iş adnmınıtı ' 

vapuruna ve diğer yeniliklere~ 
söyledikleri sözleri gazete~ e;0e 
meyi, okuyucuları fazla dereC ,r~ 
telakki etmek diye tefsir edttl" 
daşıma bütün bunları anlattıf11 tt' 

'lcll te üçüncü ilkmektepte Amerı f f 
.. h l .... le nele mute assıs arının gozuy f11'ıı 

düğümü söyledim. ArkadnŞ~ ıı 
rüş tarzı, bu izahat karşı~ın 9

1 
1'11 

mile değişti. Benim duyduğtı~ııe 
nuniyet ve iftiharı o da tamıırı 

~- ~ 
ıııttı - Aman, dedi, bu an. 

8
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Mal çok gelince fiyat düşer. Hava 
sıcak olunca, meyvalar çabuk çürür. 
Böyle havalarda kabzımal, fazla bek 
lctemcyeceği meyvaları, mümkün 
mertebe suratle elinden çıkarmak 

mecburiyetindedir. Fakat böyle sıcak 
havalarda kanndan uğradığı zararı., 

Bunu söyliyenler: 
- Hem, diyorlar, manavlar, bah

çe sahiplerinden doğrudan doğruya 
aldıkları meyvalan da ayni fiyata sa 
tarlar. Halbuki, o "hal,, kaçağı mey-

- Bol, bol armut yeyiniz! derler' 
"Belediyenin hali,, de, halkın hali 

de meydanda. Bu vaziyette, armu
dun iyisini yiyebilmek için dağa çık 
maktan başka çafe var mı? 

(1) KOfe b•ı•n• lubet eden n•kllye Oc

retl bu k•d•rdır. 

B. Dnladiyenin son bir nutkunda 
bildirdiği gibi, Fransa Çekoslovak
yaya karşı bütün taahhütlerine sa
dık kalmaktadır. Bu binnetice Orta 
Avrupa meseleleri ile alikadar bu-

hangi bir beyanata malik olamazdı. 
Zira, salahiyettar İngiliz mahafili bu 
meseleyi partiye ancak dün bildirmiş 
lerdi. Südet Almanlarının salahiyet
tar mümessilleri, B. Runcimamn va
zifesi hakkında, dün "Die Zeit" ga
zetesinde intişar eden habere müsbet 
olarak cevap vermişlerdir." 

tıpkı bana söylediğin gibı gstl 
yaz. Herkes duvsun. Eski zıırtı tı~ 
kendimizi küçk görmeye ah:,..11 
berbat hissi dağıtmak için bO f1'1d r 
satlardan istifade etmek 1aıı 

9
c 

Arkadaşımın istedil!ini ~aPtı t 
13 üncü ilkmektepte Amcrı~r<i 
yedlerin gözüyle neler ~o 
yannki ya7.ımda anlatacaıtıJ11· 

Ahmet Emin f ..ıl 
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Üsküdar İcra Memurluğundan: Neopolitakinin veli zımmetindeki ala
cağının temini istüası zunnında satılmasına karar verilen Beykozda eski 
Çınaraltı yeni Fevzipaşa caddesi eski 35 mükerrer. yeni 84 No. lu bir bap 
dükkanın arka kısmında bahçesi mevcut olup 287-1-2 M. 2 tapu kaydına 
müstenit 84 taj No.lu sağ tarafı 6 parse No.lu dükkan ve Şerife, Nefise 
bahçesi, sol tarafı senet sahibi Velinin diğer dükkan arsası ve bazan 
evvelce 1 şimdi 3 parsel No. lu mahal arkası evvelce 1 şimdi 5 parsel 
No. lu mahal ön tarafı Çınaraltı elyevın Fevzipaşa caddesi ile çevrili 
Molla Hüsey in zade İsak Efendi vakfından icarelidir) Vaziyeti hazırası: 

Halen demir istor kepenkli tahta camekan zemini kara si.mon döşeli 

tavanı ahşap ve müşterek çatılı arka tarafındaki bahçesine yüksek bir pen 
ceresi vardır. Duvarlar kargirdir, elektrik tesisatı vardır. 

