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Giritte Tevkifler 
Kaçan Asiler, Birer 
Birer Yakalanıyor 

Giritteki 
isyan 
İ eısebbüsü 

Uç Yaralı Var 
ŞehirdeveBütünAdada 

Sükiinet iade Edildi 
' --0-

~hmet Emin YALMAN 

1 G iritte bir isyan çıktı ve 
ı.. bastınıclı. Yun~ milli 
ıa:Yesinin sağlamlığı ve anza
lli h·nı~~vemeti bu suretle ye-

Sükun ve Nizamı Bozanlar ın 

Cezalandırılacaklarını Söyledi 

. ır ınıtihandan geçti. Yunan 
~et~ .. bugünkü rejim etra
<l .. a nıilli bir cephe kurmuş ol
d~~ ?öy~e mevzii bir hadise 
~-- hiçbır sırayet kudreti olma-

: da anlaşıldı. 
~ inıtihanı.n neticesinden müt
~e ~'lif~ .dost Yunanistanın istikrarı 
}'alt liği hesabına çok me.mnunu:r.. 
~er ~t. ortada bir imtilıan geçiren di
lltJt1U: taraf vardır: Bu da hoşnut
'1t ç . hesabına el.birliği yapan çe. 
:-'ftır':t unsurların bulunduğu ta-

~ .. 
tnerer d - 1~ .. ~-. 1 • • 

~ erno.ıcrası adı altında bir 
tG.r ;~çetecilik hüküm sürmüş
~ atandll§lardan kimi filan ada
~Pa~ adı altında idare ettiği çe
~ ' dığerleri falan ve fillı.n ada-
tltr. ~~tesinin arkasından yürümüş

1935 uyanına iıtirak ettikleri ıçın ordudan çıkarılan 
:zabitlerin rütbeleri •ökülüyor 

~lar Çet~ler vakit vakit bağrış- A tina, 30 (Tan muhabirinden) -
tat t; 'Vakit vakit çarpışmışlar, fır- Giritteki son isyan teşebbüsü, hükü
~ar Ulchıkça blriblrlerine fena o- metin zamanında aldığı tedbirlerle ta 
b:ı.~ 0Ynanuşlardır. Her birine mamen bastınlmış bulun uyor. Han
J)olitik olanlar; bu arada kısmen yadan gelen haberlere göre, şehirde 
leth:ıt acılık sporunun kavga zevk- ve adada süklinet tamamile iade ed il 
b:ı.eııta ta~lar, kısmen de şahsi diği gibi, isyanı hazırlıyanların m ü
b:ı.ii§ı~~e ait gemileri yürüt- hiın bir kısmı tevkif edilmiştir. 

Atna Ajansının bldirdiğine göre, 

şehrin mahreçlerinden brnde kaçan 
Asler le jandarmalar arasında br mü
sademe olmuş, 3 kş yaralanmıştır. 

Kaçanlardan birçoğu bugün giz • 
lendikleri yerlerde yakalanmışlardır. 
Adada örfi idare ilan edildiği için, 
şüpheli yerlerde aramalar yapılmış -
tır. 

(Arkası: Sayfa 10, siltun fi da) 

CJ. erıeraı Metaksruı sona gelmi-
11. ta.ın Ye~ bu istikrarsız gidişe kar
tı. tr iki sene evvel harekete geç
~li ?lıtınıt menfaate dayanır bir 
)'e, ~~jf.nı kurdu. Takip ettiği ga
b:ı.~ek ~~ kinlerini unutturmak, 
~~eti aük!inet ve 

0

istikrara ka
cııçu. il ak, ınilll meselelere milli 
'd e Çareler bulmaktır. Ayni za
~1 ~ ~eni idare, hakiki bir demok
c~. ÇlJ:ı, bir hazırlık devresi ola-

Jandarma Subay Okulunda 

Mektebi Bitiren Genç 
Subaylara Merasimle 
Diplomaları Verildi 

l-: \r enizelosun .... • · a· 
~ ·tt~ yegenının ı- r 

iti Çıkaı:mıya kalkıştığı isyan, Mareşal Fevzi Çakmak, Diplomaları Bizzat 
% §ahsı politikacılığın milli 
h~d~·arşı bir h ortlama teşeb- Dağıttı, Dahiliye Vekili Bir Nutuk Söyledi 

~lı t Ur. Ankara, 30 (Tan muhabirinden) -
%ıet~Şebbüste saik ne idi? Yunan Jandarma subay okulunun yeni me-
~lb e faydalı olmak mı? zunlarına bugün öğleden sonra bü -

lı~ d:tte değil... Venizelosun yeğe- yük merasimle diplomaları verildi. 
~l!ıı.İd.e:sına ai~ saydığı bir çiftliği Genç jandarma subaylarımız, sabah-

l!tle h ele geçırmek gibi bir zihni- leyin saat 9 da önlerinde bir kıta sü 
~ ltada:r~k:t etmiştir. Hırs, gözünü vari polis müfrezesi ve onları taki • 
aı~'-"etı agiamış olacak ki elindeki ben başta bir muzika olmak üz~rc 
~ ll.qcı u e Varmak istediği gaye ara- bir kıta jandarma bulunduğu halde 
il~i: b·YIDlnluk olup olmadığını en Zafer abidesine gittiler ve bır çelenk 
~0~le k

1
;

11 
~k~lde ölçememiş, kapalı koydular. Yeni mezunlar, burada Bii

l' a~ıtlad ğdını ateşe atmıştır. Giritte yük Şefe karşı bağlılıkları ifade et· 
tıl oıcıu 1 1 baskın, bir umumi vali- tiler , daha sonra emniyet abidesi ii-
al'et hrrnek gıbi iıdeta şahsi bir ci- nünde de ayni şekilde tezahürat ya-
V~rı· Ududunu geçmemiştir. parak mekteplerine döndüler. 