Kira vaziyeti 13 lira ile müstecir vardır. 

Bahçe: Dükkanın arkasından ve yüksek bir tarafı telle mahdut arka 
tarafı . istinat duvarları ve bir tarafı sahibi senedin sedli bahçesile mahdut
tur. İçinde meyvalı meyvasız müteaddit ağaçlan mevcuttur. 

Mesahası: 287-1 ,2 M 2 den 41 M 2: dükkan olup mütebakisi bahçedir. 
Muhammen kıymeti: Bu dükkan vapur iskelesine yakınlığı ve Beyko

zun şerefli yerinde bulunması tarzı inşa ve geliri ve emsali alım satım 
piyasasına göre tamamına (3500) lira muhammen kıymetlidir. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 8-8-938 tarihinde pazar
tesi gününden itibaren 937-6305 dosya ile Üsküdar icra dairesinin muay-

I yen No. sında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak isteyenler işbu şartnameyi ve 937-6305 ile memuri-

2 

3 
t :s.:-1_..__, yetimize müracaat etmelidirler. 
6 -1 I• 2 - Gayri menkul 7-9-938 tarihinde çarşamba günü saat 10-12 de üs-
" 1 1 1 1 :----T--ı küdar İhsaniyede Şeri:fbey çeşmesi sokağında 16 numaralı Adliye binasın 
'1 1 1 1 g 1 1 1 da Üsküdar icra memurluğu odasında üç defa bağırıldıktan sonra en çok 

1 1 1.1 1 1 • arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mufrıamınen kıymetin yüzde 
_ 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacak-

a _-.-[ '1(1 ··-ı ı•ı 8 l:li- 1 •ı I I I lılar bulunursa bedel bunların o gayri menkul ile temin edilmiş alacak-
ıo __ _ _ larının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arthrarun taahhüdü baki . •u· _ı ı ı •ı . . -· kalmak üzere arttırma 15 gün daha etmdit edilerek 22-9-938 tarihinde 

'Ol DA N 
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A G A perşembe günü saat 10-12 de Üskildarda İhsaniyede Şerifbey çeşmesi 
ı sokağında icra memurluğu odasında yapılacak arttırmada bedeli satış 
z - Ciçek satan. isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile 

- Cenup villyeUerlmizden blrl, bir temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok art 
edat. 

ı _sa tıranlara ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve 
• Z. bir ecnebi parası, şikh. satış talebi düşer. 
e - Blr cins salapurya, sorgu. 3 - Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı 
e - Banyo eden, renk. kıymetinin yüzde 7 ,5 nisbetnide pey akçesi veya İn.illi bir bankanın temi-
' - Sa:n, katil nat mektubu tevdi edilecektir. 
8 

- 'tlate atmak, edat. 

8 
- Sersem. 4 - Gayri menkulün kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri-
- sa- len mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden 

lo J•· 
\' - »ota, tepe. evvel en yüksek teklifte bulunan kimseye arzetmiş olduğu bedelle alına-

li ıc A 1\ D A N A ş A G 
1 

ya razı olursa (ona razı olmazsa} veya bulunmazsa hemen 15 gün müd~ 
l _ 8 detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasın-
2 akırlan parlatanlar. daki fark ve geçen günler için yüzde5 ten hesap olunacak faiz ve diğer 
3 -.. Dört taratı su ile olan yer halkı. fl h Du rnasra ar ayrıca ükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 
4 - vara vazedJlen. tahsil olunur. 
3 - ltıııa zaman, me;yvao.. 

8 
- Ağlayıp sızlıyan, keza. 5 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve irtifak hakkı sa-

7 - kuınca sayı. hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarının hususi faiz ve masraf da-
8-. .Ayaklandırıcı, içinde otururuz. hil olan iddialarına gayri menkul üzerindeki haklannın ilan tarihinden 

9 
- liota, Maıeıı kadın. itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bil-

10-.. kök.leşmiş görenek. dirmcleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça 
- cu satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

"-...: veli, ödeşme. 
1\A. 6 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale karar pullarını ve fe-

tanb \7U>: Türk Ticaret Bankası Is- rağ hareını ve 20 senelik vakıf taviz bedelini vermeye mecburdur. Gayri 
Ve uı şubesinden aldı~ 3356 N~. menkulün nefsinden doğan müterakim vergiler, tanzifat ve tenviriye ve 

4 tenı- a ellaliye rüsumu vakıf icaresi borçluya aittir. 
d~ •qtlz 1938 tarihli vadeli mev 
be~~ hônoınıa tatbik mühtirümü kay 7 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttınna şartnamesini 

•qtn. 'b okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad 
b.u.. z enilerini alacağımdan hü -tnl ve itibar olunur. Yukarıda gösterilen gayri menkul iŞbu ilb ve göste-

eri Yoktur. Satı rilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

'--------~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~ 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
23 - Temmuz - 1938 Vaziyeti 

PASiF. AKTlF. 
KASA: 

Altın: Sa11 kilogram 17.155.859 
BANKNOT 

UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk HrHJ 

lla.rlçtekl Muhabirler\ 
Albn: Safi kilogram 6.054.614 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu kll
rİlli bakiyeleri 

lla.zine Tahvilleri: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
lı:arşılıtı 

Kanunun 8 - 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafmdan 
vlld tediyat 

Seneda.t Cüzdanı: 

HAZiNE BONOLARI 
TICARI SENEDAT 

FAbam ve Tahvili.t CtWtanı 

(Denıhde edilen evrakı na.k 
A - (diyenin karşılıiı ltsham ve 

(Tahvıll.t(itibarl kıymetle) 

B - SwbHt eaham YC tahviltt 

&vaııslar: 

Altm ve Döm tkcrlno 
Tahvillt iizerino 

Hissedarlar l 

Muhtelif: 

24.131.088.2!>1 
19.025.658.00 

1.391.806.52 

458.377.60 

12. 736.038.~3 

13.385.74 

8.910.611 .51 

158.748.563.00 

1$.057.949.00 

4.200.000.00 
53.148.059.12 ' 

39.468.268.48 
8.905.158.48 

96.040.56 
8.822.762.89 

Lira Serma.ye 

Dıtiyat Akçesi 
44.548.552.77 Adi ve fcvkallde 

Hususi 

458.377 .60 Tedavüldeki Baııknottarı 

21.660.035.58 

Dcruhde edilen evrakl nakdlye 

Kanunun 6 - 8 inci maddeleri
ne tevfıbn bazıne t.arafmdan 
vlkı tcdiyat 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakıyesı 

Karşılığı tamamen altm olarak 
illveten tedavüle vazcdileıı 

Reeskoni mukabili ilaveten teda. 
v azed. 

143.690.614.00 Türk Lirası Mevdoab: 
Döviz taahhüdatı: 

Altma tahvili kabil dövb:Jer 

57.348.059.12 Diğer dövizler . ve alacaklı kll
rın& baklyelcrı 

46.373.426.96 

8.918.803.45 

4.500.000.00 
12.351.570.53 

339.849.440.01 

Muhtelif' 

Lira 
15.000.000.-

2.712.234.11 
8.000.000.00 8.712.234.11 

158.748.563.001 

15.057.949.00 

143.690.614.00 

19.000.000.001 

13.000.000.00 175.690.614.00 

22.292.953.25 

853.71 

35.809.351.17 35.810.004.88 

82.343.633.77 

., t..A- 339.849.440.01 
~eawı ----

1 Temmuz 1938 tarihin.den itibaren 
Iskonto haddi o/o 4 albn üzerine avam % 3 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğundan : 
Sekiz bin dokuz yüz elli liraya mukabil Emniyet Sandığı lehine 14 Ma