~~ffa1t1~1losun yeğeni, isyanda mu- Mektepte yapılan m ercuim 
~~~etirı ~~ ta Giridi, merkezi hü- Diploma tevzii merasimi öğleden 
) )eli ?le Ufuzu altından ayırabil- sonra tam saat 16,30 da mektepte ya 
ı "t ~llh olacaktı? Bu takdirde niha- pıldı. Bu merasimde, genelkurmay 
~!!<ı}. ;ncılar hesabına çalışmış 0 • başkanı evzi Çakmak Da-
:r~t'ıt, A~nanı~Iıktan ayrı düşen bir hili)'. aya. tktısat Ve 
I! l'ı ~U1t· denızde yeni vurgun an- k' · hye Vekilı Fu-
a.~tı. tırnetıerden birine yem ola- kumanda-

, ~~M~ 

<Arkası: Sayta 10, sntun 1 de) MareJal Fevzi Çakmak 

DEFi E ARAMIY A GiDERKEN 
Bir Adam, Arkadaşını 
Boğazlıyarak O-dürdü 

iki Bıçak Darbesile Maktulün Başını Gövdesinden Ayıran Katil, 
Kesik Kafa ile Kaçarken Jandarmalar Tarafından Yakalandı 

- İmdat, imdat. .. Yetişin, a
dam kesiyorlar. 

Ramis nahiyesine bağlı Avas kö
yünün kel'&rındaki tarlalarda çalı -
şan köylüler bir yandan alınların -
daki ter damlalarını silmege ugra -
sırken, bir yandan da ellerini güne
~ siperliyerek sesir geldigi tarafa 
bakırrlar: 

Sarışın bir delikanlı alabildiğine 

koşuyor ve nefes almadan bağırıyo;-. 
işlerini bırakan köylülerin delikan .: 
Iıya d ı ğru :oşmaya başladıkh.n J.O 
rülüyor. Sarışın genç onlara yakla
şır.ca, soluk soluga anlatıyor: 

_Berin arabada bir boguşma ol
du. Yere dladılar. ;; ımdı biri otc -
kıni boğazlıyor. 

- Nerede? 
- Tc ... şurada , köyiir yakınların· 

dn 

Kalası kopmuş bir ceset 

Köyluler delikanlının tarıf cttigi 
yere koşunca ~u richşelli nrnnzara 
ile karşılaşıyorlar: 

J(afası koparıJmı~ hir ceset, 
yüzü koyun yerele yatıyor. Boy
nundan miitmadiycn kan fışkı· 
rıyor, ce edin kesik boynunun 
hulunduğu yer bir kan gölü ha-

,Jine gehni~ ve akan kanla bu 
gol gıttı çe ı abarıyor. 

Belediye 
• 

Seçi i çin 
Esaslar 

-o--
Aza Namzetlerini, Parti 
Te§kilatı Tesbit Edecek 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden)
Parti umumi idare heyeti bu hafta 
genel sekreterin reilsiğinde müste • 
mirrcn toplanarak bu sene yapıla • 
cak olan belediye ve vilayet umumi 
meclisleri seçimi için hükumet v~ 
Parti bakımından gereken esasları 
tesbit etmiştir. Bu maksatla hazır · 
!anan talimatname, intihabın yapı • 
lış şekli ve bu meclislere seçilecek 
azaların evsafı bakımından çok mü· 
him esasları ihtiva etmektedir. Bu 
talimatnameye göre eyllıl ayı içinde 
belediye intihabına ait kanuni bütiin 
merasim ikmal edilecektir. Seçim 
Tiirkiycnin her şehir ve kazasında 
teşrinievvelin birinde başlıyacak, nl 
hayet birinciteşrinin onunda bitmiş 
olacaktır. 

Belediye kanunu cümhuriyetin 
(Arkası: Sayla 10. si.ı tun ı de) - - -o--- -

Adliyede Yeni 
Ter/ i Listesi 
Hakim \'e müddeiumumiler arasın 

da yapılan terfi , ,e tayinl ere ai t li 14.': 

y iiksek tasdikten çıkmı ştır. Ru !isle • 
yi ı.ekizinci sa:rfoda bulacaksınız. 

Muamele Vergisi Kanunu 

Yanlış Anlaşılıyor 
-o-

Küçük snnayiin geçirdiği 
buhrana kar,ı n e gibi t ed
birler alınması lazım geldi
ğini anlatan bu yazıyı beşin· 
ci sayfada okuyunuz. 

Katil Osman Gülaen 

Ceset hem sıcak, hem de da
ha ölüm tamam olmamış, kü· 
çük ihtilaçlar görülüyor. Kah 
bir kol, kah bir bacak, hatta ha
zan bütün bir gövde birdenbire 
kalkıyor ve o a nda tekrar düşü
yor. 

Hepsi dehşet içinde.. Köylülere 
cinayeti haber veren sarışın delikan 
lı dövünüyor: 

- Yazık , yetişemedik diyor, kur
taramadık biçareyi. Kafasını da ko
parır. ış. 

- Ne yana attı acaba kafasını, 

buralarda olmasın ... 
Ve köylüler iki yana baklp başs1~ 

gövdenın başını ararlarken ı-arışın 

delika:ılı tekrar heyecanlanıyor ve 
büyük bir telaşla: 

- Şuraya bakın! .. diye haykırı -
yor. Bir adam gidiyor. Elinde de za
vallının kafası var. Bakın balnn el
lerinden kan damlıyor. 

KöylUler delikanlının gösterdiği 
istikamete bakt ıkları zaman bir a -
damın sol elinde saçlarından tutul -
muş bir kesik kafa, sağ elinde de 
koskoca bir bıçakla kaçt1ğını görü -
yorlar. Kimi sopayla, kimi taşla, ki 
ıni kundurasını çıkararak, kimi de 
kasketini, ceketini bir yere fırlata -
r:ı\r hıı .. 11 .... i lrı:ınh o..ııımın pesine 

(Arkası: Sayfa 10, sütun 6 te) 

Mançuko Askeri Yine 
Hud du Geçmek İstedi 
Sovyet Muhafızları, Mütecavizleri 

Geri Çekilmiye Mecbur Ettiler 
Moskova, 30 (A.A.) - Tass Ajan· 

sı bildiriyor: 
29 temmuzda saat 16 da Japon hü 

kumetinin son defa haksız olarak id
dialarda bulunduğu Hasan Gölü ci
varındaki tepenin şimalinde, iki Ja
pon - Mançu müfrezesi, Sovyet hu 
dudunu geçmiş ve Hasan gölü civa
rındaki tepenin iki kilometre gar -
binde kain diğer bir tepeyi işgale te 

şebbüs eylemiştir. Sovyet hudut mu
hafızlarının aldığı tedbirler sayesin
de, Japon - Mançu askerleri Sov -
yet arazisinden tamarnilc tardedil -
miştir. iki taraftan da olii ve yaralı 
vardır. 

Bu haber Moskovaya gelir gel -
mez, Tokyodaki Sovyet maslahatgü
zarına, Japon - Mançu militaristle-

(Arkası: Sayfa 10, sütun 2 d~) 

İspanya Harbinde Yeni Saf ha 

Hükiimetçiler T eruelde 
de Taarruza Geçtiler 

lıpanyol milislerinden birkaçı 
[Yazısı üçüncü sayfada 
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1 B• •b• • G• • Yeni Çalışma 
.. Lise Askerlik 

Kampları 
Dün Bitti 

Dahiliye ve 
Maliye Vekilleri 

Geliyorlar 
rıy e ırı ırı~~ ırıyor Şekli Başlıyor 

Mediha Sultan yaslandığı şez- gun tnl!alay Refik Bey söyledi. Siz y b ht 't"b • d 

Aniknra, 30 (TAN Muhnbirirı· 
den) - Maarif Vekili Saffet Arı· 
kan, bu sabah şehrimize geldi ve 
mharif işleri ile meşgul olmı~·a 

başladı. Bir knç giin sonra istao· 
bula dönecektir. 

ire ve müesseselerde yeni çalışma sa 
atleri tatbik edilecektir. Bu yeni 
şekle göre, sabahları saat 9 dan on 
ikiye ve 13 den 16 ya kadar çalışı -
lacak ve 16 da tatil yapılacaktır. Ye
ni çalışma saatleri 15 eylüle kadar 
tatbik edilecektir. 

• sk · . . arın sa a an ı ı aren resmı a-
longtan doğruldn. İhtiyar bır ke- a ersıniz, aklınız bu gibı ışlere 

Liselerin askeri kampları dün so
na ermiştir. Kamp imtihanlarında 

muvaffak olamıyanlar sınıf geçeme
miş telakki edilecekler ve bu yıl U
niversiteye kabul olunmıyacaktır. 

di uyuşukluğu ile gerinerek aya- daha ziyade erer tabii ... Asker ol-
ğa kalktı. Elini baş mabeyincinin madığım halde ben bile işin böyle 

Dahiliye Vekili 19,15, l\falh·e 
Vekili de 19.50 treniyle İstanbul• 
hareket ettiler. 

omuzuna koydu: olduğunu fark ediyorum. 

- Padişah kardeşimi merak- Bakınız: Geçen perşembe günü Ancak, tam teşkilatlı askeri .has
tanelerden kamp görmeğe sıhhi va
ziyeti müsait olmadığına dair raporu 
olanlar, gelecek sene liselerle birlik
te kamp yapmak üzere bu yıl Uni -
vcrsiteye kabul edilecektir. 

landırmıyalım, elemlendirmiye - şehrimizdeki Rum müdafaai milli-
liın diye biz işittiklerimizi, gör • ye komitasının davetile Beyoğlun- Ziraat işletmelerini idare 

için Tek Bir Banka düklerimizi içimizde saklıyoruz. da Zoğrafyon mektebinde bir top- Yeni vaziyete göre, Şirketi Hayri
ye tarifelerinde yeniden tadilat yap
mıştır. Bundan evvel yapılan tadilat 
kaldırılmıştır. Yeni şekle göre 16,25 
de köprüden kaldırılacak bir vapur 
Beşiktaşa uğnyarak doğru Kandilli
ye geçecek ve Anadolu iskelerine uğ 
rıyarak Beykoza gidecektir. 16,15 de 
Harem ve Salacık hattına bir vapur 
kaldmlacaktır. 

Memlcketin bugünkü vaziyeti yal- lantı yapılmış. İstanbul Rum klüp-
Ankara, 30 (Tan MuhabirindenY 

Ziraat Vekfüeti Akkol isimli bir bS.ll 

ka kurmak için tetkiklere başlam1r 
tır. Bu banka, orman işletmeleri de 
dahil olduğu halde bütün ziraat it 
!etmelerini birleştirerek tek bir tef r 
kilat halinde toplıyacaktır. Banl<•· b 
yakın komşularımız da dahil oldtl~ 
halde bütün ileri memleketlerde tıı ~I 
bik olunan zirai inkişaf servisini oe 

nız veliaht Mecit Efendiyi değil, }erinin. içtimai ve siyasi Rum te-
bütün başlıca şehzadeleri tahta geç şekküllerinin mümessilleri bu top- Mekteplerde Teftişler 
mek hırs ve hevesine kaptırdı. 1- lantıda Anadoludaki muharebenin Maarif Vekaleti ilk tedrisat şube 

müdürlerinden Fuat Bayur şehri -
mizdeki tetkiklerini bitirmiştir. Fuat 
Bayur bugün Izmire gidecektir. 1z -
mirden sonra bir kaç büyük vilayet 
merkezinde daha tetkikler yapacak o 
lan Fuat Bayur, bilhassa ilk tedrisat 
müfettişlerinin mıntnkalara taksimi 
ve ilk mekteplerle yabancı ve azlık 
okullarının bu yıl çok sıkı bir mü -
rakabe altında bulundurulması için 
tedbirler almaktadır. 

nanmız bana: Her şehzade sara
yında hergün gizli divanlar kurulu-
yor, edindikleri akıl hocalan ile 
ecnebilerden taraftar kazanmak 
çareleri aranıyor. Sultan Aziz şeh
zadeleri Mecit Efendinin, Sultan 
Hamit şehzadeleri Selim Efendi
nin tarafına toplandılar. Sultan
larla hanım sultanlar ve damat 
paşa ve Beyler de taraf tuttular ve 
birer yardakçı kesildiler, fellek 
fellek geziyor, ecnebi mümessil-
lerinin kapılannı aŞlndırıyorlar. 
Bu vaziyette onlar padişahın ira
desini ve benim dtyeceklerimi din
lerler mi hiç? Hem dinleseler de ne 
faide? Atı alan Üsküdarı çoktan 
geçti. Bundan sonra bizim için ya
pılacak iş İngilizlerin elini tutmak 
hatta tutmak ta değil de öpüp ba
şımıza koymaktır. Benim bildiğim 
bu ... Arslanıma bunları birer birer 
söyliyeceğim. 

Mediha Sultan salondan çıktı. 

Damat Ferit, Sultanın paytak pay
tak yürüyüşüne ve salınarak sa
londan çıkışına baktıktan sonra, 
gözlerini hazır bulunanların yüz
lerinde geı:dirdi. Sonra dedi ki: 

- Sultanım çok haklı söylüyor. 
Padişah hazretlerinin dönen dolap-

milli bir mücahcde olduğuna ve 
Yunan ordusuna maddi ve manevi 
her nevi yardımın yapılmasına ka
rar vermişler ve işe de başlamış
lar. Bütün kiliselerde komisyonlar 
kurmuşlar, harıl harıl para, elbise 
ve çama§lr toplu~r ve diktiriyor
larmış. Rum gençlerini Yunan or
dusile beraber harp etmeğe teşvik 
ediyorlarmış. İstanbul romlarının 
bu muaveneti emin olunuz, Yunan 
hükumetine ufak bir Balkan dev-
Jetinin ittüakını ve muavenetini 
kn?.anmak kadar miihim ve fayr'la
lıdır. Bırakınız ki, Anadolunun bu 
harbi kazanması da bizim için bü
yük bir felakettir. Netice itibari-
le Yunanlıların harbi kazanması 

bizi o kadar sarsmaz. Bütün zarar-
]arı biraz yer kavbC'tmPkten ibaret 
kalır. Fakat Osmanlı Saltanatı yi-
. ne yaşar. Biraz eyvel dediğim gibi 
Yunan ve Anadolu tehlikelerini 
def etmek için İngilizlere boyun eğ
mekten başka çare yoktur, vesse
lam ... 

Damat Ferit içini yakan bütün 
dertlerini nöktii. Kenrlisi .ı?ibi avnı 

dertle malul olan muhataplarının 
da dertlerini depreştirdi. 

f DPvamı var J 

Mağaza ve dükkanların her gün sa 
at 13 den 15 e kadar tatil yapmalan 
hakkında İktısat Vekaletinin yaptığı 
teklü belediyece tetkik edilmektedir. 
Ticaret odası da işi aynca incelemek 
tedir. Sah günü toplanacak olan . oda 
idare heyeti bu husustaki kararını 

tesbit edecektir. 

Tiyatro Hazırlıkları 
Şehir tiyatrosu önümüzdeki tiyat

ro mevsimi için hazırlıklara başla -
mıştır. Tiyatronun sahnesi yıkılmış 

ve yeni beton sahnenin inşasına baş
lanmıştır. Bu sahne 12 metre yüksek
liğinde olacaktır. Ayrıca Fransız ti
yatrosunun sahnesi de gçnişletilmiş, 
bir de müdevver sema yapılmıştır. 

Yeni sezonun repertuvarı ağustos 
sonlarında tesbit edilmiş olacaktır. 
Yalnız sezonun Şekspirin bir komedi
si ile açılıp bir terajerlisi ile kapan
ması kararlaştırılmıştır. Komedinin, 
Vindsor'ün iki şen kadını,, tı>ajedinin 
de Otello olması muhtemeldir. 

Yaralı kadın hastanede 

Babasını ve 
Anasını 

Yarahyan Genç 
Aksarayda, Horhor caddesinde, 53 

numaralı evde oturan gazozcu Muk
bilin oğlu 19 yaşında Nevzat evvPlki 
gece annesi Zahideyi bıçakla, babası 
Mukbili de surahi ile yaralamıştır. 

Gazozcu Mukbil akşam ,geç vakit e
vine gelmiş, Bahçekapıda Besler çI-
kolata fabrikasında çalışan kızı Neza 
hattcn borç para istemiştir. Mukbi -
lin oğlu Nevzat babasının, kız karde
şinden para istemesine sinirlerunii 
ve: 

- Sakın moruğa para verme. He
rif bizi, calıştınp kazandı,ğımızı eli
mizden alacak,, demiş ve ~emşiresini 
tehdit etmiştir. 

Bunun üzerine baba, oğul arasın
da bir münakaşa başlamış, mÜMka
şaya Nevzadın anası ve Mukbilin ka
rısı Zahide de m[idahale etmiş ve oğ
lunu yaptığı hareketten dolayı ayıplı

Yeni Talebe Ahnacak 
Çocuk I~sirgeme Kurumunun An

karadaki çocuk bakıcı okuluna 15 a
ğustosa kadar talebe kaydedilecek • 
tir. Okul yatılı ve parasızdır. Ted
risat iki senedir. Dersler nazari ve 
amelidir. Okulu bitirenler, çocuk e
sirgeme kurumunun göstereceği yer 
de maaşlı olarak iki sene çalışacak
lardır. Okul yalnız Bayanlar için • 
dir. Okula girmek için 18 yaşından 
yukarı olmamak, ilk mektebi bitir • 
mek, sıhhati yerinde olmak lazım -
dır. 

temin etmiş olacaktır. 
bı 

lZMlRDE: 
•i 

Sovyet Paviyonu lçill ~ 
bi 

Hazırhk Y apıhyor . ;i, 
İzmir, 30 (A.A) - Sovyetler 13~ ~

liği İzmir Beynelmilel Fuarın• 1ı ~ 
sene de iştirak edecektir. .\ı 

S. S. C. B. Ticaret Odası, 20 /.' "
ğustosta açılacak olan Fuardaki ~ ~ 
yet paviyonunun teşkil ve tallZIY 
ile şimdiden -meşguldür . 

S. S. C. B. nin kendi malı olan <' t 

esaslı bir vaziyette tamir edilen -~ ~ 
viyonun ilk salonu Sovyetler 13ıt<' 
ğinin endiistri, Ziraat, sıhhiye ·~ ~ 
maarü sahalarındaki başarılBf~ 
Sovyet kadınının vaziyetini \'e Jl1 ııf l 

leketin kalkınmasındaki rolü te ~ ' 
rüz ettirecektir. Merkezi Stnnd~ 
S. C. B. ve Federe Cümhuriyetl ·ııt 

ların hic hirinnPn 7PrrP luıA:.r hn. \ BELEDiYEDE •• 
beri yok. Denize düşen yılana sa- 1 

Sehir t!yntrosu artistlerinden Ba-
-· - n ..1:- ~-..oıı _._ "··--- _....._ .. ı... ~ 
Nezcr tarafından birkaç temsil ver-

yarak;_ 
~ 

hürm tkii.r olmalıdır.,, demiştir. 

Macaristana Gidiyorlar 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün or • 

man, ziraat ve baytar fakültelerini 
iyi derece ile· bitiren talebelerden 9 
kişilik bir heyet dün Rumanya vapu
rıyle Macaristana hareket etmişler
dir. Talüh... Peı;t.n.ite tnnlnruacnk olan 
,_,,u .uu"' ;1.~Ül"l!j.L\,; l~""" •.i't&."IU'I vu.ı .. "' .. • * Liselere hoparlörler konulma
sı ve bu suretle talebeye terbiyevi 
konferanslar verilmesi kararlaştırıl 
mıştır. 

ni_n _yü~sek ~?vyet~:ri seçi~lel'f 
S. C. B. Bir Mayıs l3ayramı, PB ~ 
nın ve arkadaşlarının Şimal U(tJ:? 
na seferlerini ve beynelmilel Jl1i' •' 
müsabakalanndn mükafat ka:tB~ 
Sovyet müzLsyenlerini göstereC 

rılır, kabilinden vaziyeti kurtar
mak için böyle teşekküllerden bi-
le istüade çarelerini diışünüyor ve 
anyorlar. Fakat nerde bizimkiler-
de bunu anlıyacak kabiliyet. Hep-
si isyanda başımıza birer Lort Gür
zün kesildiler. Öyle değil mi paşa? 
Haksız mı söylediklerim? Biz böy
le kaYgalnrla vakit geçirirken, be
ri tarafta ekalliyetler çoraplarını 
örüyorlor. Işittiniz mi bilmem? 
Ben Moming Post gazetesinde oku
dum: Ermeni milleti heyeti mu
rahhasası reisi Noradonkyan ile 
Ermeni cümhuriyeti heyeti mu
rahhas:ısı reisi general (Bazra
toryan) Marki Gürzon ile 
görüşmüşler. Gazetenin yazdığına 
bakılırsa Gürziin bunları gayet iyi 
karşılamış ve sözlerini dıkkatle 

dinledikten sonra da, İngiltere hü
kumetinin hıristiyan cemaatleri
nin emniyet ve selfımetile pek ya-
kından nlükadar olacağını sôyle
miş. Buyurunuz bakalım: Bunlar 
bizim için hayırlı alômetler midir? 

- Bundan Padişah Hazretleri
nin haberi yok. 

- İsabet olmadığı. Bunu uzun 

uzun düşünCır ve kuruntu ederdi. 

Sıhhatinı korumak için kendilerin

den bu gibi şeyleri saklamak ge

rektir. Aman rica ederim, siz de 

bir şey söylemeyin. Hem bunlar 
Padişahın değil, Sadrazamın düşü

neceği şeylerdir. Fakat bizim Tev
fik Paşadn bu kabiliyet var mı? 
İktidar mevkiini elimden kaçırmı
yayım diye Anadoluyn dalkavuk
luk ediyor. Bence şimdi memleke
tin kurtarılması için yegane çare, 
derhal İngili:r.lerin eteğine yapış
mak ve kayıtsız şartsız dediklerini 
yapmaktır. 

- ~ndeniz de öyle düşünürüm. 
- Tabii: Yalnız siz değil, 

mek üzere Atinaya davet edilmiştir. 
Eylülde gidecektir . Et Fiy tları 

e·r Mi tar 
Ucuzladı 

Mevsim icabı fazla hayvan gelme-- . ğe başladığından beledıye et satış 
fiyatlarını indirmiştir. Et mürakabe 
komisyonu yarın sabahtan itibaren 
tatbik edilmek üzere yeni bir tarife 
hazırlamıştır. Kıvırcığın kilosu 50 
kuruştan 45 kuruşa, dağhcınki 47 
den 40 kuruşa, karaman 40 tan 38 
kuruşa, dana 40 tan otuz beşe, sı • 
ğtr 35 ten otuz ikiye manda ve ke
çi de 35 ten 25 kuruşa indirilmiştir. 

Mısır Ordu Müfettişi 
Evvelsi akşam Rumanya bandıralı 

R. Karot vapurile şehrimize gelen 
Mısır ordu müfettişi Aziz Paşa 

dün sabah snat on bir huçukt:m 

Mısır konsolosunun refakatinde şch 

rimizin muhtelif yerlerini gezmi~tir. 

Ne~at annesinin ihtarı üzerine he 
men bıçağına sarılmış ve annesinin 
rastgele her yerine saplnmıya başla
mıştır. 

Mukbil bu levhayı görünce, karısı 
nı kurtarmak için hemen oğlunun ü
zerine atılmış, bu sefer de baba oğul 
arasında bir mücadele haşlamış, fa
kat bu esnada Nenadın elindeki bı
çak yere düşmüştür. Nevzat bunun ü
zerine masa üzerinde duran surahiyi 
babasının kafasında paralamış ve a· 
damı baygın yere yuvarlamıştır. 

* Almanyadaki mesleki sanat ser 
gisine iştirak edecek maarif heyeti 
dün akşam Berline hareket etmiştir. * Edirnede tetkiler yapan Bursa 
muallimleri bugün şehrimizden Bur
saya döneceklerdir. 

tir. rl ~ 
Paviyonun giriş yerinde btJ1~,oıf ~ 

cak hususi bir stand S. S. C. B· 
ticaret,, ine aynlacaktır. r 

Paviyonun ikinci salonunda ~,/ 
na bitişik olan geniş sahada So"~...,f ~ 

Mezbahada toptan satış fiyatları
na, her cins et için perakende satış 
fiyntından beş kuruş noksan olmak 
i.izcrc azami fiyat konulmuştur. 

Yarın nahiye müdürleri ve zabı
ta amirleri mıntakaları içinde teftiş 
ler yapacnklar ve yeni tarifeye ria
yet etmeden satış yapan esnafı ceza
landıracaklardır. 

Ucuzluk Başlıyor 
Eğlenme, dinlenme ve yıkanma 

yerlerinin tenzilatlı tarifelerini yap 
maları ve bunları tasdik ettirmeleri 
hakkında evvelce verilen mühlet 
dün saat 13 te bitmiştir. 

Yann sabahtan itibaren şehrin her 
tarafında kontrol .Yapılacak, ucuz • 
luk esasına göre tarife yapmıyan ve 
ya bu tarifeleri belediyeye tasdik et 
tirmemiş olanlar cezalandırılacaktır. 

• 
lstimlôk Gecikiyor 

Eminöni.ı meydanının suratle açıl 
ması için istimlak işlerine hız ve -
rilmek istendiği halde yeni bir zor
luk karşısında kalınmıştır. Vakıflar 
daresi istihmlük edilecek binalardan 

Aziz paşa kendisini gören bir arka 

daşımıza seyahatinin tamamen hu -

susi mahiyette bulunduğunu ve sade 

ce Türkiyeyi ve İstanbulu görmek 

maksadile geldiğini söylemiştir. 

Sergide Bir Şikayet 
Galatasarayda, yerli mallar sergi

sine iştirak ederek kendi miies!lescle 
rinin ilanlarını veya tabelalarını as -
mış olanlardan, belediye, tabelli res
mi tahsiline başlamıştır. Halbuki on 
beş yirmi giin için ttıbclalardan re -
sim almanın doğru olamıyacağı iddia 
edilmektedir. Hatta son çıkan kanun 
da, sergi ve Iuvara iştirak edecE:'k1e
rin pavyonlarına ait reklam ve ünvan 
levhalarile diğer muhtelif ilanların -
dan damga ile diğer resimlerin ve bu 
arada belediye resminin alınmaması 
liızımgeldiği kaydi bulunduğu iddia 
edilmektedir. 

Bir Otel Yapılacak 

yirmişer yıllık vakıf icaresi istemek
tedir. Mal sahipleri bu paranın be
lediye tarafından ödenmesi icap ede 
ceğini iddia etmektedirler. 

Yalovada yeniden yapılması karar 
laştırılan ınşaatın ilk plflnrla gelenle
ri için hazırlıklara baslnnmıştır. En 
evvel biiyük bir ctahlisman termal 
yapılacak ve bu suretle çok miktnrda 
hastanın tedavisi temin edilmiş ola -
caktır. Yalovaya, tedaviden ziyade 
istirahat için gidenlere nhsus ol · 
mak üzere ikinci bir otel kurulacak 
tır. Ayrıca Yalovaya ihtiyaçları kar
şılıyabilecek büyükliikte bir liman 
kurulması kararlaştırılmıştır. 

Evin kı:.ı:ı Nezahat bağırmıya baş -
Jamış. komşular ve polisler yetişmiş
ler, Nevıadı yakalamışlar, karakola 
götürmüşlerdir. 

Yaralı karı koca hastahaneye kal -
dırılınıştır. 

Yoldan Çıktl 
2647 numaralı vatmanın idarcsin · 

deki Topkapı - Sirkeci tramvayı. Ak
sarayda, Millet caddesinden ~cçer -
ken, Selçuk camii önünde yoldan çık 
mış ve bütiin hızile yolun sağ tara
!ında bulunan Giritli Halilin ssi1ip ve 
f!iiseyinin kiracı oldu~u eve çarp -
mıştır. 

Bu çarpmanın şiddetile evin biitün 
camları kırılmış, duvar çatla'llıştır. 
Yolculara, ve evin sakinlerine bir şey 
olmamış, :fakat büyük bir heyecan 
geçirmişlerdir. 

Boğulacaktı 
Akbıyıkta, Cankurtaran mahalle -

sinde l 3 numarada oturan Hüseyin 
Cahidin kızı Kamile, e\'velki gece. sa 
at 23,45 de Ahırkapıda denize girmiş, 
yüzme bilmediği için tehlikeli bir va 
ziyete düşmüştür. Kardeşi Kemal he
men denize atılarak kızı kurtarmış . 
tır. Kamile ümitsiz bir halde Haseki 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Karısını Dövüyordu 

Japon Elçileri 
Şehrimizde 
Toplanıyorlar 
Balkanlarla Yakın Şarktaki Japon 

elçilerinin şehrimizde yapacakları 

toplantılar mevzuu üzerinde, Japon
yanın Ankara Büyük Elçisi B. Take
tomi şu izahatı vermiştir: 

- Ağustosun 6 sından itibaren 
toplantılarn başlıyacağız. İki üç gün 
kadar devam edecek olan bu temas
ların siyasi bir mahiyeti yoktur. 

1 B . l"ği . T"" k" dij. ılı er ır ı nın ur ıyeye ve ~ 
Yakın Şark memleketlerine ıJ~r it 

ettiği malların nümuneleri btll 

caktır. (J \ 
Bu sene ilk de:f a olarak ve -:ıf' ~ 

çeşitlerle Sovyet porselen ınsıı' rl_ t, 

tı, tuhafiye, lastik malzemedeııti fı C 
mul eşya vesairenin nümunele 
hir edilecektir. ,~ ~ 

S. S. C. B. ekonomisinin nus1 # ~il 
harpten evvelki ekonomisin~ r I~ 
betle şimdiki vaziyetini göster # ~I 
tatistikler S. S . C. B. milletle ~' d~ı 
hayatında son 20 senede vuktJ rıf ııı 
lan mühim değişiklikleri na:t• 
arzcdeccktir. 

Sovyet paviyonuna bitişik e 
aktüalite ve teknik filmleri s ' 
tirllecektir. 

toplanacağız. ~ieseliı geçen sene Ber T AKVI M ve 

Biribirinc yakın memleketlerdeki 
elçiler her sene bu mevsimde tatil
den bilistifade bir araya gelerek gö
rüşür lcr. Bu sene de İstanbulda top
lanıyoruz. Şehirde gezintiler yapa
cağız. Ve bu arada birkaç defa da 1 
linde, evvelki sene bir başka yerde, , _________ ,..._. ~ 

daha evvelki sene de Pariste toplan- 1939 'tıı 
mıştık. Yapılan toplantılarda da ken 31 Temmuz ..il ~~ 
dimizi alakadar eden isleri görüşü- P A Z A R ~ıf . thi 
rüz. Şimdiden bir program da tesbit 

7 
inci ay GOn: 31 Jiıııt;54' \ ~ • 

etmiş değiliz... Arab! 1357 Rurrı1~ı: ~ ~ı~ 
- Jııponyanın, Balkanlarda ve Cemnziyeltıhır: 2 Tcrrıf11 12· '~ 

Yakın Şarkta antikomintern bir ha- Gfin<"ş: 4.54 - Öğle J9~ ij'~ 
reket uvnndırmak istediği hakkında tklndl: 16·17 - Akşam: ,A 1 ~~-

J Yatın: 21.21 - İmsl\k: 'A'I 1 
Avrupa matbuatında sık sık bazı ha- V ti, 
herler intişar ediyor. Ekselfınsınız. YURTTA HA v A v AzlY , ~~-~ 
bunu teyit veya reddedecek bir be- rııl'ıı Hi 
yanatta bulunmak istemezler mi? Yeşilköy meteoroloji istasyorıu ~ıır' tı 1 

- Bu hususta hiçbir şey söyleme- nnn maltlmata göre yurtta havııcİo1ılrı"~ ~· 
bütün akıllı adamlar böyle dü
şünürler, Paşa, siz Anadolu -
nun karşılarındaki Yunan kuv
vetlerini dağıtacağına inamıyor mu 

Diğer taraftan konulan kıymetle
re de itirazlar çoğaldığından istim -
lak işleri ağır gitmektedir. * Bebek - Istinye asfalt yolu -

* Şilenin Doğancıl iskelesi civarın 
da kuma saplanmış bir mayin görül
müş ve bu mayin bir müfreze tarafın 
dan imha edilmiştir. 

Karaköyde avukat caddesinde 155 
numarada oturan ve Yenimahalle o
tobüslerinde çalışan şoför Mehmet oğ 
lu Hıfzı ile kansı Hatiçe evvelki gün 
aileri bir meseleden dolayı kavga et
mişlerdir. Şoför Mehmet karısını dov 
mek için iızerine hücum etmiş, fakat 
eli cama rastlamış, cam kınlm•s. bi
leği kesilmiştir. Şoför Mehmet terla

zin şMk taraflnn ne doğu Ana ;,,ı: Al \it 
meyi tercih ederim. Bu mesele üze- kısmında çok buluUu ve meV%f1ğıl<lltl", , 1>, 
rinde benim ağzımdan söylenecek genin C<?nup kısmı ile cenup d0 ııı1l~ ~>d 
bir şey yoktur .. , serlyctle açık, diğer bölgelerde ıııır r ~ ~i 

le buluUu ı:eçmiş, rüzgtırlar ce ,.ı ı· ~ 

Kamilin beygir! 
ğine koşmıya 

lnr koşarla 

lerinde garbi, diğer yerlr.rde ı;!tı'I \ 
metten, orUı kuvvette esmlstir· tl' tııl •tıtıı sunuz? Dur bakalım. daha hakiki 

harp başlamadı. Yunanlıların. şim
di •e kadar yaptıkları hareketlerin 
p0 h1ivan güreşlerinde olduğu gibi 
karşısındakilerin kuvvetini dene
l""ltk için vapılan el ense manav-

nun bir an önce bitirilmesi için ça - * Yerli mallar pazarının 8 şubesi 
lışmalara verilmiştir. Dün bu ne ilaveten Adanada da bir şube açı-
yolun B Emirgan arası- lacaktır. Bu şubenin açılış resmi a-

'da bulunan bi-· ğustosun birinde yapılacaktır. Bun · 
yapılmıştır. dan başka diğer şehirlerde de şube -

r kısımlarda ler açılması i~in tetkikler yapılmak
andırılacaktır. tadır. 

dan ırnsc 
vi altına alınmıştır. 

Kızcağız Yaralandı j lif yerle 
Merdivenköyde oturan Hakkı oP,lu ı tına alın 

Dün, İstanbulda hnva, ekser11e ,,.~ ~ ~i 
hı ge(miş, rüzı:fır f],mali şarkld~~ d' ~ 
6- 8 metre hızla esmiştir. saııt f(lcıl 
tazyiki 758 mnımctrc olarak kıı; 6-~· 
tir. Suhunet gune· te r.n yük<:"1\ ıc 
de 31 ve en dUsük 20,9 s:ı.nugrıı 
mlı;Ur. 
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lrkçıhk -
Siyaseti 
}' Qıctn 

: ômer Rıza DOCRUL D evrinıizin en müfrit ırkçılık 
Çinliler ilerliyor ~~~~Aet 

s' ""d·· •Yaseti; Almanva tarafından 
"'I uı.. " 
hhd• ll~or ve hu siyaset bilhassa Ya 

.. 1 d" 
cU .. 

0 
uşnıanJığı şeklinde tebarüz e

,, r. 8"'t" 
e htıdil u un Alman yurdunda Ya-
• llılJtt:r en .şiddetli takiplere uğra

dtt ll ve hır nevi parya sayılmakta 
.\J~ atta IUndistandaki paryaları 

•e lihlj anYadaki Yahudilerden daha ta 

• Berlin, Londra 1 ı\ÇinKıtalarıŞantunda ~uvvetleri 
ile Anlaşmak ı 13 Şelıri Geri Aldılar ilerliyor 

için Uğraşıyor · 
• 

1 tanımak "mk" d'' Ç" kil qllııJ mu un ur. un 
. arı ıne 1 k .. .. k ıçiıı h' . hl e etten sokup atma 
1-ıı b •ı;bır teşebbüs vuku bulmadık

' li lid •şka Gandi gibi büyük bir mil-
oııı,~1 de hayatını ve çalışmalannı 

V llltt n davasına bağlamış, onları 
ştl ~ '~•k ve hürriyete kavuştur
ır lo)1Uıçın bütün ku\'Vetile çahşmıya 
dt leti ltıtıştur. Hiristiyan misyoner
ir ~littıllary~ları JfiristiyanlJıştırmak, 
t 'ellıi ınurşitleri ayni sınıfı İslam 

)<Jo tıJ ~tine mal etmek için harıl ha
ğ!J ~ll ttı aşıyorlar. Paryaların vaziyeti 
ıst !•da~tkeıde olduğuna göre Alman
dt ''rıtıi \' aıbudilerin halini onlarla 

~İle tYe kalkışmak büyük bir hata 
ll etkil eder. 

oı ti ııiya . 
.. tlifi li ııetın isabet veya i~abet-
'İ)latti >:erinde duracak, yahut bu 

il llıı ltıl 11 haldı veya haksız olduğu-
~t l'.;t.cak değiliz.. Maksadımız, 
>~lfl a:'. tesbit etmektir. Alman
~iUkte lııillıyetçi snsyalizmi Yahu

~ ~ş dii:nı şüphe ediyor, Yahudiliği 
llaah,J an ııayıyor, ve ona tam ma· 
.\ı ,, e d" 

,, ~., uşnıan muameleııi yapıyor. 
,. l'ahtıd~•da, mümkün olsa, hütiin 

~. 1 
erj bir kaşık suda boğacak-

.\tl'tı, 
'lıes1• .. 

11Y•nın A vustur .. ·avı ilhak et -ti Uıe • ., • 
~ lt, rıne Almanyada hüküm ~ü-

f. ~"• .. ~tınla" ve Yahudilere karsı 

Bir Fransız Gazetesine 
' Göre Çek lılnin Halli Bu 

Yalcla§mıya Bağlıdır 

Parls, 30 (A.A.) - Yüzbaşı Vlrl -
man'ın Londrayı yeniden ziyaret ede
ceğine dair olan şayialar münasebetiy 
le Berlindcn Jour, Eko - dö - Pati ga 
zeteslne bildiriliyor: 

"Muhakkak olan bir şey vardır. () 
da İngiltere ile olan miinascbatı ıs
lah için Berlinde hiçbir şeyin ihmal 
edilmemekte olmasıdır. Almanyad;ı 
Berlin ile J..onrlrn nrasınd::ıki m\lnes,~
bctler Anşlusdan ve 21 Mayıs hfldisc 
)erinden beri bulunmakta olduğu hal
de kaldıkça Çekoslovakyada hiçbir 

, şey yapılmaması l!lzımg!"lmekte ol -
1 duğu iyice anlaşılmıştır. Evvelce Kar

fübadda B. Konrad Henlayn tararın
dan ileri sürülmüş olan noktııl nazar
lıırın bir nebze itlltırgirizliklc muha
faza edilmekte olduğu zannedllmcl<
tedir. 

Önümüzdeki haftalar içlnd<' B<>rlin 
de anuddne bir surette devam ve ln
giltere ile mukarenet tesis i gayesini 
takip edecek olan mesai, Londra h(ı
kiımetini Çekoslovak m<>selesindekJ 

' hattı hareketini tadile sevketmek için 
başka me.~eleler hakkında cereyan 

Kiansi'nin Şimalinde Harp Şiddetlendi, 

Demiryolu Birçok Yerlerinden Tahrip Edildi 
Londra, 30 (Hususi) - Uzak Şarktan gelen haberlere göre, 

K1ansi'nin Şimalindeki muharebe şiddetlenmiş, Haycov' daki 
Çin kıtaları Şimale doğru ilerlemiye başlamışlardır. Çin milis
leri, Çarşamba akşamı, Şantun'daki Yesien, Cangyi ve Visien 
şehirlerini geri almışlardır. Bunun üzerine Tsintao - Tsinan 
arasındaki dcmiryolları birçok yerlerinden tahrip edilmiştir. 

Japonya, güzide fırkalarını 
•ona •aklıyormuf 

J,ondra, 30 <A.A) - Çin hüku
metinin ~i.rasi miişa\'iri Sir Fred
rik Vayt. diin Oksford'da söz ala
rak harbin ameli neticelerinden 
birinin Japonların büyiik devlet 
olmak sıfatiyle malik oldukları si
yasi niifuzu kaybetmeleri olaca
ğını ve Japonyanın komünizme 
karşı Alnıanyanın şeriki olmak 
haysiycti~·le haiz. olduğu kıymetin 
miihim surette tcncniil etmiş ol· 
duğunu sö:vlcmiştir. 

Jfatip demiştir ki : 

"- Maamafih Japonyanın muha
rebeye en giizide fırkalarının yarı

sından fazlasını sokmamış olduğunu 

unutmamak lazımdır. İngiltere ile 
Amerikanın kati bir rol oynıyacak-

ları gün herhalde hullıl edecektir. 
Her iki hükumetin Londra ile Nev
york'un mali vesait ve menabiinin 
gerek Çinin, gerek İngiltere ile A
merikanın menafiini zaman altına 
almaksızın Japonyayı içinde bulun
duğu müşkülattan çıkarmağa ha
dim olmıyacağı hususunda emniyet 
kcsbetrneleri icap eder.,, 

Lehi•tan Man~ukoyu tanıyacak 
Tokyo, 30 (A.A) - Polonya Bü

yük elçisi B. Tade Dennocr, Japon 
Hariciye Nazırı ile Mançuko'nun 
Tokyo sefirini ziyareti esnasında Po 
lonyanın Mançuko'yu tanımak niye 
tinde olduğunu beyan etmiştir. El
çi, Polonyanın Mançuko ile bir dost 
luk, ticaret ve seyrisefain muahede
si akdetmek arzusunda oldui!unu 
ilave etmiştir. 

Londra, 30 (Hususi) - ispanya -
daki harp vaziyeti, yeni bir safhaya 
girmiş bulunuyor. Ebr'deki cümhu -
riyetçilerin taarruzu düşmanın şark 
cephesindeki tasavvurlarına kati bir 
darbe indirmiştir. Frankistler, bu ha 
valiye mühim miktarda tayyare gön 
dermişlerdir. 

Cümhuriyetçiler, Kastellon ve Ko 
diycl mıntakalarında harp eden kı -
taatın mukavemetine müzaheret et
mek üzere Teruel cephesinde muka
bil taarruza geçmişlerdir. Cümhuri
yetçi kuvvetler, son Frankist taarru
zunda terke mecbur kaldıkları sev • 
külceyşi mevzileri yeniden işgal et
mişlerdir. Manzanera mmtnkasında 
üç Frankist tayaresi düşürülmüştür. 

ileri hareketi devam ediyor 
• Barselona, 30 (A.A.) - Milli Mü
dafaa nezaretinin bir tebliğinde, şark 
cephesinde cümhuriyetçilerin Gan
des ccnubuna doğru ileri hareketle -
rine devam etmiş oldukları bildiril
mektedir. Ayni tebliğe göre cümhu
riyetçiler, Fayon istikamet.inde de 
ilerlemişlerdir. Talset'in bombardı -
manı 25 kişinin ölümüne ve 70 kişi