yıs 1935 tarihinde birinci derecede ipotekli olup bir borcun temini için 
işbu ipotek fazlasına şhnil olmak üzere haciz edilmiş olan Beyoğlunda 
mukaddema Şişli elyevm Meşrutiyet mahallesinin eski Kır, yeni Mehtap
halen Saman yolu sokağında eski 13, 13 mükerrer yeni 44, 46 kapı N o. lu 
(Suat Abit) apartımanının dörtte üç hissesinin bu kerre paraya çevril
mesine karar verilmiştir. Mezkt1r aparlımanın tamamına üç ehli vukuf 
~r~ından altmış altı bin beş yüz kırk lira takdir olunmuştur. İşbu 
uç hisse 2004 No. lu icra ve ınas kanununa göre açık arttırmaya çıkarıl
mış olup arttırma peşindir. Arttırmaya ~tiril: edeceklerin kıymeti mu
hanın:enenin d?r;-te. üçü üzerinden ve yüzde yedi buçuk nis'betinde pey 
akçesı veya milli hır bankanın teminat mektulbunu hamil olmaları icap 
eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten viriye ve vakıf borçlarile dellAliye 
resmi borçluya ve yirmi senelik tavizbed.eli müşteriye aittir. Arttırma şart 
namesi herkes tarafından görülebilmek üzere 1-8-938 tarihine müsadif Pa 
zartesi günü dairede mahalli mahsusasına talik edilecektir. 

Birinci arttırması 6-9-938 tarihine müsadif Salı günü dairemizde saat 
10 dan 12 ye kadar icra edilecek ve birinci arttırmadaki bedel üç hisseye 
İsabet eden kıymeti muhammenenin yüzrle yetmiş beşini bulduğu ve ipo
tek alacaklısının maa faiz alacağından fazlaya çıktığı takdirde üstte bıra
kılır, aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
15 gün daha temdit edilerek 21-9-938 tarihine müsadif Çarşamba günü sa
at 10 dan 12 ye kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde ve 
yine jpotek alacağından fazlaya çıkmak şartile en çok arttıranın üstün
de bırakılacaktır. 

Hududu tapu kaydı gibi olan i~u gayri menıkulün zemin katına demir 
k?-pıdan girilip bu katta zemini mermer duvar ve tavanı yağlı boya an
tre mevcut olup bu katta iki No. lu.dairenin kapısı bu antreye açılmakta 
dır. Bu dairenin bir koridor üzerine dört oda ve zemini çini cidan emay 
ye musluklu bir banyo mahalli, zemini renkli çini mozayik musluklu mut
fak, bir alafranga hela mevcuttur. 

Yine bu katta mezktir mermer antreden girildikte zemini m<YZayık bir 
merdiven başı üzerinde 3 No. lu daire mevcut olup bu daire de iki No.
lunun aynidir. 

Birinci katta 4.5 No. lu daireler birer koridor üzerinde beşer oda 2,3 
No. nun ayni mutfak ve hela ve komple banyo vardır. 

İkinci katta 6, 7 No. lu daireler 4 ve 5 No. nun ayni iseler de arkadaki 
iki oda yekdiğerile birle.ştirilerek halen büyük bir oda haline kalbedilmiş 
olduğundan bu dairelerde birer koridor üzerine dörder oda, birer hela 
ve mutfak ve banyo vardır. 

Üçüncü katta 8 ve 9 dördüncü kattaki 10 ve 11 ve beşinci kattaki 12 ve 
14 No. lu daireler 4 ve 5 No. lu dairelerin aynidir. Yalnız 10 ve 12 No. 
da banyo daireleri rıtevcut ise de banyolukları yoktur. 6 ve 7 No. lu iki 
daireye mahsus ka1(\rifer ka:r.an ve ocağı olup 7 No. lu dairede kalöri
fer ve sıcak su tesisatı vardır. 

l-IOLANTS[ RAN~ 
UNi NV. 

Bodrum katında Karasirnen bir taşlık üzerindeki 1 No. lu dairede bir 
koridor üzerine dört oda bir banyo bir hela bir mutfak mevcuttur. Bu 
katta ayrıca bir oda ve bir heladan ibaret kapıcı odası ve sekiz kömür
lük bir su saatine mahsus mahal ve çimento merdiven ile inilen ikinci 
bodrumda ka:a. sim~n taşlık üzerine zemini karasimen iki mozayik çama
şı.: t_':'k~.e ve ~ı. sabıt kazan ve bir puvata mahallini havi çamaşırlık, beş 
k?~urluk zemını kar~simen iki oda mevcut olup çamaşırlık ve odalardan 
bırı~den b~?.eye demır kapı vardır. Binanın bahçe tarafında ve altı kat 
ta bırer buyuJc balkon üst katta büyük balkonlar üstünde diğer iki bal 
k~n ve ayrıca binanın iki tarafında 12 balkon ve sokak tarafında birin 
cı, kattan itibaren birer çıkma ve dört katta ikişerden sekiz balkon mcv 
cut _olup balko.nlar karasimen döşeli demir parmaklık korkulukludur. 
Bına tam kargir zemin ve bodrum pencereler· d · kl d B. ı emır parma ı ır. ı-