nin yaralanmasına sebebiyet vermiş 
tir. 

{ "Ol'ijl • 
fi 'hll.tiJ . en §İddetler, Avusturya 
,11 ~\iti ;rıne ~e teşmil edildi ve hu-

fll" ~. ahudıler de perişan oldu-
Bir~~ Bakışta · Dünga /f aberleri . . 

Diğer taraftan Frankistler, Estra
madura cephesinde ileri hareketine 
devam ettiklerini ve bu kıtaların La 
Sederya1ya giden yolu tamamile kur 
tardıklarını iddia ediyorlar. 

Barselona, 30 (A.A.) - Dün Fran 
kist tayyareleri tarafından Falst'in 
bombardıman edilmesi neticesinde 
ölenlerin miktarı kırka çıkmıştır. Ce 
setler. henüz enkaz altındadır. 

~:• Lehiııtandaki Yahudilen AMERiKA 
\etj .. " huna benzer bir hattı ha-
'-- .. tak'b· T A ~ ~ l ıne doğru adım atıldığı ayyare ranıy·or 
~~t~=ı, faka~ Lehis~ll,!'d~ •• \h!!: ... _ . . __ .. . . ··- __ 
'ti lt en fazla, memleketin dar- Tikan Airvay", Havai Kliper tayya -
ı... )ilhan.. ki resinin yeniden bulunacağı ümidini 'l:a\ ,ı ır an hanndıramı· 

"aıiyette bulunduğudur. beslemektedir. Zira tayyarede bir 
)"'ı çok kauçuk sandallarla tahlisiye şa-
r •kat mandıraları ve günlerce kafi gelecek 

hıı. 1 son giinlerde halyada miktarda yiyecek ve içecek vardır. 
h, f ş •Yan ırkçılık c:ere,·anı 

•ıla .. 1 • • 
ıro ~ ınanyadaki benzeyişi 
~Çar 

•t . Pmıştı. Bu benzeyişten 
' ık' ~lbe 1 siyasetin hirihirinden 

itıhir~·olnıası, yahut iki devletin, 
. ı takrt 
ı d,~. 1 ederek hareket et-
~tle .111dir. Çiinkii devletlerle 

tın ii .. 
'lt k ıurn gibi birihirine ha-

t L ararınas . tt' h' "tİde ını ıcap e ıren ıç-

.•tsi k:o~tur. Onun için taklit 
~•lir hyen mevzuu bahsolmı-
0lld; ~Ünkü asıl mesele, vaka 

loı Önüne dikilen inkişaf· 
~~lı: 

ı ~azizrn· k · · ~ t ltıil 
1 

ın, gere Faşızmın 

1~U~ he llıahiyet arzeden her te
ı.. l'i Yo~sıın ()lduğu ve hu teşek
L~eı..ı L etınek için uğraştığı gö· 'l" ellled' l{8t . ır. Nazizmin mason-
eı ... i OlıkJikl• Y h d•l"kl Ü ~.ili" . "'• a u ı ı e. m 
~llı'ııı khıkrneti budur. Faşizm 
1'-'iş, fu la ayni şekilde mücade
t)i aı'kat katolikliğe karşı ayni 
~ ~~b~•ktan çekinmiştir. Bu-
' t~i it 

1 
sarihtir. Roma yer~·ü-

~.. atolikliğin merke7idir \'e 
ııı1 l'eryu .. 

t g zundeki katolikler ü-
t, I eniş b" • . t,1 ır manevı nüfuzu ha-

~tı Ya da koyu bir katolik 

'tı~ llıta~ "~ Vatikanın en belli 
"--il İlee~ı olduğu için faşistlik 
1~tll, il •rışınayı daha muvafık 
~e>e . Ununla beraber talim ve 
~i~h•ıt ıneselelerde ve bunla

ıı ıı, k"' birçok işlerde faşistlik, 
~~,~ >'ti •tşı eephe almış \'e kendi 

. "<ll ?fitilli' 
il~, tt il ış, bu yfizden faşist 
~~ ~~t ~ Vat ikan hükumeti ara
~ ıle :• nazar farkı birçok me-
·ıt ıııt tndini .. t · · 
ı "lla gos ermıştır. 

\o Yet • 
~-t ltal sıra, ırkçılık bahsine 

~ı~ılbıi Ya~a da Yahudi düşman 'i .. ~ losternıiye başladı. 
)'tt tUaı .. 

'>~ 't 0 nce İtalyanın en sa-
' "' '-'i!har · · l · ~İt "•htıd' ~ırı sayı an Sınyor 

' "Itıtı. ılcrın tehlikeli ve mu
l~~ık~ Olduklarını anlatan bir 

•4-... " Ve Papalık makamı 
" .. ~ti . t 1-d k nın talyaya da gir-
ltıtiat~ tan sonra bu si~·ase

hıılıkla taban tabana 

LEHiSTAN 

Bek, Danimarkada 
Varşova, 30 {A.A.) - B. Bek, Ko

penhag'a gitmek üzere Gdinya'da 
vapura binmiştir. B. Bek, müteaki -
hen Oslo'ya gidecektir. Ağustosun 

birinde oraya muvasalat edecek o
lan mumaileyh, bu suretle Norveç 
hariciye nazırı B . Koht'un 1936 da 
Varşovaya yapmış olduğu ziyareti i
ade etmiş olacaktır. 

ALMANYA 
Yeni Bir TransatlCintik 

Berlin, 30 (A.A.) - Almanya, 
Normandi sınıfından bir transatlan
tik inşası için hazırlıklarda bulun -
maktadır. 

Alakadar mahafile göre bu bapta
ki plf:ınlar şimdiden ihzar edilmiş bu 
lunmaktadır. Pek ziyade ihtiyatlı ka 
yıtlarla verilen malumata göre bu ye 
ni transatlantiğin hacmi 90.000 ton 
olacaktır. Geminin tezgaha konulma 
sı 1928 de yıkılmış olan Steten tez
gahlarının yeniden inşa edilmesine 
bağlıdır ve bu inşaat 938 kanurlu -
evvelinde ikmal edilmiş olacaktır. 

zıt olduğunu ilan etti ve bu yiizden 
Duçenin mukabclcsile karşılaştı. 

- Bu suretle ırkçılık meselesi İtal
yada had hir miinaka~a mevzuu ol. 
muş demektir. Faşistliğin hu yolda 
kati adımlar atacağmı muhakkak 
saymak, hiç te yanlış tcskil etmez. 

Belki de Nazizm aleminde olduğu 

gibi, Faşistlik aleminde de Yahudi

likten sonra sıra katolikliğe gele

cek, belki de Faşistlik Katolikliğin 
aleyhinde de cephe alacak, belki ora 
da eski Roma dinine dönmek ve 
madfım l\lesihler yerine kahraman 
ilahlara tapmak cereıanı haş göste-
recektir. B · bir tekamü-
lün inkişa inkişaflar 

hakikaten t 

ARJANTiN 

Bir Gemi Kayboldu 
nl\ 1 A A \ TT •• 1 _t., 

met kendisinden haber alınamıyan 

amiral Karpfanger adlı Alman mek 

tep gemisini aramak üzere Majellan 

boğazına bir gemi göndermeğe ka -

rar vermiştk. 

FRANSA 

Bone Ziyafet Verdi 
Paris, 30 (A.A.) - B. Bone, harir 

ciye nezaretinde kongreleri bugün 

öğleden sonda bitmiş olan "ecnebi 

memleketlerdeki Fransızlar birliği" 

azası şerefine Bir ziyafet vermiştir. 
* Paris, 30 (A.A.) - iki sene de

vam etmiş olan müzakerelerden son
ra milli şimendiferler şirketi ile Fran 

sız demiryolları amelesi milli fede -
rasyonu arasında kollekt.if bir mu -
kavelename imza edilmiştir. 

INGILIZ KARIKATORO: 

YUGOSLAVYA 

Başvekil, Seyahatte 
- -ıa·-•ı O<> { .......... ) - Düıı vglt: -

den sonra B. Stoyadinoviç, Herzog -
novi'ye gitmek üzere Çavtat'tan ay -
nlmış ve Petka vapuru ile saat on 
sekizde Herzognovi'ye vasıl olmuş -
tur. 

MEKSiKA 

Trene Suikast 
Meksiko, 30 (A.A.) - Tampiko i

le San Lui dö Potosi arasında servis 
yapmakta olan bir yolcu trenine di

namitle bir suikast yapılmıştır. Uç 
ki~i ölmüş, on dokuz kişi yaralan -

mıştır. Suikasttan sonra haydutlar 

trene hücum etmişlerse de trende bu 
lunan asker tarafından püskürtül • 
müştür. Cedillo'nun taraftarlarından 

olan çete reisi Lobardo Tapna öldü 
rülmüştür. 

Frankiıtlerin altı günlük 
scıyiah 10 bini l>ulmuf 

Valansiya, 30 (A.A.) - Valansiya 
mebusları, geçenlerde şark cephesi
ni gezmişlerdir. Mebuslar, bu cephe 
deki ordu kumandanının mütaleala~ 
rını ve vermiş olduğu rnalfımatı ihti 
va eden bir rapor hazırlamışlardır. 
Bu kumandan, düşmanın son altı gün 
zarfındaki zayiatını sekiz iHi on bin 
miktarında tahmin etmektedir. Bar
rakas mıntakasında 22 kilometrelik 
bir cephede 30 bin kişi harp edemi
yecek hale getirilmiştir. Mükaleme 
memurları, şark cephesinde hakiki 
bir majino hath teşkil edilmiş oldu 
ğunu beyan etmektedirler. Mükale
me memurları, yüksek kumandanlık 
heyetinin hattı harbe çetin muha -
rcbelerle dövüşmeyi itiyat edinmiş 

ve maneviyatı yüksek efradı sevket
miş olduğunu beyan etmektedirler. 
Uç fırka, düşmanın on dört fırkası
nın müsademesinc kahramanca kar
şı koymuşlardır. 

Almanlarla Çekoalovakyculaki SüJet Almanlar artuınJaki ihtilal uçurumu üzerine lngilterenin 
kurduğu köprü : Runciman köprÜ•Ü 
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ifCi.fK 
Dahası Var •• 

l'a.zan: B. FELEK 

Geçende yazdığım birkaç Yahudi 
fıkrası üzerine karilerden birtakım 
mektuplar aldım. A\•rupada olduğu 
gibi bizde de bektaşi fıkraları, Yeni
çeri fıkralart gibi lctaif grupları a
rasına Yahudi fıkraları da girebile
cek. 

Yeniçeri ağası hastalanmış. Fena 
vaziyette. Başı çatlıyor, şakakları 
çifte nara gibi tak tak vuruyor. A
t~i var. Yapılan ilaçlar kiır etmiyor. 
Ne yapmalı. 

Tavsiye etmişler: 

- Ağa! Mısır Çarşısının kapısın
da bir Yahudi hekim var. Getire
lim! 

- Getirin de bir çareme baksın. 

Aramış, taramışlar. Adı ges-en he
kimi bulmuşlar. Yaşı ~·etmiş, işi bit
miş. Çalyaka getirmişler. 

Yahudi hekim muayene etmiş: 

Baknuş ki ağanın barsaklannda il
tihap var. Ayni zamanda peklik te 
olmuş. Anlaşılan dört gündür de 
"dışarı,, çıkmamış. 

Kesip atmış: 

- Yirmi tane sülük lazım. 

Ağa sormuş: 

- Nereye? 

- Makade! 

Yeniçeri ağası gözlerini faltaşı gi
bi açıp bağırmış: 

- Kimin makadine! 
Yahudi hu \'aziyet. karşısında sfi

liikleri ağanın ınakadine vurdurmak 
taki tehlikeyi hemen kavramış ve: 

- Benim makadime! Demiş. Ağa 
da emir \'ermiş: 

- Vurun şuna yirmi sülük\ 
Zaten kansız olan yetmişJik Yahu· 

diye ~irmi siilük vurmu lar. Hay
\'anlar emecek şey bulamamışlar bi· 
le. Çoğu yorulup dii~müş. Maamafih 
hcrhnlde hekimden yanm kilo kadar 
kan emmi~ler. iş bittikten sonra Y.a
hudi c:endelİ:','er"k knlknn'j . Bitap hir 
halde yüriimiiş, ağanın kapısını ara
lık etmi~ \'e: 

- Geçmiş olsun ağam! diye sel&m
lndıktan sonra çıkıp gitmiş. 

* 
Biribirine rastlamıslar. 

- Ooo, ne haher Yascl? Ne '"Rr 
ne yok? 

- iyilik. Şiikiir AlJaha! Paça las
tiği satıyorum, geçiniyon1m. 

- Aman i~·i hatırıma geldi. Bizim 
madam da hana hcrgiin bir çirt liuı
tik alsana diye iki aydır söyliiyor
du. Ver bakalım bir çift! 

Yirmi kuruşa bir çift lastik almı~, 
ayrılmışlar. Elli adım sonra Yasef 
Madama rastgelıniş. 

- Oo! Yase{açi ne haber? Ne var 
ne yok! 

- iyilik güzellik madam. Pnça 
lastiği satıyoruz. Şiikiir Allaha, geçi
niyoruz. 

- Aman! İyi tc!!adiif. iki aydır 
bizim Miisyiiye öyliiyorum. Bir çift 
paça lastiği al diye. ihmal ediyor. 
f yisinden hir çift verir misiniz? 

Yasef. kocasına sattığından hiç 
hahsetıniyerck karısına bir çift las
tik satar. 

Kadın da hemen yakın olan C\'İnc 

gider. Karı koca her ikisi de birer 

çift lastik aldıklarının farkına \'a· 

rmca kızarlar. Hemen hizmetçiyi 

gönderip Ynsefi ea6'1rhrlnr. Hizmet

çi işin ne olduğunu bilmi3 erek ko

şar ve Yaseft> yetişir. Yaser çağrıl
dığını göriince: 

- Biliyorum! Paça Hlsüği için. 
Al hir çift. Ver hana yirmi kuruş. 
Beyhude oraya kadar çıkmıyayım . 
Selam si)yle! 

Ariantinde Bir E~çHik 

ihdas Ediyoruz 
Büenos Ayres 30 <A.A.) - Arj1n • 

t in hükümeti, Tı.irkiyc hiikfımet? t3ra 

fından iki m emleket aras ındaki "llÜ -

nasebetleri inkişnt ett1rmek mak,,:u.h 

le bu sene Ankara v~ Bi.ienos Avres

de sefaretler ihdası icin yapıtmış o

lan teklifi tetkik etmektedır. 



' 
. t': . . . .... ' . 

-:~a.-hke.m.e~·ı.e :· · d .. . . . . . ;; ,. ~-· ~ e 
HAKARET: 

Vazife Esnasında 

Hakaret Etmiıler 

'1' A N 

Yıkılacak Hapishaneyi 
Dün Gazeteciler Gezdi Çocuğunu Haftada Bir 

Defa Görmek için 
Müsaade Alan Kadın 

Yavrusunu 15 Gündür Göstermedikleri için 

Adliye Koridorunda Baygınlıklar Geçirdi 
Boğuk bir kadın feryadı ve bunu Hayırhah taze, ağlıyan kadını kal-

takip eden devamlı hıçkırıklar adli- dırdı. Merdivenlerden indirdi. Bir ta 
ye koridorunu bir baştan bir başa dol raftan da derdini öğrcnmiye çalışı _ 
duran kalabalığı bir noktada kümele yordu: 
miye kafi geldi. N ld - l' ., . . - e o u sana guze ım. 

İnhisarlar tuz ambar amiri Demir 
soyla tuzcu Haydar ambarda vazife 
esnasında biribirlerine hakaret et
tikleri için dün meşhut suçlar müd
deiumumiliğine verilmişlerdir. Müd 
deiumumi muavini Orhan Köni, da
vayı tetkik etmiş, Demirsoy memur 
olduğu için vilayet idare heyetinden 
lüzumu muhakeme karan almadan 
davayı tetkik mümkün olmadığı ve 
Haydarın da suçundan dolayı evra
kının ayrılması neticesine varmıştır. 
Dosya polise iade edilmiştir. 

Otuz yaşlarında tahmın edılen, ol- . 
dukça güzel bir kadın koridordaki sı 

/ 
-:--- Sorma şckcrım, başıma gelen -

l d b . · · ·· . b' k''l lerı. Genç yaşta dul kaldım. Dedem ra ar an ırının uzerıne ır u çe gi-
b . - lm '"t d' h k yerinde bir adam, bana büyük bir ha 

HIRSIZLIK : 

ı yıgı ış, mu ema ıyen ıç ·ırıyor 
d yırhahlık gösterdi. 86 yaşındaydı. 

u. Bir gün: 
yı Postunu 

Çalmış Kadını teskin etmek için su geti • 
renler ısrar ettiler: 

- Ne oldun hanım, nen var? Söy-
lesene! 

O, tek kelime ile cevap verdi: 
-Hiç! 

Ve beyaz ipekli mendilile gözle -
rini kapıyarak oturduğu yerden kalk 
tı. Biraz ileride bir başka kana peye o
turdu ve hıçkırmasına devam etti. 
Kadından cevap alamıyan merak -

lılar dağılmışlar, kadını hıçkmkla
rile başbaşa bırakmışlardı. Herkes 
bir türlü söylüyordu: 

- Kocasından ayrılmış ta ona ağ -
lıyor ... 

- Çok genç zavallı. Kocası ölmüş. 
kaynanası çocuğunu elinden alınış. 

- Borçlu imiş, eşyasını haczetmiş
ler. 

- Kom~su fle kavga etmiş, bir 
gün hapse mahkum olmuş. 

Bu sırada, ayni yaşta bir taze, al{
lıyan kadına sokuldu. 

- Vah kardeşim, dedi. Üzülme .. 
Ne yapalım. Elbet bir kolayı bulunur. 

Ağlıyan kadın mendilini gözlerin
den çekti. Kendisini teselliye uğra • 
şan kadının yüzüne minnettar na -
%arlarla baktı, tekrar hıçkırmıya baş 
bdı. 

- Haydi gel güzellin. Ayrılalım 

şu kalabalığın içinden. Bak terlemiş 
sin. Gel bir soğuk şerbet içelim, bi -
raz açılırsın. 

SARHOŞLUK: 

" insana Yardım 
Etmiye de 
Gelmiyor •• 11 

~şhut suçlar müddeiumumiliği, 
evvelki gece, Sirkecide knmyonet ü
zerinde geçen bir yaralanma hadi
sesini tetkik etti. Şoför Mehmet oğlu 
Mustafa Kir başından ve sol yüzün
d en ağırca yaralanmıştır. Polis ken
disiyle beraber Hurşit oğlu Ahmet 
isminde bir hamal daha getirmişti. 

İddiaya göre şoför Mustafa hem sar 
hoşluktan hem de hamal Ahmedi 
dövmekten, hamal Ahmet te şoför -Mustafayı yere yıkarak yaralanma-
.sına sebep olmaktan suçlu bulunu
yorlardı. 

Hamal Ahmet kendisini müdafaa 
ederken: 

- Ben suçlu değilim. Bu adamı 

da hiç tanımam. Zilzurna sarhoştu. 
Külçe gibi kamyondan baş aşağı 
düştü. Biz koştuk. Kendisini kaldır
mak istedik. Bir bekçi de vardı. Ben 
bunu kucakladun. Kurtarmak için 
eczaneye götürmek istedim. Kendisi 
çok sarhoştu. Bu yardımımı kimbilir 
ne sandı. Bana vurmıya başlad1. 
Ben kendisine vurmadım ve davacı 
da değilim. İnsan oğluna iyilik et
miye de gelmiyor. Eğer ben olma
saydım. Belki nezfidcmdcn ölecek
ti.,, diyordu. 

Yaralı tabibi adile muayene etti
rildi. &<>nra mahkemeye verildi. 

Kapıda Rezalet Çıkarmış 
Kiıçukpauırda oturan bakkal İs

mail Hakkı evvelki gün fazla rakı 
içmiş, evine gelmiş, kapının önünde 
rezalet çıkarmış, rezaletini başkasına 
tecavüz derecesine vardırdığı için 
yakalanmış ve dun müddeiumumili
ğe verilmiştır. Sultanahmet Sulh Ü
çüncü Ceza Hakimi muhakemPsini 
yaptı Suçunu sabit gördü. Kendisi
ne k lmı para CC'zası verdi. 

- Anna, dedi, bC'n ihtiyanm, sen 
gençsin amma, iyi bir kadınsın. Ba- Meşhut suçlara bakan Asliye Dör
na bakacak bir kadın lazım. Eğer ıa düncü Ceza Mahkemesi, dün, çah
zı olursan seninle evlenelim. nan bir ayı postu davasını neticelen 

Ne yapayım, ben de razı oldum. Bu dirdi. Suçlu hamal İsmaildi. İddiaya 
gün, yarın derken tam altı yıl nikfıh- göre, Mehmet Paşa medresesinde 
sız oturduk. Bir de çocuğumuz oldu. oturan Hasan, bir ayı postunu medre 
Adını Mukadder koyduk. senin dıvarına germiştir. İsmail 

Mukadderi ikimiz de seviyorduk. gece yavaşça gelmiş ve postu aşıra
Fakat ihtiyar fbrnhimi 6 yıl sonra rak komşularındnn Alinin evine sak
ayarttılar. Elimden nldılar. 0 da ak- lnmıştır. Polis postu bulmuş ve suç
rabalarına uydu. Çocuğu elimden al- luyu müddeiumumiliğe vermiştir. 
dı. Nihayet mahkemeye düştük. Malı Mahkeme şahitleri dinledi. Suçu sa-

bit gördü. İsmaili iki ay hapis cczakeme de çocuğun babasında kalması 
f k t h ft d b . .. 'k" . . sına mahküm etti. Mnhkemeye geti-na, a a a a a ır gun 1 ıncı ıcra . . . . . 

dai · d b .. .
1 

. rılen postun da sahibıne ıadesıne ka 
resın e ana gosterı mesıne karnr • rd' 
d

. rar ve ı. 
ver ı. 

Analık kolay şey değil. Tek çocu -
ğum üzülmesin diye buna da razı ol
dum. Fakat iki haftadır geliyorum, 
çocuğumu bana göstermiyorlar. Mu
kadderi göreceğim geldi, ona ağlıyo -
rum. Onsuz duramıyacağım. 

Beriki taze öğreneceğini öğrenrrı!ş, 
merakını yenmişti. Ismarladığı şer -
bet parasını verirken aldığı malüm::ı
tın bu cömertliğe değecek kadar zen
gin olınadığına hayıflandığı besbelli 
idi. Şimdi bu kadından aynlmak için 
'--'-- --;r---.:ı .... 

- Sen merak etme Madam dedi. 
Ben sana yardım eder, çocuğunu o a
damın elinden alırım. Bana müsaade 
vapuru kaçırmıyayım. 

KAZA : 

Hırsızlıktan Mahkum Oldu 
İki ay evvel bir gece kunduracı 

Halil Ramiste mütekait Yusufun e
vinin kilidini kırmak suretiyle gir
miş ve manto ile altın yüzüğünü çal 
mıştır. Asliye Dördüncü Ceza Mah
kemesi dün bu davayı neticelendir
miş, Halilin suçunu sabit gördüğü 

için kendisine bir sene, yedi ay, on 
gün hapis cezası vermiştir. 

---o---
AGIRCEZADA: 

14 nnvrtvft n,.1,.ır1. 
Dün, Ağırceza Mahkemcsı, 18 da-

vaya baktı. Bunların hepsine istina
be suretiyle devam edildi. Davaların 
on dördü katil ikisi katle teşebbüs, 
birisi ırza geçmek, birisi de sahtekar 
lıktı. -Muhkeme alükadar şahitleri ve 
suçluları dinledi. DosyalnM geldik
leri yerlere iade etmiye karar ver
di. 

Çocuğu 
Ezerek 
Öldürmüş 

Pazarlıksız Satıı 
Belediye, eylulde tatb!K edilecek 

olan maktu satış meselesi etrafındaGeçenlerde, Tepeüstünde, şoför 
ki tetkiklerini bitirmiş, raporunu Hüseyinin idare ettiği çöp kamyonu 
dün Dahiliye Vekaletine göndermiş-

12 yaşında Yani isminde bir çocuğu 
ezerek öldürmüştü. Asliye Üçüncü tir. 

Belediye bu raporunda gıda mad
Ceza Mahkemesi, dün, bu davayı ne-

delerı'nden hangilerinin eylıllde mak 
ticelendirdL Müddeiumumi muavini 

tu satışa tabi tutulması muvafık o
Necati iddiasını söyledi. Hadic;e şöy-

lncağını tesbit etmiştir. Liste Vekil-
le olmuştur: Şoför Hüseyin kamyo- ler Heyetinde tetkik olunacak ve ka 
nu hareket ettirmeden evvel aşağıya ti şeklini alacaktır. 
inmiş ve kamyonun arka tarafında Maktu satış usuli.i kısım kısım tat 
kimse bulunup bulunmadığını tet- bik edilecektir. 
k~. etmiş ve tekrar ~i~eksiyon~ g_?ç Fakat, hiç bir maddeye azami fi
mışıtr. Bu az zaman ıçmde Yanı çop .yat konulmıyacaktır. Çünkü kanun 
arabasının arkasına asılmış ve ara- valmz pazarlıkla alış veriş edilme -
ha hareket eder etmez de dfü;miiş ve ~ini yasak etmektedir. Maktu satışa 
tekerleklerin altında kalarak param tabi olacak maddeler jçin, satıcılar 
parça olmuş ve ölmüştür. Mahkeme bir fiyat koyacaklar ve bu fiyatları 
hadise yerinde keşif te yaptırmıştır. halka göstereceklerdir. Bu fiyatlar, 
Müddeiumumi keşü raporlanna ve semte, kiraya, mal sahibinin masraf 
şahitlerin ifadelerine göre, şoförün larına göre muhtelif olacaktır. Bele
suçu sabit olmadığı neticesine varı- iiye, bu fnrklan ihtikar derecesinde 
yor ve hakkında beraat kararı isti- gördüğü takdirde, satış fiyatlarına 
yordu. Muhakeme karar için başka müdahale edecektir. 
bir güne bırakıldı. 

YANGIN : 

Yangın Tahkikatı 

Genişletiliyor 
Geçenlerde kısmen yanan Hasan 

Ecza deposu hakkındaki tahkikat ik
mal edilmiştir. Tahkikatı idare eden 
müddeiumumi muavini Hikmet Son 
el bir ehli vukuf teşkil ederek depo
daki eşyayı saydırmış ve kıymetlen
dirmiştir. Eşya 100 bin liraya sigor
ta edilmiş olduğu halde, cıkan ma
lın kıymeti bundan çok fazladır. 9 
Mayısta da ayni depoda başka bir 
yangın başlangıcı olmuştur. Müdde
iumwnilik bunu da tahkik etmekte
dir. 

Hamamda Düştü 
Kadirgada oturan sıvacı Agop 

Çemberlitaş hamamının kubbesini ta 
mir ederkenı kurduğu iskeleden gö -
bek taşının üzerine düşmüş, baygın 

bir halde hastahaneye kaldırılmı~tır. 
Agobun sağ ayağı kırılmıştır. 

Mukavele Yapılacak 
Köy katip, korucu ve saire. memur 

larile hususi idareler arasında, bun
ların alacakları ücret meselesinden, ı 
daimi surette ihtilaflar baş göster -
mcktedir. 

Bundan ı;onra bu gibi memurlarla 
hususi idareler araSlnda mektup te
ati edilecektir. Birer' mukavele ma -
hiyetinde olacnk olan bu mektup -
lar her yıl takvim senesi başında yer 
nilctilecektir. 

Müddeiumumi, hapishane binasında gazetecilere izahat veriyor 

Müddeiumumi Hikmet Onat, dün 
sabah saat onda, yerine adliye sara
yı kurulacak olan hapisane binasını 
gazetecilere gezdirmiştir. Müddeiu -
mumi kendilerine yıkılacak yerin 
tarihi hakkında malumat vermiş ve 
kitaplardan resimler göstermiş, son~ 
ra dn yıkılması mevzuu bahsolan 
kısmın damına çıkılmış ve her taraf 
gözden geçilirilmiştir. Verilen malu
mata göre burası mimari kıymeti ol
ınıyıın bir binadır. 
Sinanın veyahut Acem Alinin yap 

tığı sarayla da bir münasebeti yok -
tur. Burası büyücek bir kcrvan::;ray 
ve handır. Istnnbula gelen tüccarlar 
burada otururlar, alt kısımlardaki 
yerlerde eşyalarını saklar ve alış ve 
riş ederlerdi. Burası bir aralık kışla 
gibi de kullanılmış, altma hayvan -
lar bağlanmıştır. Bu gibi kervan sa -
rayların Anadolııda ve ltumelide bir 
çok eşlerine rastlanmaktadır. 

lstanbulda da böyle bir çok han -
lnr vardır. Hatta Ilalkapanı hanı gi
bi bundan daha eski devirlere Bizans 

mal tarafından kıymetli bir mimari 
eseri olan Sultanahmet mektebi gös 
terilmiş ve izahat verilmiştir. 

Tetkik komisyonu çarşamba günü 
snat onda hapisanede toplanarak tet 
kikatına devam edecektir. 

ESKIŞEHlRDE : 

Şehrin Planı 
Lam bere 
Y aptırdacak 
Eskişehir, (Tan) - Yeni valimiz 

Yahya Sezai Uzay, tetkiklerini b!tir 
miş, ihtiyaçlara el koymuştur. Ya -
pılması düşünülen işler hakkında şu 

beyanatta bulunmuştur: 
"- Şehrin muhtaç olduğu birçok 

şeyler var. Hkumct daireleri dağı

nıktır. Dir hükiımet binası ister. Bele 
diye kurağı şehrin varlığı ile denk 
olmalıdır. Stat ta diişünül enler a
rasındadır. Lakin her şeyden önce, 

iılara ait bir çok hanlar vardır. Ya- bunların ynptırıhrbilmcsi için, bir 
pı malzemesi ve mimari bakımdan imar haritası ve pliinı lazımdır. İşe 
:şsiz gibi ~~s.:erilcn bu bina yıktldı- esnsın<lnn başlanacaktır. Birinci sı
gı zaman, onunde ve arkasında bu - nıf rehircilik mütehassısı Fransız 
l~nan Etmeydanı sarayı ayna gibi Prof:sör Lamberk vardır. ~ahsi dos 
- • .. - - • - - • -"\Utuauı. Jı..t:ııur.>ıuı "~ı5a. ... u .... ~-- -

sıslar da bu binanın muhafnzasında tim . .Muvafakat cevabını aldım. Şim 
ilmi hiç bir m~h~yet_ ve k~ymet. bul- di Ameriknya gitti. Dönecek. Trab
madıklarını _hıldırmışle~~ır ... Bma - zuna uğrayncak. J<:ylul içinde bura
nın kubbelerı yer yer çokmuş, .du - ya gelecek. Şehrin imar planını ih
varları çatlamış ve yıkılma tehlıke - zarda onun yüksek şahsiyetinden 
si göstcrmiye başlamıştır. . istifade edilcceklir. Bu hususta Trab 

Müddeiumumi Hikmet Onnt ıza - zurt Saylavı l\Ilihendis Mitat Aydın 
hat verdikten ve bina da giıri.ildiik- da bize yardım etmeyi vadetti. 
t('n sonra gazeteciler binanın derhal 

Kendisi şehircilikte kudret sahi-
yıkılmasını tnsvip edecek şekilde fi- hidir İmar pliını bu suretle elde e
kirlerini söylemişler ve böyle bir ye dildikten sonra sehrin modern bir 
rin ipkası için şehrin beş sencdenbe- h 

1 
k 1 . • -1 • 'ht' . a e so ıı ması ıcın - en ı erı ı ı -

ri adliye binasından mahrum edıl - 1 d b 1 • k 1 1 k . . yaç ar an aş anara - ça ışı aca -
mesinin doğru olmıyacagı kanaatını 

. 1 d' 1 tır. , izhar etmış er ır. . . Vilayetin yollan yoktur. Bu cih e-
Yukarı kısımlar gezıldıkten sonra d Ik d 1 k" 1 ·· ·· .. 

alt kısımlara i;ilmiş hapisancnin ko- I te e e oy um. m an ar gozonun-
·ı . . B' t tk'k de bulundurularak volsm~luktan kur 

ğuşları ge~ı mıştır. ındnyı ek' hı :- t ulmak hususunda ~ğraşacağım1z t a-
decek komısyon azasın an es ı apı- .. . . . . . . 

1 "d'" .. Efd 1 tt' b ın bııdir. Ilgılıler harekele geçırılmış-sane er mu uru a e ın urasın . 
Sultan Ahmedin hastanesi olduğunu tır. 
'dd' t · h · l b h' llak Porsu'k kenarının daha i~tifadeli 
ı ıa c mış, mu arrır ra ırn - . 
kı Konyalı hu hastanenin yerini ca-1 hır hale getirilmesi .t~şkınlıktan, k~ 
miin vakfiyesine göre teshit ettiğini kurla~ ~:~rtarılm~sı ıçı~ Nafıa s~rmu 
\'e şimdiki Sanatlar mektebinin a~ - hendı~lıgı~de.n bır tetk.~k ve keşıf ra
kasında bulunduğunu isb:ıt ctmiştır. poru ıstenıldı. Buna gore hareket e
Müddeiumumi lıapisaneyi gezdikten dilerek halkın tcnczzlih yeri halin'.! 
sonr:.ı Sanatlar mektebinin içinde1d : gelmiş olan Porsuk çayı da ıslah ve 
bu hastaneyi imaretin mutfak ve fı- tanzim edilecektir. 
rınlarını da gazetecilere göstermek o---
suretilc Ibrahim Hakkı Konyalının Bca rsah Muallimler 
buluşunu ve iddiasını teyit -etmiştir. ~alıkesir, (TAN) - Edirneye git-

Gazetecilere bundan sonra Sultan miş olan Bursa muallimlerinden bir 
ahmet camiinin sağ, avlu kapısı üze grup Çanakkale yoliyle buraya gel
rindeki kıymetli ve tarihi binanın mişler, muallimlerimiz tara!mdan 
evkaf tarafından satılarak kısmen 1 karşılanmışlardır. Bursalı misafirler . 
yıkıldığı h alde matbuatın müdaha- şehrimizin muhtelif yerler ini gezdik 
lesile durdurularak ve halen bir hara t en sonra Bursaya hareket etmişler· 
be şeklinde olan b ina ve camiin şi - d ir. 

6Jm--------=:-..._ .............. ,111111ı--.. ...... , 
MATBUAT EMEKTARLARI 

işçilerin hasta, malul ve ihtiyarları menfaatine 

Büyük Gardenparti ve Müsamere 
6 Ağustos 938 cumartesi akşamı Sarayburnu Park 

gazinosu alafranga kı~mında 

Caz, saz, milli oyunlar, varyete numaraları, 
dans müsabakaları ve zengin program 

"Matbaa ltçileri Birliği,, İfbu müsamereye herkesin i•tirak 
edebilmesi için duhuliye ücretini gayet ucuz yaptığı gibi, 

fevkala de ehven surette bir de büfe temin eylemi,tir. 
Biletler Cağaloğlu yokuşunda Bi ... merkezinde 

•------• satılmaktadır. 
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İstanbul R a d y os u "" 

Öjjle neırlyatı: Saat 12.30 PlAklll -re; 
musikisi 12.50 Havadis 18.05 PlllltlS ~ 
musikisi 18.30 Muhtelit pldk neşrU'8 

SON. 

Akıam ne,rlyatı: Snnt 18.30 Hafif 
:ılk Tepcbnşı DclC'diye bnhçeslndell r 
len. 19.15 Neıdhc Üyar ve nrkndnşla~..: 
!uıdan Tilrk musikl::i ve hnlk şarJcıl"" 
Sant ayarı Grenvlç rasathancsindcll 
len Keman konseri: Llko Apar, PiJ"v 
Bayan Sabo 1 - Sonnt Hriynnt: 13· 
2 - Sonatın Dvornk 20.40 Hava r 
20.43 Ömer Rı7.n Doıtrul tnrnfındııfl 
ça söylev 21 Saat nynrı Orkestra l' 
çini: Madam Batcrilay 2 - Rubcııf. 
Romans 3 - Hozan: 'l'c dansan şc ıc ~ 
21.30 Cemnl Kamil ve arkndaşl:ırı tıı ıf 
dnn Tllrk musikisi ve hnlk şnrkılnrl ~ 
Müzik ve vnryctc Tcpehnşı beledlYe 
çeslmleıı nnklen. 22.50 Sun h:ıbcrıer 
ertesi gliııi.ın programı 23 Saat ayııf1 

Ankara radyosu 
ÖCıle nefrlyatı: Snnt 12.30 Knrışı~_...ı 

neşriyatı 12.50 Plakla Türk mu.sil"' 
halk şarkılan ı3.15 Ajnns haberleri 

A kpm neırlya tı: Saat 18.30 ı< 
plAk neşriyatı 19.15 Türk musikisi 
halk şarkılnrı (Handan) 20 Saat ,yıf' 
arapça ne~iyat 20.15 Türk musiki51 

halk şarkıları (Snlahnttin) 2ı vıyo~ 
solo: (Edip Sezen) piyanoda: Prof. 
Mnrkovits 21.15 Stildyo salon orJcl.'51 
11 - Miclıcli: Deuxlcmc pctltc suite 
Carlys: A Dulcinca c - Tschnik

01 

Chanson Tristc ç-J\tendelssohn: ııor? 
Sans Paroles No. 20 d - IIumphrlcS:" 

-',ot nata Lnmentosa 22 Ajans haberlerı 

va rnPoru 22.15 Yarınki program ve 
SENFONİLER: ıl 

11.45 Bcrlin kısa dnlcnsı: Senfoni~ 
ııer 23.15 Bukreş: Senfonik plfık .kO 

HAFİF KONSERLER: ~ 
7.10 Berlln kısa dnlgası musikili ıl 

seHimları (8.15 devamı) 9.15 Par15 1' #_ 
diynl plAk musikisi 10.35 Plftk ıo.4~ ıl 
lin kısa dalgası orkestra, olto, plY' 

1
J' 

Paris Moııdlyal konser nakli 13 ser~ 
sa dalgası hali! musiki ( ı4.l5 de'14 
13.15 Parls l\Tondlyal konser ıınkli { 1 ~ 
za) 13.25 Bükres: Dinlko orkestrnsı ~ 
Bilkrcş lııus:ıl musiki ( ı6.25 t.nıısa1 1 
havaları ) 16 Peşte kısa dalgası J<P 
konser 

0

(c\skcrl bando ve halk ı:'ııslıı 
17 Derim kıs:ı d:ılg:ısı eski mu ıltl 

1 
ral:ırı 17.45 lforlin kı a dıılı,::ısı ncsr pl" 
ı<iki konseri (J ll.50 clcvnını) 18 (Ol 
Moııdi.>ul konser nnkli 13 Peşte rııdl,41' 
kcslrası 18.15 Berlin kısa d:ılgıı51 94' 
man halk marşları (19.ı5 keza) lP 19 1 
tislnva, Prag, orkestra, !!Ot, şark\1 6~ 
Bükreş Şehrr füındosu,20 Rerlifı Jcl'sı·ı' 
delssohn'un cscrforiııdı.:n plcı ·ııır· tP.f' 
Bukres Ç)rltcsl.m..Jarafındnn ~C çtf 
ki 21.20 Prııg Vals ve opcretlcfdcll ti~~ 
ri 22 Oilkreş De bussynln eserle{/ 
konser 22.35 Dıikr,.ş: Salon orltC ftV 
22.55 Peşte Clt.rnn musikisi 23.30 
plfık musikisi 

OPERALAR, OPERETLER: .J~ 
21.15 Peşte Plaııkcmin opcrctırr• ı:ır 

sahneler (Orkeııtra ve şarkılı) 2:ı r~ 
ŞO\'a Vf.'rJinin "Troubnriour., opt perf 
nakil 22.10 Prag "Şclmızad,. 0 

(Plfık\n) 

ODA MUSİidSİ: ııt' 
21.15 llcrlin kıs;ı dalgası Grosstl1

11 

arkti. 

RESİT AI~LER: ~~ 
9.15 Berlin kısn dalgası aeetll~ (JI 

As-dur ve Fis-dur piyano sonatl~ ıcı1' 1 
orkestra \'e piyano) 15.45 Bcrllfl ,

11
'rt 

gası Piyano konseri (Bach) 18 \ 
Şarkı resitali ( 19 Keza) 

DANS l\fUSİKİSİ: • 5 ~ 
19.50 PPı;te 23.40 Bratislnva 2s.4 

24. ıo Peşle 

AD ANADA: 

•tıl Millet Mektepler• 

Okuyanlar 
• .,cJe 

·mı" Adana, (TAN) - Şehrı . çı 
köylerde 69 millet mcktcbı 8 

J; 

tır. Şehirdekilerin 14 ü, kÖ.):der~e 
de 33 Ü kadınlara, diğerlcrı e il'' 
re mahsus olan bu mektepler. f 
lüdür. Birinci devre taJcbeS~ıJ 
de 11 2 yi, köylerde 1009 .u ıco)c! 
tur. Şehirdekilerdrn 427 sı .. or1 

' if1C1 
lerden 360 ı kadındır. Dır 1'İ'1 

de şehirde 678, köylerde 465 

loma almıştı r. 
1 
~ 

İkinci devreye şehirde 3~z":c1ı 
ol~rak 6W, köylerde 308 1 c)ı~ 
mak üzere ı 645 kişi devam 
tir. 

p --

YEN 1 NEŞRlY AT : 
'k <1 

GENÇLİK GAZETESi: Gcııcl~lılf 
nln 6 ncı &ayısı şayanı diklcı:ıt y:ı 
şar etmiştir. 

Satdık Enkcsı (ı~ 
'tı e JI 

Eyüpte büyük bir e~ı .-1'" 
satılıktır. isteklilerin " .. 

ıerı· ·t 
adrese müracaat etrne. 53 ;-

Eyüp, Bahariye caddCS11 

evde muallim Ekrem 
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TAN 
Gündelik Gazete 

't~N'ın hedefi: Haberde, flklrdo, her• 
")'de temiz, dllrllat. aamlmt olmak. 
~rlln gazetesi olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
'l'arkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
'150 Kr 8 A7 1500 Kr, 
400 x.r: 3 A7 800 Kr, 
ıso Kr, ı Ay 300 Kr, 

Mıııeueraruı posta ittfhadmn dahil ol
trııyan memlekeUer için 30, Hl, 9, 3,5 llrn 
dır, Abone bedeli peslndir: Adres deği5-
tlrtnek 25 kuruştur. Cevap içJn mektup 
lara 10 kuruşluk pul ilAvesf J!zımdır. 

GONON MESELELERi 

~evyork 
Sergisinde 
liirk Paviyonu 
l'cızan: M. Zekeriya SERTEL 

~evyorkta 1939 senesi Nisanında 
'~llacak beynelmilel muazzam ser
lide bizim de iki paviyonumuz '\'ar. 
:tl'giyi 50 milyon insanın ziyaret e· 
~eği tahmin ediliyor. Demek ki 

tilnde sergiye 200 bin insan gele
cektir, 

llu ziyaretçilerin 10 milyonu Av
~Palı ve dünyanın diğer köşelerin· 
~n gelen insanlarsa, geri kalan 40 

iyonu da Amerikalı olncaktır. 
l>eınek ki bu sergi kendimizi dün

)lYa ve bilha~sa Amerikaya ve A· 
llterikalılara tanıtmak için elimize 
:eçnu~ büyük bir fırsattır. Hükumet 
~e hu ehemmiyeti müdriktir. Ve 

1 endiınizi orada hakkıyla tanıtınak tn elinden geleni yapmıya hazır
q1'. 8u teşebbüsün azami muvaff a
te Yet temin etmesine yardım etmek 

herkesin borcudur. 

* )1 NeVyork Sergisinde yapacağımız 
, aviyondn muvaffak olmak için ev
~la kendi kendimiz~ şu sualleri sor-

ak ınecburiyetindeyiz: 
) iliz bu sergide ne göstermek isti-
0tuz,? _Neyi göstermek istiY,oruz? 
~ . 

)'l evy~r~ Sergisi ımdece bir pana-
ti r d~ğıldır. Burası sergi ile panayi
kab bırleştirrniı1tir. Ve milletler bu 
l:t il beynelmilel sergileri propa
~ tlda için bir vasıta olarak kullan
r:e Ya başlamışlardır. Biz de elimize 
l' Çen bu fırsattan istifade ederek 

elli T·· k' • lii ur ıyeyı ve inkılabımızı bü-
; dUııyaya tanıtmak istiyoruz. 

, ilı-kiyeyi ve Türkleri bütün dün
;• sevdirmek istiyoruz. 

bld Urkiyenin bir turist memleketi 
t tığunu ve A vnıpa seyahatinin 
llllhula uğramadıkça tamam ola
:~cağını anlatmak istiyoruz. 

lt Urk.iyenin istihsalfitı hakkında 
lı fikir vermek istiyoruz. 
\ı"itl!ılan yapmak için sergideki 
1onJamnızdan istifade edebi

tiirniz ~bi, bu vesile ile Ameri-
!1 lttatbuatında, radyo ve !nema

da da propaganda yopmak im
S ı bulacağız. 
İl tr«İde iki paviyonumuz var. 
el]Q ~aviyonlan hem bu arzu ve e· 
d erınıizi en iyi ifade edecek şe-
e h8%ırlo.mak, hem de Anıeri

~til 11 vasat Se\iyede halkının bir 
§le anlıyabileceği ve onun hale

a ~iYesine cevap verec:ek tarzda 
ı~l'ltıek lazım. 
d :~. etmeli)iz ki biz bu işin eh
e&'iliz. Bu sahada tecrübemiz az
f ~tı ölçüde büyük bir ergiye ilk 
' 1§tirak ediyoruz. Bu iki ihtiya
te\'ap verecek tam bir eser vücu-
i~i?tnetkcn aciz olabiliriz. Ser-
, t ayrı bir sannt halini almış
ltl 11 basit fikir veya işlerin en 
~ 1 l~kilde ıösterilmesi bir fen işi 
~tur, Bunu yalnız Türk sanat-

lı •tile, Türk nıüteşebbi leriyle 
t-llıak kafi ~elmiyebilir. 
''er · 
4 gıde en muvaffok olmuş pavi-
" tt l'iicude getirınek i~in A\'rupa 
"•tk• ıtrlarının ''nrdımından istifa-
~tlltek te kafi delildir. Çünkü 

i t da Amerikalınuı haleti ruhi
t\i l" nyıkıyle bilemezler. Halbuki 
(! '1-

•111"'alılar bu i te çok ileri git
y erd' Ut ır, Bu hususta Amerikalı 
thas~ıslann fikirlerinden istiCa-

ı:lınck daha faydalı, ve daha mü
• 

0lur. Ve bence yapılacak iş şu-

~erfkadan sergi i lerinde ihtı
~ ıle tanınmış bir müessese bul
• bu nıües eseye teşhir etmek 

. 
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Muamele Vergisi 
yanlış 

Anlaşılıyor 
Yazan: 

Avukat Mesut SELEN 
y urdumuzun gerek büyük ve 

gerek küçük sanayi mües
seselerinin temerküz ettiği şehir

lerden en başlıcası olan İstanbul
da bugünlerde muamele vergisi 
sebebile büyük bir panik hüküm 
sürmekte ve şehirde küçük sanat 
erbabının mühim bir kısmında mo 
törler sökülmektedir. 

Piyasa açık bir tabirle altüst 
olmuştur. İşi, gücü ile uğraşıp ek
meğini kazanacak esnaf muamele 
vergisinden, vergiden değil de, 
formalitesinden kurtulmak için çü
rük, çarık motörünü sökiip yapa· 
cağı işi bilek kuvvetine intikal et
tirmektedir. 

Bu hadise bir çoklarımızın gö
züne çarpmıyabilir. Fakat gaze
telerde ufak havadisler şeklinde 

esnafın toplu müracaatlerinden 
defterdarlığa, ticaret odasına baş
vurmalarından bahsedilmesi bu 
derdi izah edemez. 

En basit misal ve en küçük ra
kam la açıkça diyebiliriz ki, İstan
bul şehrinde küçük sanat erba -
hından en az beş yüze yakın mü

essese bugün motörlerini sökmüş 
bulunmaktadır. 

Bu makalede tetkik edeceğimiz 

mizdeki istihalesi.ili şu suretle an
latabiliriz: 

Muamele vergisi Harbi umu-
mi içinde ve Harbı umumi

yi takiben bazı memleketlerde 
bütçe zarureti dolayısile ihdas ve 
tatbik edilmiş bulunan (Chifre 

d'Affaires) vergisinin memleke -
timizde muhtelif istihalelerden 
sonra almış olduğu son şekildir. 
(Şifrdaffer) vergisinin yani mua
mele vergisinin vasfı mümeyyizi 
kazançla alakadar olmıyarak sa
tış ve muamele vuku buldukça sa
tış ve muamele bedeli üzerinden 
alınmasıdır. Bu tarz cibayet vergi
nin feyiz ve bereketini ve ayni za
manda büyük mahzurunu teşkil 
eder. 

Memleketimizde aşarın ilgası 

üzerine zuhur eden bütçe aç•ğı 

kapatılmak üzere diğer bazı ver
giler meyanında umumi istihlak 
vergisi namile (Şifrdaffer) vergi
sinin de ihdas edildiği görülür. Bu 
vergi bidayeti teessüsiinde ilk ti
cari muamele-den son muamelcve 
kadar vuku bulan her satış ve 
muamele için tahakkuk ettirilmekte 
ve istihlak pulu ilsakı suretinde 
cibayet edilmekte idi. Bu tarz ti
cari muamelelerin ı:erbestçe cere
yanını ihlal ettiği gibi pul ilsakı 
suretile cibaycti ve bunun kontro
lu da müşkülatı ve mükelleflerin 
mütemadi surette izaç edilmelerini 

icap ettirmekte idi. 
1927 senesinde yapılan ilk ta

dilatta bu verginin dahildeki te
davul ellerinin asgarisi hesap e-
dilerek eşyanın memlekete ithal 
ve ihracı sırasında ve sınai mü
esseselerde imalat satış kıymetle
rinden banka ve sigorta müessese
lerin de alınan ücret üzerinden bir 
defada cibayeti tercih edildi. Bu 
tadilatla her muamele ve satış 

Birçok küçük imalô.tlıaneler, muamele vergisine ait Formalite
lerden kurtulmak ümidile motörlerini ve tesisatlarını söküyoriar 

vergi talebi mahzuru bertaraf e
dilmek suretile cibayet ışleri kcr 
laylaştırılmış, makine kullanmı

yan sanayi miıessesclcri vergıden 
hariç bırakılmış, mükelleflerin 
her an izaç edilmeleri bertaraf e
dilmiş olmakla beraber vergınin 
ticari ve sınai hayat üzerine olan 
ağır tazyiki kaldırılamamıştı. 

Bu kanun da 1931 senesinde 
tadil edildi. Bir çok mah

zurlar bertaraf edilmek jstenerek 
yapılan bu yeni 1860 numaralı ka· 
nun 934 senesinde 2430 numara i· 
le yeniden kaleme alındı. Bu yeni 
kanun da 15 defa tadil edildi. 

Bu tadillerin cümlesinde esas o-

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Amerikada tahsilde idim. içtimai 
hıfzıssıhha muallimi, hastalarda iç
timai faaliyetin ne şekilde yapıldığı
nı tetkik elmck üzere beni bir has
taneye gönderdi. Hastaneyi gezdim. 
Raporumu yazmak için lazım olan
larla konuştum, malumat topladım. 
Raporumu muallime verdiğim za
man bütün faaliyette yalnız iki nok· 
san görebilmiştim. Onları yazdım. 

.Muallim giildil: 
- Bu hastane hakkında sizin bu 

kadar müsamahakar görünmenizi 
ancak nikbinliğinize hamledebili
rim, aksi takdirde kusur görme ve 
tenkit kabiliyetiniz hakkında ~iip
heye dii~mekliiim Jiızım,, dedi. 

Fena halde bozulmuştum. Öniimc 
henden bir hafta evvel nyni hasta
ne~·e giden bir i~timai nmelenin 
~·azdığı raporu koydu. Okudum. Be
nim bulabildiğim iki kusura muka
bil o tam yirmi dört noksan gör
mü~tü. Sonra muallim hana döndii: 

- Herhangi bir miicss(•se ve teş

kilatta, biitiin hüsnii niyetine rağ

men, birçok kttsurlar mevcut olabi
lir. Amerikada içtimni teşkilatın il
mi metotlarla yapıldığını iddia et
tiğimiz halde. kemale ,.e tekamüle 
rnrınak için önümiizde katedilerek 
dnhn ~ok merhaleler ,·ardır. Bu mii
esscsetcrdc çalışanların birçoğu da
ha ilmi çalışmayı tamamile bilmez
ler. Bizim ''nzifcnıiz onlara hu ku
surları, içtimai salah ve terakkiyi 
temin için bunda takip edecekleri 
l olları göstermektir. Bunu da ancak 
tenkit ruhu n kabiliyeti, içtimai 
bilgi ,.e metotla ku\'vetlenmiş olan
lar yapabilir. 

Kusurları görme7.sek, tenkit et· 
rnezsek, herşey olduğu yerde sayar. 
Dinnmik bir cemiyette gaye daima 
eskileri yenileştirmek, içtimai te-

\ 

rakkiyi ilmin yeni buluşlarına uy• 
durmaktır. 

• 
1 

Tcruat 

mekliğim 

etmemt'kliğim, t"deme-

kusur olan bu memleket· 

-ıı 
Ll~~~&~~ ~~~&~~~-~~&.~~ ~~~~~.iL~~~&~~ ~~~&~, 

larak vatandaşların iş yapmı:ı ve 
çalışma hakları ve bir müessesenin 
nasıl kurulabildiği düşünülmeden 

15 günliik bir müddet zarf•nda 
miikcllefiycte ithal veya ihraç e
dilmektedir. 

Okuyup yazması olmıyan kiir,ük 
sanat erbabına bir mevaddı iptida-

te, hadiselerin içine kuc;urlarını elel' 

gibi bakma) ı öğrendikten sonra, 

hen de Amerikan miie seselerini in

safsız<'asına tenkit ettim. i~timai te

rakkide tenkidi dinamik bir motör, 
müsnmahnyı da terakkinin tefrik e
dilmez bir lazımı telıikki edenler 

bu tenkitlerden hiç rencide olmadı
lar, bilitkic; tenkit ruh ve kabiliyeti

nin art ınac;ı benim için muuffakı
ret amillerinden hiri oldu. 

Memlekete gelen ecnebile -

Kaşığın Sapını 
Ortaya Getirmeli 
Sıcaklar yolunda. 

B5ylo gDnlerdo iki çoılt eanafa 

imrenirim. Şerbetçller, dondurmacılar. 
Karakıı günlerinde klSmUrcUlere, odun 

culara lmrendlCjlm gibi. 
- imrenecek ne var? Pek lttahlı iten 

ıen de dondurmacı oll Dlyenlere karıı 

cevabım var. 
Herkea katık yapar amma aapını or

taya getiremez. Dondurma yapmak, ıer 
bet yapmak ta bir hUnerdlr. Kaç defa 
denedim. ya donmuyor, yahut meyvalı 
kar oluyor. O kadar ujlraıtım, o kadar 
çabaladım, bir tUrlU beceremedim. So· 
iiuklul)una ıoCiuk. Lftkln dondurma de· 
ı)ll. 

Vaktlle bana bir amaU!r el ile yapıl • 
mıı bir dondurma ye~lrdllerdl. O kadar 
tuzlu idi ki, fnglllz tuzu teelrl yaptı. Me· 
ı)er yaparlarken içine tuz kaçmı., LAkirı 
gel gelelfm nezaket hakikati ı!Syleme • 
me mAnl olmuftu. Ev eahlbl: 

- Dondurma nasıl? Diye aordukça: 

istediğinıiz fikir \'e eşyaya ait mal-1 
zemeyi \'ermek, bunların tanzim ve 
te~hir işini onların ihhsasına bırak
maktır. 

Sergi haricinde yapılacak propa
ganda işinde biz çok acemiyiz. Bu 
sahada yapılabilecek işleri bileme
yiz. Bu hususta da yine Amerikada 
propaganda i lerinde ihtısası ile ta
nınmış bir Publidty biiro ile anlaş
mnk ve ona yalnt7. istediği mab:eme
yi hazırlamakla iktifa etmektir. 

Bence sarfedilecek 500 bin lira en 
faydalı \'e en randımnnlı şekilde 
ancak hu tarzda kulJanılabilfr. 

rrAzAN7'"1 
~ Burhan Felek ~ 
~ """"""" #'\#'" ""'' """"'"""'~ 

- Mükemmel, fevkallde, diyor ve bu 
takdlrlerln icap ettiği zar\lrt bll' lttlha 
Ilı tu:rlu dondurmayı indiriyordum. 
Tu~fu dondurmayı bize methettlren ne 

zaket, bunun gibi ne tuzlu ıeylerl tatlı 
diye övdUrUr deiill mi? 

Llkln ne çare! 

• Q nOnde bir ufak kutu. fçlnde ISte• 

beri. O ellylOyor: 

"Bayla!', Bayanlar. 
Bu gilrdDOUnUz binanın yerinde vaktl

le ba,ka binalar vardı. Benim bıbarn 
Sultan Mahmut zamanında orada oda
batı iken bir gece oda kapıeının ISnUnd• 
bir seı tıltır. Hemen yataCjından kalkar, 
elektriğl yakar. 

Bir ufak yahud1 çocujiu: 
- Atma camlara yellr! 
- Suı olanı tııiiı yakar 

- Öyle aöylol Senin babanın._ 
- Senin babanın da timdi, ananın da 

adını ıöylerlm.. • 

- Kızma bel Senin babanın zamanın· 
da elektrlk var mıydı T 

- Ozatmal Baal Baylar, Bayanları Sa 
bam uyanıp ıııilı yakınca odı kap11ı'lın 

lnOnde g!Szlerlnl açmıı. dl!rt ayaOının Dı 
tUne dlkllmlt dl4lerlnl göıteren-

Yahudl çocuOu: 
- Atma dedik yal 
- oı,ıerlnl gösteren dehfetll bll' fal'• 

glll'mOt .. (yahudlyı d!Snerık) Ne dıreln 
Mlıorıf 

- Ne diyeyim? Babanın kapanı var· 
mıymıı? 

- Yokrı uı! Hemen kalkmıı. hayvanın 
Ozerlne yUrUmD1o Fare odaya glrmlio O 
k1S1eden, o köıeyel 

Yahudi çocugu: 
- Dikkat eti Cebine kaçmasın! 
- 8uı ulan. Onun Uzerlne Baylar Ba-

yanları Erteel gUnUndon itibaren babam 
her aktam bir kapan kurup fııre tutmı· 
ya baıılamıt- Rahmet ol&un canına öldD· 
ilU zaman kapandan başka bir ıcy bırak 
madı. Biz de onlara bııkarak yenllnrınl 
yaptık. Hanlyal Kııpancıl Hem tutuyor, 
Hem !SldürUyor. Şlppkl .. 

Mejler lklıl birlik imlı. Llkln etrafla· 
rına o kadar adam topladılar ki, ıaıtım. ... 

ı ltlrldye yemlıı değilim. ÇUnkO içki 

içmem. Amma ehli bu mllbarek 

hayvanı pek methederler. Bizim bura • 
farda pık makbul clnılnl ve hele temi· 
zlnl bulmak bir hayll güç lmlf. Hattl 
bazı tifo vakal.ıırının 11ğım a(lızlarında 
toptanan latlrtdyeterden aıındıOını aoyll· 
yenler vardır. 

Avrupada bu deniz yemlılnl tarlalara 

ekerler. Ve Parlıte. Marıllyad• Avrupa• 

nın bDyUk tehlrlerlnde dDzUne ile aatar 

lar. Arkadaılarımdan bir lıtlrldye me • 
raklı11: 

- Yahut D!Srt tarafımız denizi Bir tOr 

10 lıtlrldye yetlgtlrmeylz. Diye mutta11l 

hayıflanır durur. 

istiridye hakkında Evllya Çelebiden 

naklediyorum. Oç asır evvel merhum 
Haaköyden bahıederken bakını.ı ncı dl • 
yor: 

"Bahçe önilndekJ denizde bir nevi 
deniz hayvanı çıkar ki, nynca avcı
ları vardır. Adınn "fstfrfdye,, derler. 

ıtedet gibi kabuk fcfndı! canlı bir mnh 
luktur ki, ayyaşlar ıeyt.f nyağı ile pişi
rip yahut limon ne çiy olarak yerler • 
Lezzetll bir taamdır. Amma bAde lç
mlyen bir adam devam Uı:ere bes on 
gıin istiridye tenavül el!e her gece eh
lile ve nAehllle beş on kere ... flAh., 
lıtlrldye için bundan bUyUk rekllm 

olur mu? 

iye defteri tanzimi külfetinin r.e 

demek olduğunu alakadarlar tıık

dir ederler. 

büroma bir haftadanberi va-
ki miıracaatlar hakikaten 

çok şayanı dikkattir, bir çok sa
nat zümrelerine muamele vergisı 
kanununun muaddel şekline eöre 
vaziyetleri hakkında bulunduğ•Jm 
tavsiyeler ekseriyetle tereddütle 
karşılanmaktadır. 

Hatta o kadar ki. bu müracaat 

eden kimseler ta\'siyelerimi anlı

yamamaktadır ve şimdiye kadar

ki hükumet ve maliye daireıerı

nin telakki tarzlarından dolayı bi

lahara binlerce lira zarar ve ceza 

vermek endişesile ihtiyaten yine 
motörlerini sökmektedirler. Çün

kü kuvvei muharrike kullanm1-
yanlar vergiden istisna edilmiş-
tir. Bu sebeple keyfiyetı kanun 
kafasile bir makalede tesbit cv
lcmck istedim. 

Muamele vergisi kanunu ou 
isimle meriycte girdiğı ta

rihtenberi 15 defa tadil edilmiş
tir. Buna tefsir, karar, talimatna
me, izahnnme, vesaireleri de ilave 
ederseniz bu kanunu küçük bir 
sanat erbabının .anlaması değil, ü
niversitede doktora yapacak bir 
talebenin bile tamamile kavraması 
muhal olduğu aşikardır. 

Bu sebepledir ki, muamele ver
gisinden ceza veren müesseselerin 
adedi hakikaten çok fazla ve ce
za miktarı da resen takdir suretıle 
tahakkuk eden verginin bir mis
linden aşağı olmamakla hakikat te 

rin ınemlek<'fin kusurlarını gcir
mesine ,.e bunların gazete SÜ• 

tunlarında nıünnkaşa ıııa müsa
maha edemiyen hir meslektaş, 

şoven bir hisse knpılnrak bu hareke
ti tenkit erli) or. Tenkit bir kahili
vettir amma, miisbet oJınnk artı~·
le. Kusurları görnıcınek. gfü•tem1e
mck irin gelı>nlerin göı:iinc ıncndil 

hağlamnk. İ<.:inde ~·nşıyanların dili
ne. kafasına zincir \'tırnınk menfi 
bir ten ki 1 olmnktan 7iynfle, ictinıni 

lcrııkkinin iiniinc bir dtı\'ar cckmck
tir. Kusurlnrın117.ı görii~·oruz, dil-
7eltınck, C<'mi~·ctimi7.i l üksek bir 
tekiımiic ka,·u~turnıak icin millet 
'e de,•Jet olarak hii:viik hir hı7.la ça
lışı~·oruı.:. İçtimai terakki ve teldi· 
nılilclc gidel'eği ,·olu tnin eden hir 
millet ve de\'let tenkitten korkmaz. 

esas verginin dort, beş misli ol
maktadır. 

B u hal esnaf ve ~anat erba-
bını hakikaten yılt1ırmış ve 

korkutmuştur. İtiraz komisvonla
rı, temyiz komisyonları ve Sura
yı .Devlet gibi kaza mcrcilerınin 
isabetli karar ve hiikümlcri bile 
bu korkuyu tahfif edcmcmışt!r. 

Esasında basit olması lazım ~e
len bu verginin şimdiye kadarki 
şikayetçilerı adet itibarıle \'Uzrle 
50 iken son tadil edilen şekle gö
re yüzde 60 a yakın olmuştur. 

Bu verginin başka tarzda dba-
yeti hakkındaki temenniler. mii
racaatler. şikayetler nihavet sa
dece bazı sanat zümrelerı içın mık 
tu vergi ihdasına Maliye V<>~a!c
tine salahiyet vermekle netıcelc
nebilmiştir. 
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Son müıabakalarda muvallakıyetli d erece alan 
Günefli atletler 

Atletizm Birincilikleri 

Güneş Atletizm 
Şampiyonu Oldu 
eticelenen Müsabakalarda, Galatasaray 

kinci, Haydarpaşaspor da Üçüncü Oldular. 

Yeni Bir Türkiye Rekoru Tesis Edildi 
Atletizm ajanlığı tarafından ter

p edilen ve muhtelif günlere tak -
m edilen İstanbul atletizm birinci
lerinin son müsabakalan dün Ka
·öy stadında yapılmıştır. Duhu -
e olmamasına rağmen 100 kadar 

yircinin bulunduğu müsabakalar -
bazı iyi dereceler elde edilmiş 

nç ve istidatlı atlet Neriman 200 
etre manialıda yeniden bir Türkiye 
koru tesis etmiştir. Güneşli Gören 

100 200 ve 400 metre koşuları 
· zel derecelerle kazanma2a muvaf 
k olmuştur. Birinciye 5, ikinciye 3, 
üncüye 1 puvan vermek suretile 
pılan klüp tasnifinde rakiplerini 
puvan farkla geçen Güneş atle • 
takımı 74 puvanla İstanbul şam 

yonu olmuş ve Galatasaray 51 pu 
la ikiqci, Haydarpaşa spor 23 pu 

nla üçüncü olmuşlardır. 
Futbolde olduğu kadar sporun her 
besinde büyük bir faaliyet göste -
n Güneş klübünü atletizmde de 
andığı bu büyük muvaffakıyet -

n dolayı tebrik ederiz. 
Müsabakalarda alınan dereceleri 

1 Gören 
2 Fikret 
3 Seyvan 

00 metre: 

1 Gören 
2 Fikret 
3 Melih 

00 m etre : 

1 Gören 
2 Recep 
3 Zare 

500 m etre: 

1 Recep 
2 Sergis 
3 Besim 

0000 m etre: 

1 
2 
3 

Artan 
Hüseyin 
Nuri 

(Güneş) 
(G.S) 
(H.S) 

(Güneş) 
(G.S) 

(Güneş) 

(Güneş) 

( " ) 
U.S) 

11. 
11.1/10 
11.2/ 10 

22.8/ 10 

51.8/10 

(Güneş) 4.20 
(K.P) 

(K.P) 

(B.J.K) 
(D.S) 

(B.J.K) 

35.44 

00 metremanialı : 

1 
2 
3 

00 

Cemal 
Istcpan 
Muzaffer 

(G.S) 
(G.S) 

(H.S) 

m etre manialı : 

62. 

1 Neriman (H.S) 27.5/10 
Yeni Türkiye rekoru 

2 Marinakis (K.S) 
3 Muçap (F.B) 

:z.un atlama: --1 Scyvan 
2 Hüseyin 
3 Melih 

X 200 bayrak 

(H.S) 
(H.S) 

(Güneş) 

yarıfı : 

6.54 

Galatasaray takımı 1.37, 2/10 
Haydarpaşa takımı 

1 

Yapılan müsabakalarda 
aldığı puvanlar: 

74 Güneş 

51 Galatasaray 
23 Haydarpaşaspor 

10 Fenerbahçc 
10 Kasımpaşa 

10 Beşiktaş 
3 Demirspor 
1 lstanbulspoı 

GÜREŞ: 

kJüplerin 

Tekirdağlı İle 
Babaeskili 
Karşılaşıyor 
Profesyonel pehlivanlar arasında 

tertip edilen serbest güreş müsabaka 
lan bugün saat 16 da Taksim stadın 
da yapılacaktır. 

Bu karşılaşmalar içinde günün en 
mühim ve iddialı maçı hiç şüphesiz 
Tekirdağlı ile Babaeskili İbrahim a
rasında olacaktır. Eskidenberi Tekir 
dağlıya meydan okuyan Babaeskili ni 
hayct geçen hafta Eyüpteki müsaba 
kalarda Tekirdağlı ile karşılaşmak 

imkanını elde etmiş ve 55 dakika sü
ren bir savaştan sonra berabere aynl
mıya muvaffak olmuştu . Yalnız ge
çen haftaki karşılaşma yağlı güreş ol 
duğu için bugün yapılacak serbest gü 
reşte de ayni kudreti gösterip göste: 
miyeceği merak uyandırmıştır. 

Bu müsabakadan ayrı olarak Kara 
Ali ile Yeni Zclandalı Jorj arasında
ki karşılaşmaya da ehemmiyet verili 
yor. Çünkü Kara Ali Jorju mağllıp e
derse J ak Şeri ile ilk karşılaşma şere
fini kazanacaktır. Bu müsabakalar
dan ayn olarak 1\Iülaynm ile Manisa 
1ı Halil, Adapazarlı Arif ile Molla 
Mehmet tutuşacaklardır. Diğer taraf 
tan Dinarlı Mehmet te hu karşıla~ -
malara iştirak etmesi için haber yol
lanmıştır. 

Bu hususta kendisinden hen üz hır 

cevap alınmış olmamakla beraber , 

geldiği takdirde bugünkü karşılaşma 

ları yapan pehlivanların galipleri ay 

ni gün zarfında kcndisile karşılaşma

yı kabul etmişlerdir. Dinarlı gelirse 
yapacağı maçlarla hakiki kıymeti bel 
li olacaktır. 

At Yarı şiarı 
Yanş ıslah encümeni tarafından 

tertip edilen at yanşlarının ikincisi 
bugün Veliefendi koşu yerinde yapı -
lacaktır. Saat 15 de başlanacak ola n 
bu müsabakaların ikincisi bahsi müş

tereklere iştirak eden meraklılar ta
rafından alaka ile karşılanmaktadır. 
Çünkü senenin ilk yarışı olan geçen 
haftaki m üsabakalarda atların .kudret 

Yüzme 
Seçmeleri 
iyi Oldu 
Beykozdan 16, 

Galatasaraydan 8 

Yüzücü Finale Kaldılar 
S u sporları aj anlığı tarafından ter 

tip edilen ve geçen hafta başlıyan 1 
Istanbul yüzme şampiyonluğu müsa
bakalarının seçmeler i dün Moda yüz 1 
me havuzunda büyiık bir kalabalık 

önünde yapıldı . ı 

Geçen hafta yapılan müsabakalar 
neticesinde Beykozdan 15 Galatasa
raydan 10 yüzücü finale kalmışlar -
dı. Dün yapılan müsabakalarda ise 
Beykozdan 16 Galatasaraydan 8 yii~ 
zücü finale kaldılar. 

Müsabaka larda alınan 
sırasile yazıyoruz: 

dereceleri 

200 metre •erbeıt : 

1 Mahmu t (G.S) 2.33.1 
2 Halil ,. 
3 İsmail (B.Z) 
4 Vedat " 
5 Ali .. 
6 lskender ,. 

200 metre ıerbut küfükler : 

1 lbrahim (B.Z) 2.55 
2 Mustafa (G.S) 
3 Kemal .. 
4 Mehmet (G .S) 
5 Recai Beşiktaş 

6 Eşref (B.Z) 

100 metre art üatü : 

1 Şamil (G.S) 1.24.l 
2 Can (B.Z) 

3 Fuat .. 
4 Saffan " 
5 Fikret .. 
6 Niko 

zoo meh'e ltUJ'OllMu&a ,...,.'!i._..,...,... • 

1 Musa (B.Z) 3.27.2 

2 Hikmet (B.J .K) 

3 Efdal (G.S) 

4 İstavro " 
5 Kemal <B .J.K) 

6 Necdet (B.Z) 

1500 metre ıerbest: 

1 Celil (G.S) 24.05 

2 Fuat (B.Z) 

3 Ali ., 
4 Fikret " 
5 Iskender .. 
6 Om er (G.S) 

4X 100 bayrak küçükler : 

Vatandaşla Mülakat 

Fena Sigara 

içiyoruz 
İsim \'C adresi bizde mahfuz 

bir okuyucumuz yazıyor: 

"Ben on hir bu~uk kuruşluk 
sigara içerim. Bu sigaranın is
mi birinci nevidir. Etrafıma 

bakıyorum. Göriiyorum ki, 
Tiirkiyede en çok kullanılan s
gara hudur. Demek ki, memleket 
te \'asati seviye bu sigarayı içe 
biliyor. o halde, hu sigaraya a-
7ami ehemmiyet vermek lazım
dır. Hakikat ise, hunun aksi 
dir. İnhisarlar idare i hu s iı::a • 
raya kat'i:n·en dikkat etmez. 

l\Jc el:i sormak istiyorum: Ara 
ha, inhisarlar idaresinin salahi -
yettar müdiirlcri hu sigaradan 
bir paket satın nJıp içiyor mu?. 

İnhisarlar idare inin \'87.İ fc • 

si yalnız de' lctl' her ~·ıl muay -
yen bir \•aridat temin f"fmck <lr.
ği ldir . Bir hnlk hiikiımetinin hii-
kiim siirdiiğii Tiirkiycde, inhi -
sarlnr idnrcsinin ,·atanda lnra 
karşı birçok vazifeleri vard ı r. İn 
hisarlar idaresinin ' ·azifcsi şu -
dur: Hnlka en ucuz ve en iyi tii
tiinü içirmek. 

1 Sigara, itiraf etmelidir ki, ar
tık hir keyif vasıtası değildir. Biz 
sigaraya lıavayici znruri~·cden 
hir mnddc di~·chiliri:ı. Ekmrksiz 

i ~·aşı~·an İnsaıılnr vardır. Ti.itiin • 
siiz hir tiryaki ynsıyamnz. Ri11a
ennlc~·h höylc hir matfdc iı:.ı:anıi 
itina ve kontrolle lıazırlnnnrnlı • 
dır. İnhisnrlnr idaresi bir nr.vi 
amme hizmeti gUrmcktcd ir . in • 
lıic;arlnr idare i laalcttayin bir ti
cari müe sese değildir. Her şc~· • 
den evvel vatandasın emir ve hiz 

metinde bulunan hir devlet miics 
scsesidir. Vatandaşın i~·i ve ucuz 
sigara içmesini temin ctmi;ye ıncc 
hurd ur. Esasen :ycgiınc "'nzifcsi 
de budur. 

Gelelim, mevzmıbnhsr.ttiğirn ıın 
bir huçıık kurucJıı J· hirinci nevi 
sigaraya: 

Bunlar icihtH'Z halde fuhnt 
<:~ ıc• "" . oıgnnnar ottun Jfffil 

sert, tuzlu \ '<' yaştır. fosan siga
ra keyfini hiJe bulanıı~·or. 

Tiirkiycde tütün boldur. Mem
lekethı en iyi tiitiin yetişiyor. 

Köyliidcn hu tiitiin gayet ııcn;r. a· 
l ınır. O halele, halka n içi n fena 
sigara içiriliyor?. 

Ciimhuriyet Tiirkiycsinde, in
h isarlar idaresi. halkın hizmetle· 
rini görmiye m.-chnr ıniiesse,r. • 
lerdcn biri olduğunu bilmelidir. 
Diinynnın en hol ve güzel tiitii
nü yeti en Tiirkivcclc, en fena ha 
zırlanmış signralnri içmek ne 
hazin .. ,, 

'l'ntil İstemiyor 

----------1 --------.. -----------------
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Sıkışık masaların arasından güç
lükle ~eçerek, yanımdaki yeni bo
şalan masaya oturdular. 

Erkek elindeki küçük valiz 
çantayı masanın ayaklarından bi
rine dayadı; yorgun bır soluk aldı 

- Ne kalabalık! 
Masanın üzerine bıraktığı el 

çantasının yanına eldivenlerini 
koyan genç karlın, küçiik mendili
le alnının, çenesinin terlerini sili
yordu: 

- Mahşer gibi! 
Erkek de cebinden çıkardığı bü

yük renkli mcndilile yuzi.inü. en
sesini kurulamaga başlamıştı : 

- Allahtan yer bulabildik. 
Yoksa, buradan da dönüp bu sı

cakta başka bir yere gitmek, doğ
rusu, bir felaket olurdu. 

Genç kadın, erkek kadar mem
nun gôrünmiiyordu: 

- Biraz erken gelseydik, daha 
iyi bir yer bulurduk. Burası, hiç 
bir rüzgar almıyor. 

Erkek, c1ile, bahçedeki ağaçlar> 
gôstcrdi: 

- Rüzgar yok ki... füıksana, 

'Jıqt<ffi ffeffiH~fsa gozmıt! ıu
şen garson, en çevik canbazlara 
parmak ısırtacnk bir ustalıkla ka
labalık arasından seğirtmiş, onla
rın masası önünde dikilmişti . 

Erkek, genç kadına sordu: 
- Bira içeceksin, değil mi? 
Genç kadın, kaşlarını çatmıştı. 

- Sen de bira iç. Bu sıcakta ra-
kı içecek olursan, beynine vurur, 
turşu gibi olursun. 

Erkek, başını garsona çevirdi: 
- İki duble bira, dedi. Ayrıca 

dört boş tabakla, bir bıçak, iki ça
tal getir. 

Bu m üsabakaya Galatasaray, Bey 
koz ve Beşiktaş olmak üzere üç ta
kım girdi ve neticede Mehmet, l\Ius
tafa, Kemal ve küçük Kemalden mü 
rekkep Galatasaray takımı 5.13.l da 
kika ile b irinci Beykoz ikinci, Be -
şiktaş üçüncü oldu. 

Sad isimli bir karllm!z, bize gönderdi~ 

mektupta 6Unlnn yazıyor: 

Garson uzaklaşınca, erkek, valiz 
can tayı aldı, açtı; içinden çıkardı
ğı ir ili ufakl ı paketleri masanın 

üstüne koydu; valiz - çantayı tek
rar eski yerine bıraktı. 

Genç kadın, el çantasile eldiven
lerini dizlerinin üzerine aldı, pa
ketleri açmağa başladı: 

Türk bayrak yarıfı : 

Bu müsabakaya Beykoz ve Galata 
saray takımları girdiler 100 metre 
sırt üstü, 200 metre kurbağalama ve 
100 metre serbest olmak üzere yapı
lan bu m üsabaka çok heyecanlı ol -
du. tık olarak yüziiden 100 metre 
sırt üstünde Galatasaraylı Şamil Bey 
kozdan Can'ı iki metre farkla geçti. 
Fakat 200 metre kurbağalamada 
Beykozdan İsmail aradaki farkı ka -
pattıktan başka Galatasaraydan yü -
zen Semihi on metre geçti ·n son 
olarak yapılan 100 metre serbestte 
Beykozlu Vedat ile Galatasaraylı 
Mahmut arasında sıkı b ir çekişme 
oldu ise de Mahmu t aradaki farkı ka 
patamadı ve Beykoz takımı 6.54 da
kika ile b ir inci, Galatasaray 6.05 ile 
ikinci oldu. 

Istanbul yüzme şampiyonunu t~
yin edecek müsabakalar 20 ve 21 a- l 
ğustos tarihlerinde yapılacaktır. Şam 
piyona müsabalarına Beykozdan 31 
Galatasaraydan 18 yüzücü girmek 
hakkını ltazanmışlardır. 

"Öğle taUlınln mağaza ve dilkkftnhr hak 
kında da tatbik edilmesi kiıçilk esnRfı za -
rara sokacaktır. t çiler. boş vakit bulup ku 
mara alı:şacaklnrdır. Sonra, hayRtın paha
lı olduğu şu sıralnrdn bu kadar ~·alı ştısım~ 
halde iki ucunu bir a raya gC'tlr"miyoruz. 
Bir de arada bu k adar tatil yaparsıı ıı: büs-
bütün ziyan ederiz.,, 

Klüplerde: 

Bugünkü Maçlar 
İstanbulspor klübünden: 
Futbol şubemize bnğlı sarı ve siyah 

takımlarımız kısa bir müddet mevsim 
tatili yapmışlardır. Onun için bu pa
zar günü 31-7-938 yalnız genç takım-ı 
!arımız Beykozda Beykoz takımlarile 
karşılaşacaklardır. 

Bu takımlarımıza mensup futbolcü l 
Ierin pazar günü 12,15 vapuruna ye· ı 
tişmck uzere levazımlarile köprüde 
bulunma}an ehemmiyetle tebliğ ol u
nur. 

ler i hakkında esaslı bir malıimatlan r -
olmıyan halk bu haftaki yarışlarda at l ~ 
lar ve jökeyleri hakkında aşağı yuka 
n bir malumat edinmiş bulunmakta-! 
dırlar. Bahsimüştereklerin bu yüz -
d en hararetli olacağı ü mit edilmek -
tedir. 1 

- Ben, peynirden biraz şiiphe
liyim. Çok t uzlu ise, yandık. 

Erkek, mütereddit bir sesle ce
vap verdi: 

- Ben, tadına baktım, pek faz
la tuzlu değildi. 

Kadın, paketi açmış, parmakla
rının ucile peynirden koparmıc; 

ağzına atmıştı; yüzü buruştu, öğü
rür gibi yere tükürdü: 

- Bu peynir, dünyada yenmez 
ağu gibi! 

Garson, biralarla tabakları, ca
talı bıçağı getirmişti. Genç kadın 
açtığı paketlerden çıkardığı ar· 
mutları, salatalıkları, yeşil biberle· 
ri, domatesleri, sa lamları tabakla
ra yerleştirdi. Küçük baston fran
calas ını erkeğe uzattı: 

- Şunu, dilim dilim kes. 
Bira bardağını aldı: 

- Öyle hararetim var ki... 
Dudaklarının ucunu dokundura-

rak bir yudum içti, yüzünii buruş

turarak yere tükürdü: 
- Of! Hamam suyu gibi! 
Erkek, sesini çıkarmıyordu. Gen<· 

kadın, kaşlarının armn buruşarak 
erkeği azarladı: 

- Niçin buraya geldin? 
- Öbür uğradığımız yerlerde. 

tek boş masa, iskemle var mıvdı·! 
Genç kadının yüzü kıp kırmm 

olmuştu : 

- Alacağın dört buçuk parça 

B i 1 
• 

şey. Manavda, bakkalda, zerzevat· 
çıda , saatlerce oyalandın. Ala al• 
aldığın da bu! 

Küçük peynir paketini aldı, hid· 
d ctle yere attı . Erkek, yine sesini 
çıkarmıyordu. 

Genç kadın, öniindeki bira bar· 
dağını elile itti: 

- Sersem gibi yüzüme bakı:nB· 
Garsonu çağır, biraları değişti rt' 
F:rkek, sağına soluna bakarak gar· 
sonu ararken, genç kadın, yeşil bİ• 
berlerden birini almış, ısırmıştı'. 
biraz çiğnedikten sonra, yüzütııl 
buruşturarak yere tükürdü: 

-- Of! Çok acı! Zehir gibi! 
Biberi, hiddetle yere attı; ".118' 

marn suyu gibi,. biradan bir yudıI11 

aldı: 

- Ağzım tutuştu, midem yanı· 
yor. 

Garsonla nasılsa göz göze gel*'11 

erkek, elilc çağırdı, garson ge • 
lınce çıkışmak istedi: 

- Biralar soğuk değil! Al btı 11' 
hırı, soğuğunu getir. 

Garson, gayet soğukkanlı idi: . 
ı· 

- Fıçı, yeni açıldı da, onun 
·ı 

"İn bavım! Bira:ı: bC'kliyE"ccksin1 
--ti ~ dıl 

Genç kadın, soyduğu armıı 
tatmak istemişti. kenarından dı~ 
ledi. Yüztinii buruşturarak 3•e 

tükürdü: ıÇ 
- Of! Bu ne kötü armut! f! 

lezzeti yok, kepek gibi! 
11
ç 

Erkek. bir sigarn yakmıştı. ge 
karlın, buna da içerledi: o• 

- Marifetini beğeniyorsun tı· 

sigara yakıp karşımda keyif çs ı1l 
yorsun, öyle mi? Senin gibi adil 

görmedim! 
Armutları soymaktan vazge<' İ' 

mişti. Bir salata aldı, parmak19' 

le bastırdı: f 
- Hiç taze değil! Kim bilir JtB 

gür1ük? ~ 
Soydu, ki.içük bir dilim kesert' t 

~ . .. . b tursrB agzına attı, yuzunu uruş 

yere tiikürdü: sı: 
- Of! Suyu seli çekilmiş. 

man gibi! 
Erkeğe, dik dik bakıyordu:. tıi( 
- Sen, alış veriş etmesirı 1 

bilmiyorsun! tı 
Erkeğin kestiği küçiik frarıc9 

dilimlerinden birini aldı. ağzın:il , 
türürken, parmaklarilc sıktı, ) 
zünii buraşturarak dilimi, tab9 

bıraktı: 

Ddal 
ağ ıza ferahlık, 

tazelik verir ve orıı.I 
dezenfekte eder· d•' 

b r te>' ' .JDOL çok iyi dnenfelcte eden 1 ·kr# 
·ı ırı• Onu lcullananl:ır aıtrz. yolu 1 e 111,ıı' 

1lmalctan kenıiılerini lconırnuŞ 0 
, 1 •

1 

ODOL agıısuyunun m i le r o ı> I '1ıe r~'' 
o ldürmckdcki kuvvr.Iİnİ dunyad~ DO 1' 
bilir. Bu kuvveti aayesinde O 
ağız:ioki ekşiyip maya· 
!anıcı yemek kırıntılıırın 
ve b u o 1 a r d a n di; 
aralarında v eya hu 1 

eğızın içindeki derinie 
kat yerlerinde ka la t 
, r t ı k 1 • r ı yokedcr 
ODOI. ağ-ıza ferahlatıc 
bir temizlık verir ve hu 
le e n d i n e hakan heı 
insanın hwusiyetidır. 

~~-
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A rya • Samac müessisi, 
Kesbab kadar Hindis

tan ve hariç muharrirlerini 
İfgal etmif, hakkında çok yazı 
Ya2:ılmıt bir adamdır. O da bir 
Brahmenin, yani Hinduların 
en Yilksek Cut'ından bir ruha
ninin oğlu idi. Asıl adı Mula 
Sa.nka.ra' dır, fakat onu alem 
Da.yananda Saravuti unvanı 
altında tanır. 

Ailesi Şiva mabuduna tapar ve 
Çok muhafazakardı. Kendisi kü
çük iken bile bu muhitin batıl fi
kirlerine isyana ba§ladı. Henüz 
0n dört yaşında iken bir gece Şi
l'a mabedinde ibadet ederken Şi
"aı:ıın önüne halkın koyduğu ye
ıt\eklerin üstünde dola§an farele • 
?iıı Şivanın vücudünc çıktıklannı 
IÖrdü. Bundan bahsederken diyor 
ki: 

"Kudreti mutlak olan bir ma
budun üstünde dolaşan farelere 
htıe hükmü geçmediğini görmek 
\eni ona iman etmekten menetti'" 

} 848 de bu adam yirmi bir 
yaşında bulunuyordu. Ai

lesinin evlenmesi için ısrarından 
kt.ırtulınak için kaçtı, diyar, di
) lf dolaştı. Adını değiştirdi ve 8 
.tene Hindistanda akıl, ilim ve 
~şhur tariki dünyaların yanla-
tı.ııda Hindu felsefesini derin, de
tin tetkik ettL Bunun putperest
lik aleyhine olduğuna kanaat ge
tirdi, derhal puta tapmak sılovhL. 

TAN 

-
Kalkütada bir mabedin kaptstndaki kuleler !le '7aaz etmlye başladı. 

#t~f~t~i Kalkiitada Hindli 
~~~ . . 
~;:~~7:r: Universitelılerı 
taplanndan alı -