naya muttasıl olan bahce kısmı duvar ile ve arka b h d · b k ·· · d · . . : . a çe emır çu u uze 
nne ıkenlı tel ıle çevrılmıştir Binanın merdı· l · ·k ·· ·· . . · ven erı mozayı ve supur-
g~lıkler ıle kapı ve pencereler yağlı boyalıdır. Binada iki dairedeki kalö-,_, ___ , 

Yıkanabilir 

RAIN • LEIGH 
Marka Amerikan Panama şap

kalanmızm üçüncü partisi gel-

miştir. Tükenmeden evvel şap
kanızı intihapta acele ediniz. 

BAKER MAGAZALARI 

r~er ve su tesisatından maada umumunda elektrik, terkos, hav;ıgazı te
sısatı vardır. Umumi. mesahası 531 mette murabbaı olup bundan 184 
metre murabbaını hına zemini ve 10 metre murabbaı üç aydınlıktır. 

2004 N~ .. lu i~ra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakla
n t.ap~ sıcıllerıle sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alakadarların 
ve ırtıfak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve h11eusı'le faız· ·f d -· 1 . . .... ve masarı e a 
ır .? a~ ıdd~aları_nı. ilan tarihinden itibaren yirmi gün zarfında evrakı 
musbıtelerıle bırlikte dairemize bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde hak 
ları. tapu sicillerile ~ahit olmıyanlar satış bedelinin paylaştırılmasından 
harıç bırakıhr~ar. Satışa çıkarılan işbu gayri menkulün hali hazır geliri 
hakkında vesaır daha fazla malumat almak isteyenlerin 937-1486 dosva
da mevcut evrak ve haciz zabıt varakası ve takdiri kıymet raporunu her 

· "'aman örü 



YURDDAS, DİKKAT! 
' Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 

öldüren en müthiş afet sıtmadır. 
VATANDAŞ! H iç ehemmiyet vermediğimiz sivrisin eklerin bu akla hayret verici cinayet

lerinden korunmak ve kurtulmak için h epimizin bildiği b ir t ek deva vardır ki bu da (Kinin) 
dir. K inin sıtmanın emaalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de_.!.ıtmada yalnız kinini kabul etmiıtir. 

B ugün ün tababeti kininin bu harikula d e kuvvetin i artırmak, h alıizliği kuvveuizliği, kansız

lığı ö n lemek ve sıtma parazitlerini derhal ö ldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
n ebata t bulıisalarile birleştirerek BlOGE NlNE müstahzarmı hazırlamıttır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı k ürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iş

tihayı aç ar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitle r ini öldürür, 11tmanın bütün tekillerinde 

şifa te min e den bu yüksek t e s irli ilaç h er eczane de bulunur. 

,_ .. ADEMİ İKTİDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGINE KARŞI 

HORMO 1 
Table tleri her ecu~ede arayınız. (Posta kutmm 1255 Hormobin) 

TAN 

Kabız mısınız?. 
Bu akıam bir 

kaıık MAZON 
ahnız, yarın 

neticesini gö· 
rürsünüz. 
MAZON 

MEYVA 
TUZUNUN 

ismi taklid edi· 
lebilir. Fakat 
ne terkibi, ne 
de tesiri tak· 
lid edilemez. 

Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine ! 
Bağırsaklarda yaşıyan solucanlan düşürür, bu suretle çocukların 

büyümesine, iştihasına, yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım eder. 

Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 

mamulatımızı görmeden ÇAT AL KAŞIK 
ve BIÇAK takımlarınızı almayınız. 