)ordu ve onu bu nokta - A d 
~!'.~~~~~-H~du u:~~~ ,"..~.'.°:'.h:- r as 1 n a 
t.elt.iıer de vicdaniyetçidir. Fakat 
b~u halka söylemezler. Onlara :o re "hakikat,, yalnız bir sınıfın., 

Itkaç adamın malıdır. Halk üze
~e tahakküm etmelerinin esası 

endUerinin herkesten başka şey
ler bilmeleridir. Halk cahil kal -
~lı, halk batıl fikirlere ve bir ta
lt hokkabaz symbol'lere bağlı 
lı. almalı. Ancak cahil kalan bir 
&lk ruhanilerin esiri olur. Bunu 
~ki katolik kilisesinde de kuv
::tle görürüz. Halbuki Arya Sa

ac halkı cehaletten kurtulmak is
ti:Yordu. 

Q ayananda Saranasti evvela 
çıplak dolaşır, vaazlarını 

~i lisanda yapardı. Kalktitayı zi
d lret edip Kesbab'la şahsi temasın-
~lı:ı sonra herkes gibi giyinmiye 
dt halk dilinde vaaz etmiye başla-

~e Brahma - Sonac'ın tesirile 

::lyete çok kuvvetli bir içtimai 
~ llapçılık soktu. Arya Samac'ın, 
t..~alırna - Samac'dan ayrılan noıt. 
~rı şunlardır: 

t ~tahma - Samac, din, ırk ve cast 
~.l'klarını gözetmeksizin bütün 
1st lntliler arasında birlik yapmak 
)ıı:r• .. Arya - Samac çok §iddctle 
hıll~lurnan aleyhtarıdır. Ona göre 
t- ~lik yalnız eski Hindu mefku
; eli etrafında olabilir, onun ha
l Citıdeki her fikir ve kuvvet va-oa w 

) tıcıdır, muzırdir. Arya - Samac 
~lrııı din bakımından değil, siya
ç ~bakımından da kuvvetle, fakat 
~ dar nasyonalisttir. Fakat bu 
~~kkül çok kanlı çarpışmalara 
tt\' ebiyet vermekle beraber umu-
ıleşeınezdi. Çünkü Müslümanlar 

~~ ~Üshimanlık Hindistanda çc•k 
el Vvetıidir. Bir mesleğin ayni şid
etıe aleyhtar olduğu hıristiyan 
~l'tıaatine de gücü yetmedi, çün
·1\ hıristiyan teşekküllerini İngi
~ er himaye ediyordu. 

:akat Hindistanı milli ve müt
ıt Yapabilmek için Müslüman

l&t-ı imha etmek fikrini Hindu fa
tlerine aşılıyan başlıca kuvvetr:en biri oldu. 

l'J'a - Samac, bütün bu tasav-

i tlarına ve müstakil, müttehit 
t ıı· ınt milleti yapmıya manı o-
düşüncelerine rağmen, kendi 

:························ 
: YAZAN: 

i Halide Edip ! ........................ . 

Kalkütalı bir genç kadın 

dairesinde içtimai bakımdan mü
him inkılaplar yaptı. Aralarında 
Cast'ı kaldırdı, kadın erkek mü-

savatını tesis etti. Fakat Arya • 
Samac da netice itibarile sayısı 

binleri geçen bir cat oldu, kaldı. 
Arya - Samac "Ayrıl" adımın

da çok ileri gitmişti. Büyük harp
ten sonra Hindi.atan tekrar birlet-

mek mefkuresine döndü. Gandi, 
Ensari gibi liderler bir milliyet 
mefhumu etrafında Hint halkını 

toplamıya başladılar. İstiklal ka
zanmanın bir tek yolunu bu bir
leşmede buluyorlardı. Acaba Hin
distan daima "birleş, ayrıl,, tP.m
posuna ayak uyduran, devirden 
devrie birleşip ayrılan kütlelerden 
mi ibaret kalacak, yoksa bir giin o 
biiyiik tenevvüii arasında birlik e
saslarını kurabilecek mi'? 

K alkutada Abdıırra~man Ha
diye misafir oldum. Bu a-

dam vaktile doktor Ensarinin he
yetile Türkiyeye gelmişti. Ondan 
beri Türkiyenin çok samimi dos
tudur. Biiyiik harpten sonra lehi
mizde çok neşriyat yaptığı gibi son 
senelerde Müslüman ismile çıkar
dığı haftalık gazetesinde. ciimhu • 
riyct Türkiyesi için muhabbetle, 

ve takdirle dolu neşriyat yapar. 

Bundan başka Hint istiklali dava

sında hapse girmiş bir vatanper

ver ve münevverdir. 1935 te si

yasetle (1) alakasını kesmiş çuval 

ticareti yapıyordu. Evli değildir. 

Yeğeni ve karısı ile beraber bir 

evde oturuyordu. Salonu ekseri • 

yetle Hindu ve Müslüman münev

verlerinin gelip her şeyi serbest 

münakaşa ettikleri bir merkezdi. 

Kalkı.itaya Hindu üniversitesi
nin davetile iki konferans vermiye 
gelmiştim: Üniversite bana iyi te
sir yaptı, çünkü Hindin en ilerde 
ilim merkezlerinden biridir. İçin
de Nobel mükafatı almış ilim kft
şifi, ilim ve sanattc bütün dünya
nın tanıdığı kuvvetli ve me~hur 

simalar vardır. Bu üniversitenin 
'bir hayli Müslüman talebesi de 
vardır, çünkü Bengalin yüzde 55 i 
Müslümandır. 

Üniversitenin ortasındaki açık 
taşlıkta toplanan yedi bin kiisur 
talebe beyaz esvapları ile insana 
eski Romadan bir manzara gibi 
geliyor. Bengal gençliği tavrında, 
bakışında içlerinde birer volkan 
varmış hissini veriyor. Bu toprak
lar kuvvetli Hindistanın en kanlı 

Şu Gar ip Dünyada : 

Karıları nı 
Ölduren 
Doktor 

Amerikanın Çin 
çinati şehrinde 

avukat, doktor Ko 
lins, müthiş cina 

yetler işledi~ı için 
ölüme mahklım 

olmuş ve hüküm 
geçenlerde infnz edilmiştir. 

Dr. Kolins, karısını öldürmüştür. 

Diğer cinayeti işlerken de rontgcn 
şualarından istifade etmiştir. Kolins, 
daha sonra sevdiği kadınla evlenmiş, 
fakat bu izdivaç ta uzun sürmemiş
tir. Çünkü parasına konmak ıçin eı:ıu 
da ayni şekilde öldürmüştür. 

* Kainatın ucu bulunmuş 
Son zamanlar 

da dünyadan ha. 
lı uzak mesafed 
bulunduğu tesbı 

edilen yeni b 
yıldız keşfcdi 

miştir. Bu bulu 
heyetşinaslar 
rasında çok btiyuK alaka uyandır
mıştır. Çünku, bu yıldız küremiz
den 400 milyon ziya senesi uzaklı

ğındadır. 

Ziya, saniyede 300 bin kilometre 
süratle gittiginc göre, bu yıldızdan 
çıkan her ziya huzmesi, saniyede 
300 bin ı.- 11ometrc katelm<'k .şartiy

le bize 4~0 milyon senede geliyor 
demektir. 

Bu yıldız şu anda yok olsa, biz o
nu daha 400 milyon sene ayni yerde 
göreceğimiz için, birçok heyctşinas
lar, bu yeni keşıf hakkında "kahıa~ 
tın ucu,, bulundu dcmişll.'rdir. 

* Karısından bo~anan Amerikalı 

Los Anj~losda 
Cun Falokne na 
mrnda bir adam 

karısı ün h·ersi -
tede hukuk me
zuniyet imtıha -
nını \'erdikt~n 

birkaç giın sonra hoşanma davası ı:ıç 

mıştır. Cun, mahkemede karı"tnın 

yüksek tahsilli olmasını boşanma <>e 
hcbi olarak il0ri sünmiş. bu suretle 
dostluklar peydahlamıya meC'bur ka 
lacağını, bunun rla aile hayatındaki 

sükuneti hozacagını idrliıı etıniştir. 

* Aliminyumclan kumaş yapıldı 
Dıinyanın eıı 

hafif madenı olan 
alüminyom, artık 

kumaş imr.ılindc 

de kullnnılnbili

yor. Yapılan tec· 
rübelcr, iplik ha· 
line getirilen alüminyorn lıfkrrniıı 

yiin gibi dokunabildiğini ortaya koy
muştur. İngilterede bir çok mocl:ı mn
ga?.aları, şimdi, hu ceşit elbisf'1Prin 
dikimi ile meşgul olmıya başhımış
lardır. 

Alüminyomıian şapka ve çanta i
mali için de yeni tecnıbelere gır şil-ı 
diği haber veriliyor. 

* Radyocla söylenen nutku 
çalmışlar 

İsveç gazetck
·ı 80 inci d!.lgıım 

nl dönümii l'l'Üna 

.ebetile İsvec kra
lının :;ôylcdiği 

ıutku çalan bil' 
1 Amerikan radyo 
1 kumpanyası aleyhinde tecavüzlciıra-
ne neşriyat yapıyorlar. Mesele şudur: 

Kralın izni olmadan bu nutuk. nd 
yo vasıtasile gramofon plaklarına a- I 
lınmış ve piyasada satışa çıkarılmış
tır. 

Bir çok muhtekirlerin bu pliıkları 
çok pahnh satmaları, İsvec;te .ıısahi
yet uyandırmıştır. 

anarşist t2) lcrini yetiştirmivor. 
Hindu talehe memnun olursa 
"Bande Matoram .. diye haykırı -
yor. Müslümanların alkışı: Allahii-

ekbcr. 
(Arkası: Sayfa 8, sulun 5 •c) 

(1) Son ıki s!'.nedlr tekrar siyasete gir
miştir. 

(2) Bandl' Mataram " cl:'im ı;ana ey a
na., dcmektır. Bunu mılli bir rol'nnnl rın 
dan almışlardır ve bugun milli marşları
nın nakarııb budur. 
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ISTANBULUN iÇİNDEN: 

Bazan bir yan bakır, büyük bir kavgaya ıebep olur 

CORMO MEŞHUT 
Mahkemelerine En 
Ço Kimler ·Gelir? 

YAZAN : Naci SADULLAH 
"- En ~edikli miişterilerimiz 

sabıkalılardır. Onlardan sonra sı

rasile. işsizler, sarhoşlar ve serbest 
meslek sahipleri gelir!,. 

ıJu sö?.lcri soyliyen, ciirmü meş
hut mahkemesi miiddeiumumile· 
rinden biridir: 

- Cürmü meşhut mahkemelcri
rıc en cok kimler gelir? 

Sunline VC'rdigi yukarki cevabı, 
şu cumll.'lcrlc izah ediyor: 

- Snbıkalılımn ni~in başt.a gel
diğini söylemiye lü?.um yoktur, sa
nırım. Çi.ınkü sabıkalıların yer
leri , yurtları , ya mahkemeler, ya 
karakollar, yahut ta hapisaneler
dir! 

İşsizlere gelince, onlar sinirleri 
en fazla bozuk olan bic:arelerdir. 
Ümitsizlik, ve aclık, başlarını dön 
dLirmııs. gozlcrini karartmış. can
Ja rına "tı:ık,. <IC'rnıştir. Çabuk kı

znrlnr, çabuk çatarlar, mahkeme
den korkuları )Oktur. Çünkii ha
pisanc onlar için hir felaket de
gil, bır devlettir Biz bunlara ec
za verirken. ceza yemiş gibi acı 

duyarız. Fakat ne yaparsınız? Ka
nun, ilhamını merhametten al
maz! 

S O\ ledıgım gıbi, işsizlerdt?n 

sonra, sıra sarhoşlara ge
lır . 

Bunlan knrnkol::ı, nıahkemeye, 

\'e nihayet ekseriya haplsnncye 
düşüren hfıdisr>ler, sebepler h. y
rct \'ereC'ek kadar bnsittir. 

Ya içtiklC'rı zıkkımın parasırıı n
demcmiş, k~vga etmişler. ya bir 
:an bakışa hiıidctlenip dovüşmuş
ler, yahut ta ctnıf:ı iM. nara, şişe, 
kadeh atmnmalannı bildiren mc
murn kabarıp çıkışmışlardır. 

Net icedc. rakının ayaklanrlırdığı 
o bir lahzalık cınnetın. hiddetin, 
ve şiddetin cezasını. en az bir haf
ta, bır ay, bir yıl cr,'<erler ve ma
alesef sarhoş mticrimlPr arasında. 
her sınıftan, her meslekten adam 
vardır. 

Ç iirmu meşhut mnhkcmcsint? 
getirilenler orasında, ser

best sanat, serbest meslek men
suplarının da çok bulunduğunu 

soylemiştim. 

Bence, komisyonculuk, arabacı
lık, şoforlük, bahçıvanlık, berber
lik. seyyar satıcılık. koltukçuluk 
gibi işler gören bu adamların mah
kemeye dtism,,kten çekinmemele
ri, bac;Jarında, hususi ha-
yatlarını bile murnkabf' eden a
mirler bulunmayışında.ndır. 

Sicillerini tutan resmi bir mli
essese yok. Bir skandal yüzündPn 
işsiz kalmak korkusu yok. Hula
sa. hareketlerinin hesahını. bi?.
den başka hiç kimseye verecek de-
ğildirler. Bu itibarla, atak dav . 
ranmaktan. herhangi bir hfıdıseve 
kanşmaktan. püriiz çıkarmaktan 

çekinmiyorlar. 

H albuki biçare memurlar öy 
ı~ mi? Cürmü me~hut mab-

kemesine en az gelen kimseler me
murlardır: İşten atılmak korku
su, onların harekatını. çok sıkı bır 
firen gibi bağlıyor. Biçareler, ha
karete bile maruz kalsalar: 

- Viran olası hanede evlat ve 

ayal var! 
Deyip dişlerini sıktyorhır. . 
Hatta ben, haksız yere dayak yı

yip tc: 
- Yarın dairede duyulursa, ha

şım derde girer, mPram anlata
mam. Kabahati bana yüklerler! 
korkusile ses çıkarmıyan memur
lar bilirim! 

- En çok işlenen cürlimler ne
lerdir? 

- Davalardan çoğunun mevzuu 
"hakaret", "kavga••, ''azife ba
şında memura hakaret", "sarhoş

luk,, tur. 
Kavgaların çoğu da, ya ödf>n -

miyen bir borç, ya kİskançlık, ya 
sarhoşluk yiizünden çıkar! 

H em bana sorarsanız. ortalık
ta sinirleri bozuk insanlar 

pek çok. 
Bırisi tramvayda. k;ızara biri~i

nin ayağına basıyor: Ka\ ga çıkı

yor. 
Birisi tanımadı~ı hirisin<len kih 

rit istıyor. berikı \•ermıyor, kav
ga çıkıyor. 

Birisi, yanında erkek bulunan 
bir kadına yanlışlıkla bir lahza 
bakıyor: Ka"ga çıkıyor. 

Far<ıuı bir vapur iskclesinde. 
si?.den c:onra gelip te c:izden e\•vd 
bilet almak istiyl'n ve bu namt?şru 
arzu.c;ile omu?.ıın111.a hiııC'ıt hır a
çıkgöze kemali nezakPtle swgı. 
sıra tanıtmıya kalkıı:;ıyorsunuz: 

Kavga çıkıyor. 

Vf' faraza yolda dalgın vi.ırür -
ken, birisinin size çarpmasına mlt
ni olamıyorsunuz : Kavga çıkıyor. 

Emin olun ki. ekseriva. t~han
caya. bıçaga kadar dayaıı11n kav
galardan çoğıı. bu kadar basıl se
beplerden çıkmaktadır 

Bunlardan da anlaştlıyor ki, he· 
pimiz, uzun müddet. Terkos c;uyu 
yerine bardak bardak Bromiir ıç
mck mecburiyetinde •iz.! 

G edikli rniişterilcrimiz ara • 
sında büsbiıtun bu saydık

larımdan başka, şantajcılar da \"8r· 
dır. 

Onlar, servet. şöhrf't. hı:ıvs;,.,.t. 
mevki sahibi kimselere musallnttıı 
lar. Onları çileden çıkaracak bır 
harekette bulunurlar. Onlarda n 
hakaret görmek. hatta tokat ye -

mek için. ellerinden gelenı yan:ır
lar ve işe polis karışınca hemen 
davacı olurlar! 

Bunlara çatan bir çok bkarc
ler. sırf bir scrserile mahk<'mf>Y<'. 
ve nihayet dile rliişmek korkı.ıc;i
le, keselerine da\•ranırlar v<' -:an
tajcının gönlü oluncıya kadar ve
rirler! 

Maamafih, bu paravı ödemevı 

enayilik sayıp ta. bize gelen p ş
kin zenginlerimiz de çokturr 

(Ltitln fall' Çttvırııı 



TAN 
ı.LIMLERININ SEYAHATi: 

Müddeiumumi ve 
Hakimler Arasında 

Yeni Terfi ve Tayin er 

, 
./ 

l:lursa muallimleri Trakya seyahatinden döndiller. Resimde, muallimleri 
Edirnede" General Kazım Diriklc beraber göriiyorsunuz 

ZMIT MEKTUPLARI: 

İzmitte En Güzel 
Cins Balıklar Ç kar 

Bugün Ölü Bir Vaziyette Olan 
zmit Balıkçılığını kurmak lazım 
İzmit (TAN) - Büyük Harp sene
rine kadar, İzmit körfezi,leziz ve 
efis balıkları ile pek şöhretli idi. 
Körfezde avlanan nadide Levrek 

te teessüs edecek balıkçılık sanayi

ini uzun uzun, hikaye ediyorum. 
Dikkatle dinliyor: 

- Hepsi guzcl amma, bcnrm de 

Kararnameyi 
Ankara, 30 (Tan muhabirinden) -

Hakim ve müddeiumumiler arasında 
ki tayin ve terfiler yüksek tasdike ik
tiran etmiştir. Yeni kararnameyi bil-
diriyorum: ü 

80 lira manşlı birinci sınıf adliye mOfct
tlşllğine terfian ikinci sınıf adliye mOtetti
ıi Faik Urns. 

70 lirn maaşlı memuriyetlere 
terfi edenler 

Neşrediyoruz 
hukuk htıJdml Hamdi Kökay, yedinci dere 
ce AyanCJk hAktmllğine terfian o yer hA
klmi L{ltfO Karanll, Aynı htıkfmliğine ter
fian Nevşehir tıuısı Yusuf Bahri Knygusuz, 
Sarıkamış htıkimllğlne terfian Şarklknrahl 
sar Azası Reşad Akkuş, Yenişehir hukuk 
hfıkimllğinc terfian Balıkesir Azası Ali Rı7.a 
Daloğlu, Çine hAkimliflne terfian Urla ce
za hAklml Tevfik Topuğlu, Balıkesir sulh 
hfıklmllğlne terfian Kastamonu tızası Mch
med Nafi Yılmaz, temyiz mahkC!mcsl rapor 
törlüğüne terfian Ankara fızası Lcımı Yüce İkinci sınır adliye müfettişliğine Bursa 
oglu, Burdur sulh hAklmllğlne terfian Bolu 

hllklml Said Özden, ikinci sınıf ndliyc mü- Azası Fevzi Özyalçın, yedinci derece İstan-
fettlşllğlnc temyiz mahkemesi raportörlerin bul sulh htıklınliğlne terfian İstanbul su1h 
den Şc\•ki Yalım, temyiz mahkemesi rapor- hfıkimi Celalerlrlin Taımınar, yedinci derc
törlerinden Rnş M. U. mıııı\dnll'riııden Ha- ce Silifke ceza hlıklmllğln<' tC'rfian o yer ce 
lld Enver, Konya M. U. liğine Biirhnnlye 
.M. u. si Haydar Akt.,n, Mnnisn M. Umumi ta hfıkiml Emin Uncuo{!lu, GUmUşhucıköy 
llğinc tC!myiz mahkcmf'si raportörlerinden h5.klmliğine terfian Orhnnell htıklml Ha -
Servet Tan, VezirköprU Mkimllğinf! Vezir san Dikmen, Vezirköprü hukuk htıklmli -
köprü reisi Muharrem Fevzi can, Temyiz ğine terfian o yer tıznsı Muhtar Atam:ıl 
mahkemesi raportörlerinden Nevşehir reisi Yedinci derece Akşehir reisliğine terfian o 
Rıza Balaban, Altıncı derecede Kocaeli hli- -y_er reisi Cemil Tokuz, Yozgat s_ulh hilkim
kimllğlne terfian Kocaeli hlıkiml SaH\had- lığine terfian Elmalı ceza htıkımi Fehim 
din Ersin, Altıncı derece Bnş M. Umumi Ünal, Pınarbaşı htıkmllğlnc terfian Kara -
muavinllğinc tcrflnn M. Umumi muavini 1 milrsel hAkimi ŞUkril Dillek, yedinci derc
Mustafa Remzi ErHlrk, Niğde hlıklmllğine cc Silh"ri hakimliğine terfian o yer hllkl
terfiah Niğde Azası Cevdet Günday, altıncı mi Derviş GUndUz, Erzurum, sulh hftldmll 
derece temyiz raportörlcrind<'n tC'rfinn Tuğ ğine terfian Erzurum lızası Hakkı Ülgen, 
ran, altıncı derece Kayseri hukuk hôklm- Develi ceza hllkimllğine terfian Kırşehir r.
liğine terfian Kayseri hukuk htıkiıni Hilmi, zası UıtfU Erdem, yedinci derece Çoru:n 
Gültepe, altıncı derece Dıyarhakır eezn hı'\ hukuk hfıklmllglne terfian o yer hukuk hfı 
kimlll!ine tcrfi:ııı Oyıırbııkır ceza hfıkiınl kimi Safi Onaran, GUriin M. Umuınlllğinc 
Hamdi Onsalan, altıncı derece Rize hukuk terfian Kula M. Umumisi Hakkı Tunçny, 
hakimliğine terfian o yer hukuk hfıkiıni Ali Çemlşkezck h!'ıklmlfğlne ff>rtlan Bolu i\'I 

Ural, altıncı derece Mustnfn Keınnlp'lşn hıı [ U. muavini Fahri Baykay, yedinci derece 
kuk hakimliğine o yer hukuk htıkiıni :Fuad Adapaznrı M. Umumtllginc terfian o yer 'M, 
Yazıcı nltıncı derece tcmyi'Z mahkemesi r:ı Umumisi Nilsret Tunçer, Bürhanlye >\1. TJ
portörkrlndrn terfian temyiz mnhkemec;I mumlliğine terfian Ba1ıke lr M. U. mua

e Barbunyalar, vükelii sofralarına bir çift sözüm var, diyor, bizim kör- raportörlerinden Şakir Bnrnn, Bursa Mı - vini Hilmi Çlloı!lllları, yedinci derece lcıtan 
adar yükselir ve kibar sınıf, mu - fczde Levrek, sardalya, mercan, lü· ı kimliginc terfian istıınbul llza mıırıvini bul M. U. bnşmuavinliğlne tcrffan o ver bas 
akkak surette, İzmitten gönderilen fer san göz, Barbünye külliyetli Hamdi Doraz, altıncı derece Silifke hakim mum·inl Scnuhi Arsan, yedinci derece 'i'rab 
alıklara, ragbct gösterirdi. Bugün mrktarda çıkar Bunların mevsimi llğine teı·fian ° yer hlıkimi Mehmet Ali zon htıkimliğine terfian o yer hfikimi Rah-

. ~. . " Tlkblz, Alanya hukuk hilklml!ğinc terfian mi Anlı, yedinci derece Corum sulh h!ıkim 
Balıkpazan,, o günlerin yiidını, o geldıgı vakıt, balıkçılar denıze açı- Denizlı sulh hükimi Faz.lı Şenol, altıncı de- liğine terfinn o yer sulh hflkiml Avni Da-

lı günlerin hatırasını taşır gib!, lırlar .. ve bakarsın, elleri boş dö - rece temyiz mahkemesi rnportörlliğüne ter nışknn, yedinci derece İstanbul sulh.hfıkim 
ık, viran durmaktadr. nerler.. fian temyiz mahkemesi raportl'irlcrindcn liğine terfian o yer sulh lıflkimi Rauf Diz-

Evvelki gün, birkaç kilo kefalin K '' f d b l k . k M . • ·urcddin Şener, Mersin hukuk hAk!ınliğı- dar, Scyltgıu:i hfıkimUğlne terfian Emed 
o: e7. c a 1 

)O ' . • ~:maraı.a ne tenfian Istanbul icrıı muavin hilkimi Liıt hfıkirni F<'lıınl Altınay, yedinci derece fstnn 
trafını halkalamış gruba baktım geçmış, derler .. Halbukı, korfez bı- !ti Çnkıroglu, fsparı...ı reisliğine terfian An- bul sulh hfıkimllğine terfian o yer hakimi 
a: tip tükenmez bir balık hazinesidir. kara sorı:u hakimi Kcnnn A toergirı, Ke - Cevat Erkul, yedinci derece Akhisar hlıklm 
- Balıkpııznn sahiden ölmüş, de- Her cins balığın ayrı ayrı yerleri var malı h!ikiınliğinc terfian Çankırı tızası Ali liğinc tcrfinn o yer hukuk hfıkiml Sahri Ak 

· d fi k kl l) .. 1 · Arın, Kütahya ceza hıikimliğlnc terfian .söyck, yedinci rlcrccc İstanbul sulh hfiklm-ım. ır. ere e açı· arı anca on erı. l\! . fı li"' t 
1
. lh h'-k' · s ı•h d 

• .. , . • ' nnısa 11.nsı Hilmi Ayık, altıncı derece tem gıne er ıan o yer su " ımı n " ıı -
"- Bu gördüğün cadde. Ta öte Knramursel snhıllerı, Dcğırmendcrc ylz. mahkemesi raportörlllğUnc terfian tf'm dın Demirclll, yedinci derece Dörtyol ha-
aşa kadar karşılıklı balıkçı esnufı Rr ğU., G.Gnna, Seyrn.on. ~·lon ___ , ..... ,_,_n_ ........... _ ... _ •-'--- Jd~ı:;:;ın ... 1 ..... rtan n Vof' hAJrı ..... ı 'T'A""'"~ 1 ... 

e doluydu ... Şafak sökerken: Denneç ile İzmit arası balıkların yu .Malatya cczn h:ikimllgine terfian Arapkir Divriği hfikimliğine tcrtinn Sivas tızası Ha 
hakimi Fehmi At:ıbay altıncı derece tem lid Yolalan, yedinci derece Karacasu htı-- Haniya derya kuzuları._ va verleridir. Fal<ııt, bu yuvalar, son 

/ 

. hk . ' • ö, 
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. -
" . yız mn ·emesı rcıprırt r güne terlıan tem- kimliğine terfian o yer hflkfmi Fahri Bil-

- Kınalı Keklik.- radan acemı balıkçılar tarafından yiz mahkemesi raportörlerinden ZiihUI Uz- gin, yedinci derece KC!maliye hfıkimllğine 
- Taze .• Taze... bozulmuş, balıklar tedirgin edilmiş man, oıltıncı derece Üskiıd::ır M. Umumtli- terfian o yer hfıkimi Şemseddin Özb<"koğ-
- Korfez gülü. tir. Balıklar mıntakanın başka saha- ğine terfian Üsküdar M. Umumisi Nurı Te- f lu, yedinci derece Ankara sulh hl\ kimliğine 
- Lüfer... 1 rına yuva kurmuşlardır. Her ı;;cy • ınizer, Siirt rei liğinc terfian Van reisi terfian o yer sulh hılkimi İhsan Sidnl, ye -
Sesleri yükselir, akın akın, müş- : v el yuva yerlerinin tesbit e- LCıtfü Erkan, altıncı derece Ad:ın:ı hukuk dinci derece L{ılcburgı:ız h!ıklmllğine ter-

en e v haklmli"Jne terfian o yer hukuk hılkimi fian o yer hi'tldml Rdet Anul, ;ı.:ımnlı ecza 
riler dolar, zevkli, alış, veriş olur dilmesi, buralarda Dalynnlar kurul- İsmail Hukkı Göktürk, altıncı derece Gl • h!ıkimliğine terfian Aryon i'ıznsı Celf'ıl 'U'mıı, 

u." ması iktiza eder. Sonra, perakende resun mUddciumumiliğine terfian o yer J\!. yedinci derece Anamur hllkimJi~,ne terfi
Bunlan bana yanık bir memleket ı balık snvdına nihayet vermek. top- Umumir.I Tııhlr Sencı•r, altrncı derece ·,ıa- an o yer hfıkiml • 'afiz Özcktem, yedinci de 

'rküsü söyler gibi, g(jnülden anla- ı lu bir ~kilde tcski.lfıt ve kooperatif ra! .M; Uı~u~iliğine terfian o yer M. Umu rece Rafre huku~ Mklınllgine ter'ia~ ~ 
. . . Ş • " 1 mısı I• eyu Kökenöz, nltını-ı dC'rcre Antnlyn yer hukuk hllklmı Mchnıt:t Bllrn, ~·edını:ı 

n ıhtıyar balıkçı sozlcrıne devam ler kurmak lazımdır. M. Umumillgiııc terfian o yer M. U. si Hnk derece Burdur hukuk Mklmlll:lnc terfıan 
iyor: Sonra satış işi kalır ki, bu, bugün kı Öztckin. • o yer hukuk hakimi sıırtct Gürkan, Emcd 
- Fakat, diyor, harp oldu. Eski kü fenni şartlar içinde yapılır ve 55 lirn maaşlı memuriyetlere hiıkimlıgine tcr!ınn Scyidı:nzl h!ıkiml F.dip 
em, eski neşe, eski heyecan bir ha binlerce lira kazanç temin eder.,, terfi edenler Berkit, yedinci derece Dursn icra hAk!mli-
al oldu. Biz, şimdi bu hayalin sev ğine forllaıı B4rsa icra lıtıkimi Sami Akya-

- izmitte balıkçılık sanayii kuru Yedinci derece Bursa sulh hakimliğine man, yedinci dC'rC<'e İzmir sulh hfıkimlı ~i-
ası için bu pazardan uzaklnşamı - lamaz mı? terfian o yer hfikiml Etem Tezel, yedinci de ne terClan 

0 
yer sul hhlıklmi Kfır.ım Ako:it, 

oruz .. Neylersin geçim diinyası bu.,. İ rece Konya sulh hiıkimlı~lrıe krfian o yer yedinci derece Tar us hukuk hakimliğine 
P k' di h''k" - Nasıl kurulamaz, stanbulda ba sulh hakimi Ahmed KnrC'ı, Kıış htıkimllğine Muzııffer İzgi, Serik hdkimliğıne trrlian 

- e ı amma, yorum, u u - l k l k kt b' 1 k d. 1 ,. terfian Alar•va hukuk hflkimi Alı Rıza A.v-
t K - rf d k' d · h · · · ı çı ı me • e ı açı aca • ıyor n.. ..., Antalya llzası Fııik Esen, i kllip ceza hfıkır:ı e , o ez e ı enız azınesını çı 

1 
., İ ı· dogdu, Pazarcık hfı .lmlı :ine terfian :\1ar-

k k .. f b 1 k 1 ğ ih t Bu mektebin zmıttc açılması azım Iltine terfian Yozgat fızosı Hıfzı Akmcı, ye arma or ez a ı "ı ı 1ını ya e • mnris hakimi Sadık Tnckın, DUzcc hııkuk 
' ır k k b' f b " dind derece Diyarbakır ceza hakirnliğıne ek · · H tt" "t h 1 dır. Sonra, onserve yapaca ır a hilkimliginc terfüın Cıdc hakimi Zeki üı-1stıyor... a a, mu e assıs ar . 1 1. terfian o yer ceza hkimi Mehmet Arıkan, 

ld . T tk'k t rıkanın da burada kuru mnsı azım- ker, Haymanıı h!ıkirnligine tcr!hn Sinop fı- İ 
a ge ı. e ı at yap ı.. . . yedinci derece stanbul sulh h!'ıkimlit;ın~ 
F , k l .. 1 . b' dır. İzmıt kara ve denız yoluyla yur zası Hakkı Gi!r~oy, ycdirırl derece Ünye t r· 
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aı . 

1 
!\" hl! T 

erı a mamış goz erı yaman ır , hr..kln rğ· t t h~k· er ınn o yer su ı Hı um .u s un:ıy, 
. t · · · d dun her tarnfına bağlıdır. Bızim ya cep " 1 ı ınc er ırın ° yer ceza '1 ı- tstıınbul sorsu hfıkimli •ine terfınn İ tıınbul 

eşe ve sevınç a cşı ıçın e yanı- 1 pacag~ ımız iş, harice değil, dahile ve mi Rıza Orhnn, Arapsun hllkimlif:ine ter- ağır ce:m ft?.nsı Sami Erdem yedinci derece 
or: fınn Kayseri llzası Hnmdl Yalçınkny:ı, Mıır Balıkesir sulh hAkimli ine tcdtnn o yer 

u? .. 
Rahmet babana' dl.yor, dog~ru halkımıza balık yedirmek, bunu ucuz maris hlıkimllğine terfinn Bm~kır hfıkınıi ' di . d 

sulh h.ıklmi Nuri Tılıncr, ye ncı er('(·~ 
vermektir. Anadoluda balık nedir, Asım Güven, Kalecik ceza h:ikimllt!lnc ter Denizli sorgu hfıklmllğlne terrian 

0 
yer sor 

Vilayetin başladığı güzel işi, balık 
lığa verdiği geniş ehemmiyeti, şeh 

· ize iskan edilen balıkçı göçmen
ri, Ankara ve İstanbula canlı ba
k göndermek tasavvurlarını, İzmit 

üddelumumi, aylar süren 
bu müş:ıhedelerinin beni 

çok düşündüren bu şayanı dikkat 
neticelerini şu sözlerle tamamla
dı: 

- Mr-amafih, cürmii meşhut 
mahkcmell'rinin kuruluşu, miic
rimleri, bilamübaliığa yarı yarıya 
azaltmıştır. 

Hele cürmü meşhut davalarının 
ağır ceza mahkemesinde de gö
rülmesi, çok hayırlı neticeler ve
recektir. 

Eskiden, hazan yedi, sekiz sene 
süren davaların şimdi yedi sı>kiz 

günde tamamlanması cürüm işle
mek istidadında olan kimselerin 
gözlerini ürkütmüştür. 

ÇOnkü uzun zamanda verilen ce
zalar tıpkı uzun süren hastalık

lara benzer. Çabucak verilen bir 
ceza ise, insanı kısa zamanda ölü
me sürükliyen bir hastalık gibi 

korkun~tur! 

bilmiyen şehirler vardır.,, fıan Erzincan a7.ası Mehmet Günı:ör, lirin ı,'ll hiıklml İbrnhlm Apnydın, Seferihisar 
Körfezli balıkçının bir çift sözü ceza hfıkimliğine terfian Manisa fızası Cel.i- lıılklmllgiııc terfian l'şak sulh hakimi Feh

lcddin Cem, yedinci derece Egirdir hfıkıın- mi İnal, Maraş ceza hakimliğine terfian A-
yoktur.. Jiğine terfian o yer hdkiml Ri!at Gilnay - dana b.ası Necip Uslu, Uşak sulh hfıklmli-

C. Y. Körfezli d dl · d A k hr..ı · l' ın, ye ncı crcce n ara sorgu ... ;:ım ı- ğine terfian Gerede cezn hfıkımi Şuknı Soy 

IZMIRDE: 

Bir Genç Boğuldu 
İzmir, (TAN) - Konaktan Karşı

yakaya giden "Güzel 11.mir" vapurun 
da bir fncia olmustur. Yolun tam 
ortasında, vapurun burnunda bulu
nan bir genç denize düşmüştür. He
men vapur durdurulmuş ve bir san
dal indirilmişse de, bu orada denizin 
yüzüne bir kere çıktığı ve cllerile yü 
ziınü sildiği gbrülen gençten eser bu 
lunamrunışhr. Denizin üzerinde yü -
zen kas]ceti alınmış ve içinde mor 
kalemle "Halil'' yazıldığı görülmüş
se de hüviyeti henüz anlaşılamamış
tır. 

TURGUTLUDA : 

Halkevi Reisliği 
Turgutlu, (TAN) - Esn,;ıf ve ahali 

bankası müdurü Nuri Gürelli, Halk
cvi başkanlığına seçilmiştir. 