Bütün mallanmız hem kalite itibarile 

Avrupanınkinden d a ha yüksek ve h em de 

fiatça yüzde OTUZ d a ha ucuzdur. 

Toptan satıf yeri: Tahtakale caddesi No. s· 
, ........................................ ... 

' T. H. K. 

BUYUK PIY ANGOSI ' 
Dördüncü keşide: 11 Ağustos 938 dedlr. 

Büyük ikramive: 50 .. 000 Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır .•• 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu 
piyangoya İıtirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz • ........................................... 

Eczanelerde kutusu 20 kuruıtur. __ .. __ _ 
Sınai Müesseselerin 

TUTACAKLARI 
İptidai maddelerine mahsus alım ve aarf defteri 

Muamele defteri 

50 Kr. 

50 " 
25 " Aylık beyannamesi (12 adedi ) 

Satıı yeri: INKILAB KiTABEVi 
lıtanbul, Ankara c a ddesi No. 155 

Karaciğer, böbrek, l&f ve kum
larından mütevellit, sancıla

rınız, damar sertlikleri ve tit

manlık ~ikayetlerinizi U R 1-
N A L ile geçiriniz •. 

URINAL 
Vücutte toplanan a.sid ürik 

ve oksalat gibi maddeleri eri

tir, kanı temizler, lezzeti bot, 
alınması kolaydır. Yemekler

den sonra yarım bardak ıu 

içerisinde alınır. 

28 - 7 - ii38 ....................................... ., 
pNEVRALJI 

N E Z L E 
BAŞ ve D 1 Ş 
AGRILARI 

B O T O N 
AGRILARI 
DiNDiRiR 

........................ ııİİIİllİİlliiimiıııiilll ... ~ 

TAM YER i 

8 GÜN ZARFINDA 
OZELL . 

Buruıukluklar • 
gaıp o~du • 

Yumuıak Cild • Cazip Ten 

~:ı-11r'lf/!!l/I r<onya Vilayetinden: ~ INGILIZ KANZUK b ı b · "s .. ~ 
• Sen cirJanncla oturan Bayan Drouet; u usu , enı gu.tt 

0 AÇIK EKSiL TME .ILANI ECZANESi /ıncla hakikaten cazip bir tarzda güzelleştirdi,, diyor ve bat.:, 
1 - Yapılacak işler: 1 rKUıl muvaffak olduğunu anlatan cuıl m ektubunu okumanızı rı 
n - 1500 lira keşif bedelli Ercğlide Alan arkın tamiri B E YOGLU - lSTANBUL ediyor: f!ltJ 

b-3000lirakqlib~clliKaram~da~~aderesi ~--•••••ı•••••••••••••••••-~ ··~ıo ~nbd~e~cl ~hli~ u~e. ~tma1dan encl .. ~~~ 
c - 3500 lira keşif bedelli Akşehirde Koşaş ve Eğrigöz suları üzerinde N f v k A 1 +• d diğim bu iki fotoğraflmı görünce, renkteki Tokalon kremini su. f' 

yeniden açılacak kanal güzergahının tesbit ve proje ve evrakı keşfiyesinin a 1 a e a e 1 n en : kendim bile tanımakta güçlük çek- Siz uyurken cildinizi besle)'JP ıı!C' 
t · · · 1 idi ·· ı ı t" · burllş~ı,,.. anzımı ış er r. tim. Alnımda, gözlerim ve ağzım muşatır ve guze eş ırır ve v-

2 - Bu işler 22 Ağustos Pazartesi günü saat 11 de eksiltmeye konulmuş ı _ Eksiltmeye konulan iş: Erzincan sol sahil bataklık lannın kurutma etrafında, çizgiler ve buruşuklukla- lukları giderir. Gündüz ıçin de ıır 
.. . . lcll tur. işlerile Kirlcvik şelale suyunun tahliye kanalı ve bu kanal üzerindeki şut- rım vardı. Tenim esmer ve sert idi yaz renktekı Tokalon krcmını . 

1 
e' 

3 - Mektupla evvelce müracaat eden taliplere bu işlere ait şartname lc.r inşaatı, Keşif bedelı 155,000 liradır. Bugün ise bütün dostlarımın gıpta ve n ınız. Cildinizle siyah benıerı~1rıt· ve krokiler gdnderilmiştir. Yeniden şartname ve krokileri görmek isteyen 2 _ Eksiltme 3/8/1938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 12 de takdirini çeken beyaz, yumuşak ve ri tir ve açık mesameleri sıklaŞ 
l<>r ihale günune kadar Vi1iıyet Su İşleri Bürosuna tahriren veya bizzat Nafia Vekaleti Suiar Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında buruşuksuz bir cildim vardır. Bunu .,ti 
miıracaat edebilirler. 1 f ı·ı l kt temı·n eden ve hakı"k·ı bı"r cı'lt unsuru Paranın iadesinde gara tıtt kapa ı zar usu ı e yapı aca ır. 

4 - Bu işler ayn ayn veya hepsi bir arada ihale edilebilir. 3 _İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık iş- olan gece için pembe ve gündüz için Bu usulü bilen ve tatbik edeflç I'" 
5 - İsteklilerin ihale gün ve saatinde Konya Vilayeti Daimi Encümeni- h·ri gt>nel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 7 lira 75 kuruş mukabl- beyaz renkteki Tokalan kremini her- kadın "günde 30 dakika" bir gerı "'r 

5 · d · · · · ı· ıaıe ·ıı ne yuzde 7, temınat ve serbest diploma mühendis olduklarına aır vesı- linde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için kese hararetle tavsiye erlerim. Içle- zın yumuşak cılt ve scvım ı. ıefilı 
kalariyle müracaat etmeleri ilan olunur. (4602) ı~teklilerin !:1000 liralık m~vakkat teminat vermesi, 50 bin liralık Nafia rinden bir çokları tecrübeJerlni ya- ten elde edilir. Binlerce defa sıı' 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
.Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo J,ira Ku J,ira Ku 
8400 Yün Çorap İpliğı 21.000 00 1575 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 8400 
kilo yun çorap ipliği İstanbul Gedik Paşadaki Jandarma satın alma ko
misyonunca 8 Ağustos 938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltme
sile satın alınacaktır. 

2 - Numune evsaf ve şartname her gün adı geçen komisyonda görü
lebilir. Veya bedelsiz aldınlabllir. 

3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatına göre 
tanzım edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 a 

uz kar olarak komi o vermeleri. "4.590,, 

- eıer Su )şlerini veya buna muadil Nafia işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle pıncıya kadar adeta benimle alay e- edilen şayanı hayret seme~ ırıi ~~ 
bitirdıği ve bu kabil Nafia işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair derlerdi. Fakat t ecrübe edip şayanı parayı inde etmek garantıs .. 

11
ot 

~nfia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. hayret neticesini elde edince. onlar meğe sevkediyor. Hemen bugtl r (J' 

4 -- İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir da benim gibi şaşalad ı lar ve son de· her iki Tokalan kreminden bire ıf." 
\aat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver- rece memnun kaldıl ar". Cilt unsuru zo alınız. Tarif edilen tarzda _orı ~ııl' 
melerı lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2289) (4353) olan pembe renkteki Tokalan kremi- kadar tatb ik ve tecrübe edinıZ·resıl" 

nin terkibinde Viyana Universitesi- edeceğiniz şayanı hayret sertle (I' 
Sümerbank Umumf Müdürlüğünden : . 

Memur Ahnacaktır. 
Gemlik Sun~ipek fabrikası için 140 lira ücretle a lmanca, muhabere, 

tercüme ve daktiloya vakıf bir memur alınacaktır. 

Taliplerin 5-8-938 tarih ine kadar t ahsil vesaikile Ankarada Umumi 
Müdürlüğe müracaatları beyan olunur. (2645) (4803) 

. erııZ· f nin meşhur bir profesörü tarafından den memnun kalmamış ıs ,.ı 
keşfedilen ve Biocel tabir edilen zoyu iade ediniz. Paranız det.il 
,ençlik cevheri vardır. ri verilecektir . ____/ 

G'ı" 
Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden Ahmet Emin YALMAN· 

tecilik ve Ne§l'iyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı ver TAN Matbaa~· 