ğinc terfian Ankara sorgu hflkimi Necati kan, Torbalı hakimliğine terfian Ay.:ş hil
~ılmnz, Y~dlncl derece Dtızce M. Umu~1- kimi Demir Kalkay, yedinci derece tstan
lığlnc terfıan o yer M. Umumtsi Zeki Bıl bul sulh hdkimll •ine terfian 0 yer sulh M
gln, yedinci derece İstanbul hılkimllğlne ter kimi Kadri Sezen, yedinci derece Kilııı hıı 
fian o yer sorgu hfıklmi Saffet Onan, Mcr- ı kuk hAkimllğine tC'r!ian o yer hukuk hfıkl
sln sorgu h, kimliğine terfian Kula sorgu mi İsmet Şen Bursa hflklmllğinc terfinn İs 
hakimi Asım Sllner, Ço.rlu Mklmliğlne f<'r l tnııbul füwsı Ali Mur .. ıf!cr E~ranoz, yedımi 
flan Gilrün M. Umıımls.ı frfnn ~17.tınlık, .\- c!ercce Sinihisnr lıfıkimliğine ıerfinn 

0 
Y"r 

masya hukuk hfıklınllj!ıne tcrfıan o ye:- hu haklın! Faik Köıııtcndinoğlu yed nC'i de c 
kuk hakimi Zıya Si;~ınez, yedinci clerecc Akçadağ hfıl>lmllğinc terfiıın 0 yer hfı:;~ti 
Adana .ceza hfı~imll~ıı~e t?rf'.an o yer ce- Rcfık Beliir, yedinci derece Anknr:ı sulh 
zıı htikıml Tevfık Özdol, Erzıncan sulh hfı hfıklmliğine tt'_ı·flıın 0 yer sulh hılkimi Hll
kJmliğine terfi:ın Çortım lı7~,sı Fehmi F.y- scyln S:ıpınnzlı, yedinci derece baş l\i. U
men, KaramUrsel hfıkimllğine terfian Bur- mum! muavini KllzıınAkyol, yedinci derc
sa ccz;:ı hfıklmi Nuh Neı:mcddln Çnndarlı re Ellizığ M. Umumlliğine terfian 

0 
yer M. 

oğl~, yedinci derccC' ~araman hllkimliğine ı liğine Cebelibereket M. Umumisi Fcıhred
tcr!ıan Karaman hiıl<ımi Hayri Aksoy, Bur Umumisi Nuri Erenler, Bilecik M. Umumi 
sa sulh h11klmllğlnc terfian Bursa lızası Sn din Uguz, ucilncü sınıf adllyc mufcttişllği _ 
ıahaddln Erkıvane, yedinci derece İzmit ne Artvin h{ıklmi Ali KC!mol Göğüç, üçün
sulh hakimliğine tc:?rfian o yer sulh Mklml cil sınıf adliye milfettlşliğlne Manisa .M. 
Avni Gilnel, Bolvadin ceza htıkimllğlne ter Umumisi Rlfat GüllU üçüncü sınıf ndliye 
fian Tokat fluısı Harun Soran, Van reisli - müfettişliğine Bilecik' M. Umumisi Hilsa _ 
ğine terfian Siirt reisi Mesut Öveçoğlu, ye- mMdin Eroğlu, üctıncil sınıf adliye müfet
dinci derece Kemalpaşa hilklmllğine ter- tlşllğfne İ!:killp hukuk hılkim! Kfızım Tura, 
fi.an o yer hAklml Celfıl!.'ddln ~aysal, ye - Kırklareli kadastro hAkimllğlne kadastro 
dınci derece Alaşehir ceza hlıkımliğine kr hAkimlerfndcn Hüseyin Avni örmeci, Edır 
tlan o yer cl"za hAklml Ziyıı Atac, Gemlik ne kadastro MkimliğlM Bursa kadastro 
hukuk hdkimllğlne tcrfıan Çatalca C'eza hA h:iklmi \iustafa LCıtfü Sezer 
kimi Seyfullah Şnktr, yedinci derece Cer - • 

(Ta~·in ve terfi knrarnamesinin gekcs hutruk hftklmllğine terfian o yer hu-
kuk hAkiml ı~otm Tnnverdl, yC'dlnci dere- rl kalnn kısmını yarm neşre devam 
ce Bartın hukuk hı\kimllğine terfian o yer edeceğiz.) 

(Hikayeden Mabaat) 

i • 1 1 • 
(Başı 6 ncıda) 

- Of! Çok bayat! Taş gibi! 
Erkek, hiç cevap vermiyordu. 

Genç kadın, soğuk biraları get! -
ren garsona: 

- Sizde, yiyecek ne var? diye 
sordu. 

Garsonun verdiği listeye baktı: 
- Bize, kaşar peyniri, salam, 

bir de karışık salata getir. 
Soğuk hirayı, yudum yudum ic

ti, yüzünü buruşturarak bardağı 

masaya bıraktı: 
- Buz gibi amma, lezzeti bir 

tuhaf! Sirke gibi! 
Garsonun getirdiği mezeleri tat 

mıya başladı, ucundan ısırdığı sa
lam dilimini yüzünü buruştura

rak tiikürdü: 
- Kupkuru! Kim bilir ne zaman

dan kalmadır. Bez gibi! 
Kaşar peynirini ki.içiik küçük 

dilerken, mırıldanıyordu: 
- Gazino mezesi yenir mi? 
Kaşar peynirinden bir parça aJ. 

dı, ağzına attı; biraz çiğnedikten 
sonra, yüzünü buruşturarak yere 
tükürdü: 

- Of! Dura, dura kurumuş. Hem 
acı, hem de kerpiç gibi! 

O ana kadar erkek, elini hiçbir 
şeye sürmemişti. Yalnız, oturdu
ğu yerde renginin, bakışlarının de
ğiştiğini göriiyordum, hiddetinden 
titriyen bir sesle: 

- Şu halini beyeniyor musun? 
dedi. 

Genç kadın, sordu: 

- Ne gibi? 

Erkek, kaşlarını çatmıştı: 
-Sabrım tükendi, sabrım tü-

kenince de ne olacağını bilirsin. 
Kavga etmiyelim, evdeki gibi! 

Genç kadın, birden değişiver -
di; hemen bir armut aldı, soydu, 
dişledi, yüzü güldü: 

- Bu, çok lezzetli! Şeker gibi! 

* Acaba, evde nasıl kavga ediyor 
lardı? Bunu, pek fazla merak et
medim! 

Bugünkü 
.fftndıstan 

(Başı 7 ncfde) 

H int üniversite talebesi, 

Türk edebiyatından tercü
me edilmiş parçaları dinlerken en 
çok üç şeyle alakadar oldular: 
Namık Kemalin Hürriyet , kasi

desi, Mehmet Akifin Şark ve Müs
lüman diinyasının gerililini, perişan 

lığını gösteren bir parça ve Nazım 
Hikmetın Piyerlotiye yazdığı, yine 
Şarkın sefaletini gösteren bir kaç 
satır. Nazım Hikmetin "Benereı 

kendini niçin öldürdü?,, kitabında 
Kalkutada tasvir ettiği bir içtimaı 
da çok sevdiler. Talebe fikir itiba
rile ekseriyetle sola doğrudur. Fa
kat ister sağ, ister sol olsun hep
sinin kalbinde istiklal için ezeli 
bir yanardağ var. Vatan, istiklal, 
gibi kelimeler geçtikçe yedi bin 
küsur çift gözlerde şimşek çakıyor, 
"scınm sana ey ana., avazı gırt!ak
larını parçalar gibi çıkıyor. 

Bu iiniversitenin büyük profe
sör ve alimlerinden bir simayı ay 
rıca memleketimin okuyucularına 
takdim etmek isterim. Bizde son 

senelerde çok takdir ve hürmet 
ettiğim ilim aşkile çalışan gençle
ri alakadar eder zannındayım. Bu 
adam Sir J. C. Bose'dir. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

31 - 7 - 938 ---..::: 

Futbol: 

Slavya Takımı 
İzmire Gelecek 
Izmir, 30 (Tan muhabirinden) -

Futbol federasyonu reis vekili Dan· 
yal Izmire gelmiş, spor teşkilatı er
kanile ve futbol ajanile temaslarda 
bulunmuştur. Bu temaslar, burada 
yapılacak müsabakalarla da alaka,: 
dardır. 1'~uar ayında, Çeklerin "Slav 
takımı Izmire gelerek bir maç yapa· 
caktır. . 

Izmir, Ankara, lstanbul, ve Trak ' 
ya muhtelitleri arasında bir fuar tut 
nuvası yapılacaktır. 

Zincirli kuyuda 
Bir Otomobil 
Kazası Oldu 
Dün sabah saat dokuzda Z1ncırU· 

kuyuda bir otomobil hendeğe yuva! 
lanmış, yuvarlanırken iki defa tal'' 
lak atmış ve içinde buluan üç kişi y• 
ralanmıştır. 

Büyükderede oturan doktor Ka 1 

sapyan, idaresindeki 1433 numarııl1 

otomobile iki de arkadaşını almış ,.e 
Taksime doğru yola çıkmıştır. 

Otomobil Zlncirlikuyu jandarıtl; 
karakolu civarına vardığı zaman s 
taraftaki ön tekerleği ' patlamış "'e 
bu patlamanın tesirile otomobil sO' 
la meyledip hendeğe yuvarlanmış '~ 
yokuş aşağı iki taklak attıktan sotl 
ra durmuştur. 

Büyük ve güzel bir tesadüf neti ' 
cesi olarak ta otomobil içinde bul~ 
nanlar bu feci kazadan gayet }18!& 
yaralarla kurtulmuşlar, yine ketı 
tedarik ettikleri vasıta ile Etfal b~ 
tanesine gidip tedavilerini yaptırd 
tan sonra evlerine dönmüşlerdir· 

Muamele Vergisi 

Niçin Yanhş 

Anlaşıhyor ? 
(Başı 5 irıctdel 

}(•' R u~~~n.~a~!~~ua.d~e: ,• 

ne bazı sanat zümrelerinin ~ 
tesnalar addına ithal saltıhiYe . 
vermiştir. Şu halde memlekettclC

1 

sanat zi.imreleri: e 
Evvela: İcra Vekilleri beye~i~ 

istisnalar meyanına ithaller! ,ç 
müracaat edebilecekler, l<' 

Saniyen: Müstesna ol~~ad1~8, ları takdirde maktu vergi ıçın l\ 
dıt· live Vekaletine başvuracaklar " 

• ı "" Gerek İcra Vekilleri heyetinin ıe 
gerek Maliye Vekaletinin sürst., 
iş görmek hususundaki hususi gıı) 
retlerine rağmen bu. ı.şleri~. seı; 
lcre vabeste olduğu fllı teerubel 
le sabittir. 

Şu halde bugün için istiŞ9~ 
mahiyette olan muaJPe ı 

vergisi kanunundaki m~tale~ 
şöyledir: Unutmamalı kı, betl ır 
bu makalemde imza sahibi tstB ..u 

l" ,.Br' bul defterdarı veya ma ıye · ,. 
dat müdürü de olsa bu mütaleıı1t 
nın muamele vergisi tahakkuk };' 
muru nazarında bir kıymeti )'0 

tur. 

•itlt 

Tahakkuk memurları ~ ıL 
kendi bildikleri gibi değ.; 

mesuliyetten tevahhuş ederek 111, 
laka vergi tahakkuku yapacl1}( 

9
• 

lar ve mükellefler mükellef 0111~. 
dıkları bu vergi için itiraz, ıe u 

yiz komisyonlarında , ŞCırayı d~. 
lette u~raşacaklar ve bu diC\ı 
meden kaçınanlar da ya ven~1ı:· 
verecek veya terki sanat edec~eı 
tir. İşte şehirdeki şimdiki vazı) 

budu~ • ·~~ 
dan 12) ye kadar fıkarnya meccanen [Bu mevzu Üzerindekı 1 

1
r 

Dh•anyolu No. 104 ci yazıyı yarınki nüshe.111 

dan 
(9,30 

Pazardan manda saat (14,30 
18) e kndar. Sah. Cumartesi 

Telefon: 21044 • 22398 da bulacaksınız.] _ .A 

====~================-=======~ ~~ 

' 
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Yazan: ZlY A ŞAKIR 

1 E 
İPEKÇiLiK: 

Koza Satışı 
Bu Yd Çok 
Hararetlendi 

K o N o M i 1 
r·avNLuK····1 ıH~;:;~, F. 

nan:.!!~u~!.,Po i iki G .. n 
• 

betlerine söre kilosu 6,02 kuruştan u s e 1 

''Ben Kolayca Savulacak 
bilencilerden Değilim! ,, 

Bu sene ipek kozası randımanı her 
farafta iyi olduğundan gerek koza, • 
gerek ipek alıcıları faaliyete geçmiş 
lerdir. lhracat için şimdiden angaj· 
manlar yapılmaktadır. Bursada pe
şin para ile ipeğin kilosu 11,50-
11,75 lira ve vade ile 12,5-12,75 li
raya çıkmıştır. Bu fiyatlar geçen se 
neye nazaran yüzde 15 nisbetindc 
yüksektir. Edirne ve Trakya koza -

larına da fazla rağbet gösterilmekte 

dir. Eylul teslimi kuru koza için a

livre olarak çok mal bağlanmıştır. 

Bursa ve Trakya kozaları üzerinde 

6,36,5 kuruşa kndnr verilmiştir. Yed! 
bin kilo Kızılca 5,37,5 kuruştan sa -
tılmıştır. Sert buğday ı;elmemiş+ir. 

* 1 Sekiz bin kilo arpa kilosu 4,18 ku-
ruştan, Antalyanın 20 bin kilo susa
mı fop 17 kuruştan, Tarsusun 30 bin 
kilo susamı fop olarak 16 kuruştan sn i 

Tiftik fiyatları bir hafta evveline 
kadar 105-107 kuruş arasında iken 
son iki gün içinde 120 kuruşa kadar 
yükselmiştir. lki gün içinde de iki 
bin balyadan fazla tiftik satılmıştır. 
Bu satışlara nazaran kilo başına 10 
kuruş kadar yükseklik kaydedilmek 
tcdir. Deri malları 85, Kastamonu 
malları 117,5, Çerkes malları 108, 
Polatlı malları 113 ve Yozgat malla
rı 120 kuruştan verilmiştir. Sovyet
lere mühim miktarda ve kilosu 125 
kuruştan tiftik satıldıj;rı ve borsaya 
kaydedilmediği piyasada şayi olmuş 
sa da tahkik edilememiştir. 

~; liattiı .. Yarın öbürgün, bir ko 
~ 1ll bulur giderim. Minimini Sul 
ti liazretlerini görmek için ikin
le CeUşirnde, Efendimize cevap bi-

&etiririm. 
l>edL 

t fendlmtz, ebe hanıma epey
iı~. ce ihsan ve hediye vermek 

1
• F'akat ebe hanım; -

~~ l3uraya gelirken, zatı şahane 
~d huzurlarına celbettiler. "Bi -
cliy:den, hiçbir şey almıyacaksın . ., 
'Sıkı sıkı emir verdiler. Af hu 

'· Uz. Bir toplu iğne dahi ala -

l>· 
~b~ie, verilen ilisan ve hediyeleri 
~ etmedi. 

~I> e ~anım, işi bittikten sonra, 
tn11 gıtınişti. tlç ve yahut dört 
~e:nr.a, küçük sultnı muayene 
~~ içın tekrar geldi. Artık bu 
dl, 'fr' efendimizle bizzat görüşeme 
lı:ıtılt ~~a Sultanı bizzat görerek 
~dı;~~ seIAmlar ve hürmetler ge 
~dl 1• vasıta ile Efendimize bil 

l Afeseı ~ lı enin asıl mühim ciheti, ('· 
' 8<Uıırnın nasıl bir hile ile Fat
~l?tı lı~tnın sarayına girdiğini nak-
t.,esı idi. 

l Q0ı:u 
~" sohbeti yerinde, gayet dil-
~dı e ku~az olan ebe hanım kul 
~a~ desıseyi şöyle nakletti. 
~ a Sultanı doğurtupta saray 

a,,det tt' x.· - -~ c ı5ı gunun ertesi gün, 
~~ ... et~~:~~~en birinin eski çar-
:""-ttırrn -- ~---.::r-.. 1,,\4.& u"1cıu 
~., ·• ış .. Ba41 yerlerine de ya -
!~dikt• • -
"'eı:ıcı ırnıış. Boylece Adeta bir 
1ı kadın çarşafı haline getirt-

~ Sollra 13 
~ .. ~-.. _ u llme lime çarşafı giy-
~ btr Uzu ne, kalın ve rengi sol -
~ ~ Peçe takmış .. Doğruca Bal 
~~ı_ anına ·ırn· 0 . . ·~l'ln gı ış.. radakı hafı-

.. ı.. llazarı dikkatini celbet -
> "~ i . 
~ek çın evvelA şurada burad.:ı 
~a dUeŞUn?an bundan ekmek t'e 
ı~a h llınış. Artık, ortalık karar 

lıa aşlarken, yavaş yavaş SD.ra
tenı kapısına yaklaşmış. 

C) raı.~rda dolaşan hafiyeler ve 

' ı.. :tıobetçiler, kendisini kov 
• ll>S 

~ tler t>ıdan uzaklaştırmak iste-
~ttıG~; Onlara bir takım diller 

İ'ie l 
~ aI& 0 ur? .. Sayenizde beş on 
~le d'Ylrn. Karnımı, sıcak bir ye-
b~ 0Ytırayım. 
~aı:· tikkatlerinl celbetmiş. 

~lteırıe acıınışlar. Bir dilenciden 
\~§~:;nek için bir sebep de bul 
~! · Ebe hanımı, serbest bı • ... ar. 
\leı-1ı 

aı k ~ .. ~ apıya yaklaşmış. Çal -
~; l>cır:Pıya gelen ve kendisine bir 
"a: sadaka veren harem ağa-

~ ~o 
~ l>ar- 0~k, lalam! .. Ben- öyle, bir 
) <leğ~ı~le savulacak dilenciler 

~ıtnl> tnı. Başağa hazretlerini 
•on 

~· bi Un elinden bir sadaka al-
&.-~ ... ~at kendisine dua etmek i9 
~~ılı llab; Sultanını, paşanı ba 
~titı~ }{~.Ydi git de, başağa Haz

ıtı· boylece söyle. 
~lı ış, 

~ l Soı;ı 
l'tı~. h ~r ~ğanın hoşuna gitmiş. 

, '~lardaşagaya haber vermiş ... 

1~ ~f a bir usul vardır. Sultan 
oq end·ı 
~ ' ı:ı-ıt 1 ere, damatlara dua e-
~~ •t.ı.İa;e Yahut and verildi mi; 
cıf<tğ durur. 
liııerı~· kendisini kapıya çağıran 

'4 İlid 'Ye bir hayli hiddetlen
ı~ cı!etıenmiş amma, gclme
h edememicı Qe k :.-· 

l ht.ı.r- adın! .. İhtiyar halimde 
.., ()lı aya kadar ne yorarsın. Al, 
\lı~ l>ara .. Git. 
b e, s" 
~den °~lene söylene gelmiş .. 
lta.Yd hır ınecidiye çıkarını~ .. 

1.. Al da ait. 

başlıyan canlı muamelelerin devam 

ettiğine nazaran bu seneki bütün ko 

zaların yerli filatörler tarafından a

lınacağı ve ihracat için pek az ko • 

za kalacağı söyleniyor. 

OFlSTE: 

tılmıştır. 

* Trakyanın çavdarlarından dört bin • 
kilo 4,25 kuruştan ve Bandırmanın ım t 
rı mısırlarındım 15 bin kilo 4,06 ku- ... 

i ruştan, keçi kılları 44 • 51,5 kuruştan t 
satılmıştır. l .... ~ ................. ... 

DIŞ TICARET: 

Derilerimi e 
Yeni Müşteriler 
Çıkıyor 

- Be kadın!. ihtiyar halimde beni buraya kadar ne yorarsın. 

Bütün Buğday 
ihtiyacı 
Karşdanacak 

Almanya ile ticarc~ anlaşması ve 
ihracat mevsiminin -yaklaşması üze· 
rine deri piyasalarında da hı:ıraretli 

talepler vukubulmaktadır. Bilhassa 
Çekoslovakya ve Almanya için geçi, 
oğlak ve kuzu derileri istenilmekte
dir. Iki gün içinde yapılan satışlar
da keçi derilerinin çifti 155-160 
kuruş arasındadır. Oğlak derileri 

Al, beş on para .. git.! Toprak mahsulleri ofisi kurulmuş 
cinslerine göre çifti 115.-120 kuruş 

Diye, Ebe hamma uzatmış. 
O zaman ebe hanım, baş ağam'l 

eteğini öper gibi eğilmiş; kaşla gö
ziın arasında; 

- Çırağandan geliyorum. 
Demiş. 

Bunu derdemez, ağa fena halcı~ 
§aşırmış: 

- Vah, zavallı kadın .. Açlık -
tan, ayakta duracak hali kalmamış .. 
Ağalar! .. Alın içeri bu kadıncağı • 
zı. Yemek yedirin. Karnını doyu -
run ... Biriniz de koşun içeri haber 
verin. Kalfaların eski entarileri ,_ 
rin. 

Ağalar, derhal ebe hanımı içe 
ri almışlar. Bir kenara o -

turtmuşlar. Önüne yemekler, yiye 
cekler koymuşlar. 

Ebe hanım; oturduğu yerde, san 
ki utanıyormuş gibi arkasını ağa
lara çevirmiş. Önüne konulan c;ev 

!> • 

leri yiyormuş gibi taklitlere giriş -
mlş. 

Bu sırada başağa da Fatma Sul 
tana koşarak meseleyi haber ver • 
miş. 

Sultn, derhal işi anlamış 

- Mutlaka, birader tarafınoan
dir. Herhalde rniihim bir mesele 
hakkında haber göndermiştir. Kim 
seye sezdirmeden, alıp bana gcti -
rin. 

Demiş. 

Başağa, tekrar ebe hanımın ya _ 

nına gelmiş: 

- Kadın! .. Yemeğini çabuk yp_. 
Kalfalar, haline acımışlar. Seni 
görmek, bir şeyler vermek istiyor
lar. 

Diye, alıp içeri götürmüş. 

Ebe Hanım, harem sofasına ge 

Ilr gelmez yüzündeki peçeyi çekip 

atınış .. O part~rşafı da bir tara 
fa fırlatmış. 

Tabiidir ki. hem baş ağa, hem de 
kalfalar kendisini tanımışlar; ev -
velll hayretler içinde kalmışlar

Sonra da: 
- İlahi, ebe hanım! .. Nedir, bu 

hal? .. 

Diye etrafını almışlar. 

Fatma Sultan, ebe hanımı go -
rür görmez son derecede sevinmiş. 
Kendisine tamamile emniyet gös
trmiş. O gece onu orada alnkoymuş 
lar. Sabahlara kadar konuşmuşlar. 

Ebe hanım, Çırağan sarayına da
ir, bir hayli malümat vermiş. E 
fendimizin yeni sultanına (Fatma) 
adının konduğunu söylemiş. 

Fatma Sultan. Efendimizi daha 
hala rahatsız sanıyormuş. Hatta te 
essüründen perdelerini tamam aç • 
tırmıyormuş. 

Şimdi efendimizin tamamile s1h 
hat ve afiyette olduğunu haber a
lınca; 

- Çok şükür Allaha .. Karde -
fimden, iyi haberler aldım. Şimdi· 

ye kadar dünya bana zindan idi. 
Şimdi ferahladım. Kızlar! .. Açın 

şu perdeleri. 

Diye, bağırmış .• 

Ebe hanıma bir hayli ihsan ve 
hediye vermiş. Efendimize selam
Jarını, sevgilerini ve hissettiği mem 
nJJniyetin derecesini derhal bildir -
mesini rica etmiş. 

Ortalık ağarmıya başlarken: ka
pıda tertibat almışlar. Bu sahte di
lenciyi, bir takrip ile kapıdan çıkar 
mışlar ... 

Bütün bunlar, Efendimize nakle 
dildi. Tabiidir ki, son derecede ho
şuna gitti. Bu cesaret ve fedakar -
lığından dolayı, ebe hanıma selam 
lar ve teşekkürler gönderdi. 

(Devamı var) 

Bu metabolizma · tabirini arada 
sırada bu yazılarda kullanmaya 
mecbur oluy~rum. Jlele yemekler· 
den bahsederken onu kullanma· 
mak hemen hemen imkansızdır. 
Fakat ht>r defa yazışımda, okuyucu 
larım arasında hunun manasını bil 
rniyenler olurım, diye zihnimde bir 
ukde kalıyordu. Şimdiye kadar an· 
lamıyanlar · Na~rettin Hocanm ta\! 
Sİ)'esine uyarak • bilenlerden sor
muş, )'ahut hatır İ(in okU)'Ull ge(· 
mis olacaklar ki hnnun hakkında 
ba~a mektup yaııın okuyucu çık· 
madı. 

olduğundan Ziraat Bankası, ofis ko· tan, kuzu derilerinin ağırhklarına 
misyonuna devrüteslim muamelele- göre çifti 130-150 kuruşa verilmiş 
rine başlamıştır. Bankanın bütün tir. Kuru sığır derileri için piyasa 
siloları ve silolarda bankaya ait huğ , istekli olarak devam ediyor. Trak
day ve sair hububat teslim komisyo ya malları 75 kuruşa, Anadolu mnl· 
nu tarafından tesbit edilerek ofis cm ları ise 65 kuruşa kadar satılmokta· 

1 
. dır. 

rine alınacaktır. Bu muame elcrm 
ikmaline banka mevcut stokların he 

1 saplarını ve muamelata ait işleri ta
mamen devretmiş bulunacaktır. Bu 
sebeple iki gündenberi Ziraat Ban -
kası piyasaya satış için buğday çı -
karmamaktadır. Fakat tüccar namı 
na da şehrimize fazla buğday gelme 

• diği için bir iki gün sonra değirmen 
ci ve fırıncıların buğday ihtiyacı baş 
lıyacaktır. Her halde buğday ofisi
nin buğday buhranına pıeydan bı -
rakmıyacağı tabii görülmektedir. 

viicudümüzde kimya<'n değişmele
rini iCade eder. 

Yediğimiz ve içti~imi7. ı.tıda mad 
delerinin viicut içinde deği nıclcri 
ni ,.e değişe değişe bize lfü::uınhı o· 
lım kalörilcri hasıl etmelerini, vii
rurliimii7iin ~eklini muhafaza ettir 
melf'rini, en sonra da lii7.lımsttz ka 
lan kimya şekillerinin çıkıp gitme 
f P.rini temin eden ,·ine hormonlar
dır. Bu hormonla~ın en haı,ıında 
tiroit hormonu hıılnnıır. 

Amerikalılar 

Yapak Ahyor 
Birleşik Amerika için cenup mın

takamızdan -yapak alınmakta oldu -
ğuna dair piyasamıza haberler gel -
miştir. Mersinden verilen malumata 
göre, kilosu 46,5 kuruştan Anadolu 
malı yapaklardan yüz bin kiloluk 
bir parti Mersin fop olarak satılmış 
tır. Yapak piyasalarında başlamış o
lan canlılık devam etmektedir. Trak 
ya, lzmir ve Anadolunun muhtelif 
mıntakalarında müstahsilin elinde 
pek az yapak kalmıştır. Mahsulün 
mühim kısmı tüccarlar tarafından 
sntın aiınmıştır. 

SUSGIRLIKTA: 

Meydan Genişletildi 
Susığırlık, (TAN) - Belediyenin 

karşısında bulunan \'e C. H. Partisi 
binasını da ihtiva eden bir ada üze
rindeki binalar zahire pazarına ka
dar yıktırılmış, bu suretle Cumhuri
yet meydanı genişletilmiştir. 
MENEMENDE: 

Göğsünden Yaralandı 

Şimdiki hekimlikte ve sağlık bil 
gileri arasında yeri ehemmiyetli o
lan metabolizma i~ini anlatmanın 
sıra ı geldi. Cünkii hu da hormonla
rın gördiikle~i islerden biridir. 

Bu gudifc yolunda işleyince l'Ü· 
rııdiimii7iin beslenme işi de rniiva
ıene halinde gider. Tiroit fnzla hor 
mon <:-Ikarınca metabolizma hızla. 
nır, in:-.nn ne kadar çok yese ~·ine 
7a)·ıf kalır, hu hormonlan fazla (1· 

kanların narin vücutlu, zayıf olma 
)arı bundandır. l\fetnholiımnmn 
fazla hızlı gitmesi birtakım hasta
lıklara da yol açar. 

Menemen, (TAN) - Burada miies 
sif bir kaza olmuştur. Mustafa oğlu 
Ahmet isminde biri, sırtındaki yiık
le evine gelmiş, yiikiinu indirirken 
belindeki tabanca yere düşmiiş ve 
goğsunden ağır surette yaralanmış

tır. ---------..... ----------~·, 

BORSA 
Eskiden, )'ediğimiz \'e içtiğimir. 

gıda maddelerinin bizi naMl be -le· 
diklerini öğ!'enmek için p<-•k de bir 
tasa çekmezken bu işe assiınilf\syon 
(temsil) ve dezassimilnsvon Ctim
sili~ a~:-;i) denilir geçilirdi. Şimdi 
de ~~ ?~'!'C. oraya \'arır: Yediğimiz 
ve ıçtıgı~~ız gıda maddeleri yaşa· 
mamıza luzumlu olan kalörileri ha
sıl ederler, 'ücudümüzün seklini 
muhafaza ettirirler sonra i e va· 

k ' . 
ramıyan ısımlnrı \'Ücutlümii7:den 
çıkar giderler. f<,akat gıda madde • 
leri bu işleri göriirken tiirlü tiirlü 
kimya şekillerine giruler valnız 
alb~m~~!n ~iicudümii~iin ' içinde 
ge(ırdıgı kımya şekılleri say • 
makla tiikenınez. Yağlar da ·ö;·le, 
şekerler de öyle. En basit gıdamız 
olan su bile \'Ücudümiizün içinde 
şekillerden geçer. Şimdiki hekim
lik bu şekillerden her birini derin 
bir merakla tetkik eder. Çünkü bir 
zincir gibi devam eden ~ekillerin 
halkası bozulunca hastalık gelir ... 
Beslenme işi ~·oktur. İnce elenince 
eski toptan tabirin de arhk miina
~ip göriilemiyeceğini tahmin eder
siniz. Ondan dolayı hu j e şimdi 
- Htgat manasında değişme demek 
olan • metabolizma tabiri kuJlanı· 
Jır ''e hn tabir gıda maddelerinin 

Tiroit az hormon çıkarınca. n7.· 
lığın derec:esine göre, metabolizma 
da yavaş gider. Yediğini eritcmi
~·or, İ<:manlıyor, denilenlerin bir 
kı.,nıı höyle tiroit Jıormonu nz olan 
)ardır. 

Bir insanda metabolizmanın hız 
Iı, yahut ~·avaş gittiğini anlamak İ· 
çin hekimlikte usul ve usuliin tat 
hikına yarayan mnhsu aletler var 
dır. Bazol metabolizma deniJen hu 
usulde nlet insanın hi<: hareket et
meden sartecc haya~ı ya.,nmno;ı i
çin ne kadar kalöri sarfettiğini C'ÖS 

terir. Bu da tiroit lıorrnonunun faz 
la veya eksik olduğunu bildirir. 
Hormonu Cazla olanlarda metnho -
lİ7.ma ~·üzde yirmiden yetmi e ka
dar daha hızlı, hormonu az olanlar 
da da yiizde on beşten altmışa ka
dar daha yavaş olur ... 

İnsanlara bir taraftan güzellik, 
bir taraftan da zeka veren, hem de 
\•iicudün beslenme işine hakim o
lan hu tiroit guddc.,i, acaba, başka 
haşka hormonlarla mı tesir eder?. 
Hayır, bu islerin hepsini ayni hor 

mon görür. Metabolizması, be lcn
me işi ~·olunda olan insan ayni za. 
manda hem güzel hem akıll olur. 
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ÇEKLER 

Londra 6 20 
Ncw-York. 126.105 

Paris 1.48 
Mıliınn f..()375 
Cenevre 28 8!.175 
Amstcrdam 69.235 
Berlin !lO 6525 
Brüksel 21.3175 
Atina l.13'i 
Sofya l.53 
Prag 4.355 
Madriô fi.20 
Varşova 23.62 
Buda peşte 24.80 
Bükrcş 0.9325 
Belgrad 2.8575 
Yokohama 36.195 
Stokholm 31 .DG:i 
Moskova 23.6725 

ESHAM Vf! TAHViLAT 

Türk borcu 1, peşin 

Ergani 

1932 Hazine Jh\ill 

\.. 

19.20 

!16.25 

83.50 

Bütün Kuru Da lalar 

Dışarıdan Satdaca 
Almnnyadan piyasamıza muhtelif 

sipariş ve teklif telgraflan gelmek
te devam ediyor. Dün de fazla mik· 
tarda kuru bakla talebine dair bir 
telgraf gelmiştir. Son günlerin ta -
lepleri karşısında sekiz yüz bin ki
lodan fazla bakla satışı olmuştur. Fi 
yatlar 4,20 kuruşa düşmüşken 4,27,5 
kuruşa kadar fırlamıştır. 

ltalya ve Malta adası için de bak

la toplanmıştır. Bu seneki kuru bak 
laların hepsinin dış mem1eektlere saı
tılacağı hakkındaki tahminler tahak
kuk etmeğe başlamıştır. 

--- .->-------

Halde Dünkü Sa ışlar 
Bamya kilosu 9-11, sakız kaba -

ğı 4-5, dolmalık biber 5-6, sivri 
biber 2.50-3. kır domatesi 3-4, sı
rık domatesi 5-6, çalı fnsu1yesi 6-
10, ayşe kndın 11-12, yeşil fasulye 
8-10, soğan 3.50-5, sarmısak 5-
6 kuruş. 

Asma kabağı ndedi 1.25-13, pat
lıcan baş 2.50-3, Orta 1. 75-2, u -

fak 0.75,1.25, bostan patlıcanı 3-4, 
hıyar 0.25- 1, Mısır 0,50- 1 kuruş. 

Maydanoz demeti 0,50-0.75, dere 
otu 0.50-0.75, havuç 2.50-3 kuruş. 
Osmanpaşa elması kilosu 10-15, 

çekirdeksiz üzüm 8-14, ttlrbe eri
ği 5-7, kayısı 20-24, zerdali 7-12, 
şeftali 8-15, fmdık 4,50-8 vişne 5 
-12, akçe armudu 25-40, kızıl ar
mut 8-13, kızılcık 7-9 kuruş. 

Ecnebi limon 100 adet 200-450, 
karpuz Yenidünya baş 17-20, orta 
l 0-12, ufak 3-6. Topatan kavunu 
baş 9-13, orta 7-8, ufak 2-6 ku
ruş. 

KADIKöYONDE : 

Bir 
otörü 

D r r 

e 

İzmirin Kadıkoyiı, <TAN) Kadı-

koy nahiyesinde beş sınıflı ılkmek

tep binası inşa ('dilmnktedır. Binanın 
açılması Cumhuriyet bayramında ya 
pılacaktır. 6 bin ni.ıfusu olan Kadıkô
yünd<' bir ilkmektcbe daha ihtiyaç 
gorülmektedir. Kadıkoy belediy<'si, 
iki bin lira sarfcderek, büyük llC'hır
lerimizde bile eşine tesadüf edilemi
yecek kadar asri bir hala yaptırmış
tır. Umumi bir haltı zaten mevcut ol 
duğu, buna muknbil Kadıköyde iyi 
bir otelden sarfınazar, han ve sövlc 
iyice bir ahçı dükkanı ve hamam ~gi
bi yıkırnacak bir yer mevcut olmadı
ğı cihetle, ikinci bir hala için bu ka-

dar para sarCcdilmesi iyi kar~ılan
mamıştır. 

Bugün Kadıköy nahyesi ısıksız bu 
lunmaktadır. Elektrik tesisatının is-

ıı; 

letilmesi bir müteahhide vcrilmış, fa-
kat varidat masrafı korumadığı için 
müteahhit motörii durdurup gitmiş
tir. Belediye ya elektrik fabrikasını 
bizzat işletmeli, yahut ta simdilik so
kaklara petrol Himbnsı olsun kovmn-
hdır. • 

Belediye, çok dar olan çarşıdaki ba 
zı harap binaları istimlak ctmıs ve 
çirkin manzarayı ortadan kaldırmıir 
tır. 

---o-
KANGl\LDA: 

Koyun Hastalığı Kalmg~ı 
Kangal, (TAN) - Kısa bir muddet 

e\-vel çıkan koyun ha t l• .Iar nın 



10 
(B A Ş M A K A L E D ! N M A il A :r) 

Giritteki 
İsyan 
Tesebbusu 

1 
(Başı 1 incide) 

Bu yeni mi.sal de g~iyor ki 
bir memleketin milli birliği

ni şahsi menfaat, siyasi hırs, menfi 
hoşnutsuzluk gibi saiklerle yıkmıya 
çalışanlar, kendi memleketlerinin 
varlığını hiçe sayan, bilerek veya 
bih111yerek yabancılar hesabına ça
lışan adamlardır. Çok gariptir ki 
böyle bir harekete karışan menfi 
unsurlar aras~da hiçbir hakiki bağ 
ve münasebet yoktur. Hepsinin ga
yesi, bir defa mevcudu yıkmak, son
ra kendi aralarında miras kavgasına 
atılmaktır. 

Girit isyanında şahsi politikacı 

ile komünist, yanyana dövüşmüş
tür. Aralarında ecnebi tahrikçileri, 
militarist unsurlar ve mürteciler de 
bulunduğunu duyacak olursak hay
ret etmiyeceğiz. Çünkü umumi men
faate dayanan her ileri görüşlü re
jimde bu gibi unsurlar tabii bir hoş 
nutsuzlar bloku teşkil ederler. Her 
yaratıcı, istikrarlı rejim, mutlaka 
demokrat, banşçı ve inkılapçı un
sur !ara dayanır. 

B alkan milletleri acı tecrübeler-
den ders alınış milletlerdir. 

Bu tecrübeleri senelerce çok paha
lı bir surette ödemişlerdir. Hepsi 
için en büyük kıymet, birlik ve is
tiklalleridir. Menfi hoşnutsuzlar blo 
kundaki her kımıldanma, milli bir
lik ve istiklale karşı hazırlanmış bir 
suikast tir. 

Bu gibi suikast teşebbüsleri, de
mokrasi ve hürriyete doğru olan in
kişfalara en büyük bir engeldir. 
Çünkü demokrasi ve münakaşa hür
riyeti, ancak rejim tehdide maruz 
olmadığı ve kendi hakkında emni
yet duyduğu takdirde ileri gidebilir. 
Her yeni tehdit hareketi, memle
keti münakaşa hürriyetinin fcrahlı
ğından biraz daha uuk düşürür. 

Çok şükür ki 'Yunanistandaki son 
harckot, rcjiıni tehdit edecek blr 

şekil almamış, bir takım çılgınların 
başlannı daha ilk adımda kayaya 
çarpmalan şeklinde bir netice ver
miştir. Yunan rejimi, bu imtihandan 
herhalde kendi kendine daha büyük 
bir itimatla, daha büyük bir nüfuz 
ve kudretle çıkacak ve Yunanistan
da hürriyetlerin genişlemesine doğ
ru yol almak imkanına daha süratle 
kavuşacaktır. 

Ahmet Emin Y ALıll ıtN 

Belediye 
Seçimi İçin 

Esaslar 
(Ba.şı l incide) 

başardığı eserler arasında memle -
ketimizde belediyeciliği yeni baş~an 
tanzim eden büyük bir eser olduğu 
kadar seçimin tek dereceli olması, 
kndınlara intihap hakkın vermesi 
ve memleket nüfusunun üçte birini 
teşkil eden şehir ve kasabalar hal -

Mançuko Askeri Yine 
Hududu Geçmek istedi 

(BG§ı l incide) 
r:lnin bu yeni tahriklerine karşı J a -
pon hiikO.meti nezdinde protesto et
mesi, mesullerin misal teşkil edecek 
surette cezalandırılmalarını talep ey 
lemesi ve Japon hükumetinin Man
çuryadaki organizmlerinin bu ha -
reketlerinin neticeleri bahsinde Sov 
yet bükfımetinin bütün mesuliyeti 
Japon hükumetine bulduğundan bu 
hükümetin haberdar edilmesi emrj
ni vermiştir. 

Japon ajansına göre 
Tokyo, 30 (A.A.) - Dömei ajan -

sının Kore ordusu nezdindeki husu -
si muhabiri bildiriyor: 

Japon - Mançu kuvvetleri, Sov -
yet kuvvetleri, dün sabah bir hadi -
c;eyc sahne olan Çangfuçen tepesi ci 
varında hudutta karşı karşıya biribir 
lerini sükut içinde kollamaktadır. 

Tokyo, 30 (A.A.) - Dômei ajansı 
bildiriyor: 

B. Jhorimeşi, son hudut hadisesi 
hakkındaki Sovyet protestosunu red 
delmiş, bilakis Sovyct hüklımetine 

bir protesto tevdi eylemiştir. 

Koredeki Japon kumandanı 
tekaüde •evkediliyor 

Tokyo, 30 (A.A.) Havas muhabi
ri bildiriyor: 

Karedeki Japon ordusu kumnndn
nı snbık harbiye nazır muavini ge -
neral Kuniaki Kaisonun tekaüde sev 
kedildiği haber verilmektedir. 

Iyi haber alan mahafilde tebarüz 
ettirildiğine göre general, Sovyetler 
Birliğine karşı aman vermez bir po -
litika takibinin en belagatli müda -
!ilerinden biri idi ve şimdi Jnpon -
yanın Sovyetler Bir~i hududunda
ki müdafaa sisteminin en ileri nok
tasını teşkil eden genelkurmayından 
çektirilmiştir. Bu tekaütlük, hükiı -
metin Japon - Sovyet münasebet -
!erinde sükun ve saliıhı istihdaf e -
den yeni politikayı takviye eden bir 
hareket olarak telakki edilmekte -
dir. 

Halayda Kaljzf 
Pazartesi 
Günü Bitiyor 
Antalya, 30 (A.A.) - Kayıt işleri 

bugün öğleye kadar devam etmiştir. 
Pazartesi akşamı kayda nihayet ve
rilecek ikinci müntehip namzetleri 
çarşamba gününden itibaren beş gün 
zarfında müracaata davet edilecek -
lerdir. 

Kayıt neticelerinin salı günü tes -
bit ve ilan edilmesi muhtemeldir. 

iki Çocuk Diri 
Diri Yandı 

Izmir, 30 (Tan muhabirinden) 
Kuşadası civarında "Kırık Tünel" 
de bir incir çardağı tutuşmuş, altı 
aylık Türkanla iki yaşındaki ağabey 
si Hasan kurtulamıyarak diri diri 
yanmışlardır. 

lzmir Türkofis Müdürü 
Jzmir, 30 (TAN) - - Şehrimize ye.

ni tayin olunan Türkofis müdürü 
Halil Mitat, talimat almak üzere An
karaya gitmiştir. 

---o--

Bir Seyyah Kafilesi 
kının reylerini doğrudan doğruya is Geliyor 
timaline imkan vermesi itibarile de Izmir, 30 ~TAN) _ Midillide bu-
büyük ehemmiyeti ha.izdir. intihap lunan eski Izmirli Rum mübadiller
h.nkkına, anca~ cüm~uri~etin ve pa_r 1 den kalabalık bir grup, iuar zamanı, 
tınin bir prensıp ve ıdenlı olarak naıl hususi bir vapurla, ve ilk defa ola
olmuş olan kadınlarımızın seçime en rak şehrimizi ziyarete geleceklerdir. 
geniş şekilde iştiraklerini temin et- Eski Izmirliler, burada büyük bir 
mek Parti teşkilatına mühim bir va- samimiyetle karşılanacaklardır. 
zile olarak verilmiştir. 

tihabı yapılacaktır. Bu intihap da yu 
karıdaki esaslara göre hazırlanacak· 
tır. 

TAN 31 - 7 - 938 

' . . 
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Bir Adam Arkadaıını 
Boğazbyarak Öldürdü 

Giritte 
Tevkifler 

'ı• • • • 

Jandarma Subay Okulunda (Bqı 1 incide) 

düşüyorlar. O kaçıyor. Köylüler ko
valıyorlar. (Başı 1 incid! 

30 (A.A) - Atina Al 
(Başı 1 incide) ı lundunuz, harbiyede okudunuz. Türk 

Müdafaa Vekaleti erkanı, matbuat milletini kurtaran ve kurtaracak olan 
mümessilleri bulundular,. ordusudur. Ondan aldığınız büyük 

Bir saat •Üren takip Atina, 
bildiriyor: 

Girit Valii Umumisi tarafı 
Başvekile gönderilen telgraf 
öğrenildiğine göre, asilerin c 

arasında fena idaresinden ve ilı 
!arından dolayı azledilen sabı1C 
ya Belediye Reisi ::\fontakis de 
dır. Tayyarelerin gözükmesi \'c 
vekilin beyannamesinin dağıtıl 
başlanması üzerine, asiler ce 
lerini kaybetmiye ve dağılnı1~ 
yulmuşlardır. Bu vaziyetten 
fade Valii Umumi. on kadar jS 
ma ile vilayet dairesini ve bUe< 
ı:ubaylar da kışlaları işgal etrtl 

dir. 

Mezun jandarma subaylanmız bü dersi hiçbir zrunan unutmayacnksı -
yüklerini karşılamak için mektebin nız. Zaten unutmanıza meydan vcr
bahçesinde yer alınış bulunuyorlardı. meden sizleri arasıra tekrar kıtal:ıra 
Saat 16,15 de Dahiliye Vekili ve bi- gönde.recekler. Dernek jandarmaya il 
raz sonra da genelkurmay başkanı tihakınızla ilk vazifeniz askerlik ola
mektebe geldiler ve kendilerine ihti- caktır. Jandarma askerliğin cüzü -

Bu takip mübalağasız bir saat sü
rüyor. Kovalayanların nefesi, soluğu 
kesiliyor, fakat kaçanda hiç bir yıl
gınlık gôrülmüyor. Bilakis firari, ta
kipçilerle arasını bir hayli açmış bu
lunuyor. 

Takip fstikameti Ramis köyüdür. ram resmini ifa eden sübaylan teftiş dür. 
ettiler. Emniyeti; yalnız şehirlerde kır 

larda muhnfaza etmekle miikdlef 

Köylülerden biri; Osman oğlu Mü
min, katilin bu tarafa kaçtığını gö -
rünce kimseye bir şey söylemeden 
Ramis köyüne geliyor ve doğru Ra
mis jandarma karakoluna giderek 
Mustafa Gündemir onbaşının karşı -
::.ına dikiliyor: 

Bundan sonra mektebin salonuna 
geçildi. İstikliil marŞlnı müteakip 
mektep müdürü Hüsnü Pekşen bir nu 
tuk söyliyerek büyüklerimize karşı 

tazim ve şükran hislerini ifade etti, 
jandarmanın memleket emniyeti ba
kımından yüksek vazifesini tebarüz 
ettirerek, jandarmanın yalnız sulh za 
manlarda dahili emniyetin koruyu-
cusu olmakla kalmayıp harp halinde 
de ordunun içinde yer alacağını kay -
detti. 

l\Iezunlardan Davut Öcel, bunu mü 
teakip kısa bir nutuk söyledi. Omuz
larına yüklenen şerefli ve ağır mesu 
liyetin icap ettireceği hiitün vazife -
leri yapmakta biran tereddüt etmiye
ceklerini teyit etti. 

Dahiliye V eki/inin •Özleri 
Bu nutuklara, Dahiliye Vekili ve 

Parti Genel Sekreteri bir nutukla ce
vap verdi. Dahiliye Vekili, bu nut -
kunda dedi ki: 
"Sayın mareşalım, sayın baylar, 
Zabıta kuvvetlerinin son mesul bir 

vatandaşı olmak sıfatilc müsaadeniz
le saflarımızda vazife alan genç su -
baylarımızı size takdim edeyim. Ken
dileri bu vatanın çocuklarıdır. Alın
larına ve yüzlerine bakarsanız hilkat 
lerindeki haı-letleri okursunuz. Bun -
Iar, ilk mektebi bitirdiler. Ortaya geç 
tiler, ortayı bitirdiler, askeri liseye 
geçtiler askeri liseyi muvaffakıyetle 
bitirdikten sonra harbiye okulunu 
muvaffakıyetle ikmal ettiler ve su
bay namzedi olarak atış mektebine 
gittiler, orada bir sene çalıştılar. Kı
taya gittiler, staj gördüler ve sonra 
bu mektebe girdiler. Cilmhuriyetin 
açtığı ve yaptığı bu mektebin ilk tale 
belerı bunlnr<ıır. nunan:n cvvcll\.llCT 

bu yeni mektepte okumamışlardır. 

Bunlar 18 ders üzerinde çalıştılar 

ve imtihan verdiler. 
Bu derslerden başlıcaları şunlar -

dır: 

Hukuku ceza, hukuku düvel, hu
kuku mcdeniye,mahkeme usulü,Türk 
ceza kanunu,askcri ceza, ekonomi, Ii 
nans ilmi. jandarma knnnu, nizam 
ve talimatı, binicilik ve saire. Son 
dersleri esnasında kendilerini yakın
dan takip ettim. Hocalarından mesa
ilerinin methini iştittm. Komutanla-

rından muvaffakıyetlerinin derecesi
ni öğrendim. Şahadetnamelerini ev
velki gün imzaladım. Ve dün yeni 
vazifelerine tayin ettim. Bu genç su
baylarımız bugünden itibaren jandar 
ma kıtalarında vazife almışlardır. 
Arkadaşlarım bu kadar güzide bir 

şekilde yetişdikten sonra muvaffakı 
yetlerinclen emin olmak elbette bekle 
diğimiz bir haktır. 

"ôğün, çalı,, güven,. 
Bugün bir tören yaptılar, Atatürk 

abidesine çelenk koydular. Sonra gü 
venlik abidesine uğradılar. Ve orada 
lıizımgelen tazimatta bulundular. Bu 
münasebetle güvenlik abidesinin ma 
nasını bir iki kelime ile izah edeyim. 

değiliz. Emniyet ve asayjşin ilk te 
meli gönüllerde ve :1:ihittforde ku· 
rulmnlıdır. :\fadıli asayişin en ve
rimli tezahürü manevi emniyet 
varlığıdır . 

Atatürk rejimi bu memleketi, 
bu cemiyeti kurmuştur. Siz de po 
lis kun:etlcrile hirliktc onun has-
sas ve yılmaz koruyucusu olacak-
sınız. 

Mülki vazifclcriniz sayılmıyacak 

kadar çoktur. Munzam olarak adli, e
konomik, mali birçok vazifeleriniz 
vardır. Bu vazifenizi tayin eden ka
nunlar ve nizamlardır. Sizin için en 
doğru yol, genç arkadaşın dediği gi
bi kanunları olduğu gibi tatbik et -
mektir. Askerlikten aldığınız disiplin 
intizam, şeref, haysiyet esaslannı 
unutmayınız. 

Mesleki ödevleri mekteplerde öğ
rendiniz. Bizim size kayıtsız ve şart 
sız emniyetimiz vardır. Millet sizi iş 
başında gördükçe övünecek, sevine
cek ve sizinle iftihar edecektir.,, 

Dahiliye Vekilinin nutkundan son
ra yeni mezunlara diplomalan l:>izzat 
Mareşal Fevzi Çakmak tarafından 
verildi. Mektep müdürü, talebeye 
karşı gösterdiği bu yiiksck iltifattan 
dplayı mareşala teşekkürlerini bil • 
dirdi. 

Merasim bittikten sonra davPtli -
ler ve yeni mezunlar salonda hazırla 
nan büfede izaz cdildilPr. 

Genç jandarma siibaylarımızı teb
rik eder, muvaffakıyetler temenni e
deriz. 

Yeni me:z.lnların isimleri 

- Ben Avas köyünden Osman oğ
lu Müminim. Bir katil kovalıyoruz. 
O, bu yana doğru kaçıyor. Elinde de 
bir kesik baş var. Belki Küçiikköy 
istikametine kaçar. Aman şunu ya -
kalayın! 

Mustafa onbaşı, hemen biri Kil -
çükköy, diğeri A vas köy istikameti
ne iki jandarma devriyesi çıkarıyot'. 
Ve katil bu devriyelerden Küçükköy 
istikametinde ilerliyen devriye tara
fından Ranıis kışlasının arka tarafına 
isabet eden kırlarda yakalanıyor ve 
yine maktulün kesik kafası sol elin
de. 30 santim uzunluğundaki bıçak 
ta sağ elinde olduğu halde Ramı:; 

jandarma kumandanlığına getirili -
yor. 

Katil neler anlatıyor? 

Bu kanlı hadisenin tafsilatını, bir 
adam boğazladığı halde bir tahtaku
rusu öldiirmiiş kadar bile teessür 
duymıyan adamın agzından dinliye -
lim. O, vakayı şöyle anlatıyor: 

- Den Aksnrayda Muratpaşa ca -
mii yanında Tamburi Cemil sokağın 
da 17 numaralı evde oturuyorum. 
Adım Osman, soyadım da Gülsen. 

Şu elimde duran kafa, üç aydanberi 
benim ynnımda oturan, benim ek
meğimi yiyen Bulgur muhacirlerin
den Süleyman oğlu Mehmedin kafa
sıdır. Ben Bandırmalıyım ve Çerke
sim. Benim bir de kız kardeşim var; 

Jandarma subay okulunu bu sene Emine. 
hitirP-n j;IJ hnırJııı,.ın ;.,;mı,.~: ıı··~ ;ocu ııu l~ yupmıyorum . .oı..ı ı:ıucuıı 

dır: bana Avas köyünde bir define oldu-
Sclim Salmaner, Taha Şengezcr, ğunu sciyledi. Bugün de o defineyi 

Sabahaddin Öıçetin, Ali Ulgcnel, :\-hı aramıya gidiyorduk. 
zaHer B<irckçi, Şiikrü Snlgcv, Ncjnt Sabahleyin saat dokuzda Topka
Giineri, Zekeriya Kantekin, Ziihtii pıdan tek atlı bir arabaya bindik. 
Giikı;eeren, Hayri Erdeniz, Muhiddin Arabacı kimdir, araba kimin arabn
Yctiş, Ramiz Güven, Osman l'ckri, sıdır, bilmiyorum. Avas köyüne doğ 
llüsnii 'Çağlıyan, Nermi Kartay, Ziya ru ilerlemiye başladık. Yolda Mch
Olcal tuğ, Hüseyin Ulu!:cvik, Fikri Pc metle kızkard'.!şim arasında geçen 
l<ahn, Ahdiilhahri Çalışlar, Sedat Ö- bir vakayı hatırladım. Kızknrdeşim 
eni, Hasan Öncal, Jlurşit Kahraman, geçenlerde şi.iyle şikayet etmişti: 
Sabahaddin Günay, Fehmi Girici, Sc "- Sen evde yokken, Mehmet, 
li'.1:1 Arkan, Melih Kucmcn, Bahri 1 b.a~a zorl~ te~a.vüze kalkıştı. Bu hc
Dortkol, Reşat Özhnrlay, İbrahim Yd rıfın terbıyesını ver,, 
maz, Tahsin Onal, Hakkı Kocak, Şe- Mchmede bunu hatırlattım: 
rafcddin Onol, Selim Yücerdin, llil- "- Bu sana yaraşır mı? Üç ay-
mi Alğatay, Abdiilkadir Urun, Nev- dır benim ekmeğimi yiyorsun, bu 
zat Altay, Orhan Budak, Hakkı Le- nankörlük değil mi?,, dedim. 
vent, Ferit Oğuz. O, itizar edeceği yerde bü-

lzmirde 
Hal Santralı 
Kuruluyor 

yük bir küstahlıkla bu hadiseyi 
tabii göstermiye çalıştı ve ara
mızda ıniinaka~a başladı. Bir 
aralık elinde bir sustalının par
Jadığım gördüm. Derken üzeri
me hücum etti. Sustalıyı tut
mak istedim, işte gördüğünüz 
gibi ellerim kesileli. 

Valii Nmumi, telgraflannd9 
du ve jandarma subayları ne 
murların cesaretli hnttı hare!< 
ni tebarüz ettirmekte ve asiler~' 
vaffakıyetsizliğinin esaslı ·d 
halk kiitleleri tarafından şı 
surette gösterilen muhalif ' 
ile aksüliımcl olduğunu ilave 
mcktcdir. 

Başvekil Mctaksas, Girit 11• 
mumisinin telgrafına verdiği 
ta ezcümle demiştir ki: 

"Girid halkının milli ~ 
metc derin surette hağh o s~ 
kalacağından emindim. ~~ 
ve nizamı. ihlal edenler ştd 
surette cezalandırılacakt1r~ 

Vaziyetten daimi surette 11' 
dar edilen Kral, Ifanyada Jl 4 
yeniden teessüsünden dolaY1 

nwmnuniyetini bilclirmiı:tir. 

Yunan Elçisinin beyattd" 
Şehrimizde bulunan Yurııı~ 

Ankara Düyük Elçisi, dün ~ ·ıe 
disini gören bir muharrirırrıı 
nanistanda geçen son hadiscJef 
nascbetiylc şu beyanatta bulıl 
tur: 
"- Hiıdise. tahmin cdcrrı\ 

nz kadar mevziidir. Şu d9
{ 

ht.?rtürlü nizam ve intizamın / 
girdiği düşünülürse, mesele 
hemmiyetsizliği kendi kcndi11e 
dana cıkmış olur. ,t 

lsy.!n hareketinin birkaç s9 si 
de ve hiç kan dökülmeden b d 

. d 1 .. k. ureıı şı, Yunanıstan a ıu um s 1 
lin kuvvetinin ve hük(ımct ;,. 
sinin büyükliiğünü bir kere 
pata vesile olmuştur. ıı1 

Okuvucularınıza, dost .,.e <' . ·o 
fik Yunanist:ında halen siil<ll·<lıl 
kunct içinde tam bir asa):.ı?0 
küm sürmekte olduğunu rrıuJ 
bilirsiniz.,, • ~ 

Büyük Elçi, Girit Valisinitl ill 
dildiği hakkındaki haberler. 
kaydı htiyatla teliıkki edilrneSl 
geldiğini ilave etmiştir. 

--------<O ~ 
iki Yunan Bahkç••' 

Tutuldu • 
Izmir, 30 (TAN) - Çeşf!'l~ 

'l<l sında, ve karasularımızda l t"1 
bir yelkeni ile balık avladı1< ı' 
rülen dört Yunanlı, mu hafa rıı* 
törleri tarafından yakala0d0cı 
Çeşmeye getirilmiştir. nu ıJr 
nanlı, izinsiz balık avlama!< 

5 

adliyeye verilmişlerdir. 

Izmir, 30 (Tan muhabirinden) 
Belediye, Basmahane istasyonu ci -
varındaki harap ve büyük kiliseyi 
istimlak etmiştir. Bu bina yıkılacak, 
ve Izmirin büyük hal santrali bura
ya yapılacaktır. Yeni Izmir müzesi 
binası da, bu hal binasının karşısına 
yapılacaktır. Müzenin inşasına başla 
nılması için, Kült.ür Bakanlığının 
göndereceği tahsisat beklenmektedir. 
Kültür Parkın civarı da, bu suretle 
Kültür Parkın içerisi gibi yeni bina
larla zenginleşmeye başlamış olmak
tadır. 

Sağ elimle kafasından yaka
ladım, olanca kuvvetimle ara
badan aşağı aldım, ve fırsattan 
istifade ederek yanımdaki bı
~ağımı ~ıkardım. Ensesine olan 
ca kuvvetimle vurdum. Birinci 
vuruşta Mchmedin ensesi yan
sına kadar kesildi. Daha iki bı
çak darbesi ile kellel; kopar
dım, elime aldım, yürümiye 
başladım. 

darma komutanı Dursun 
vakadan haberdar etmiştir· 111 

Yapılan tahkiknt, katille~ 
lün bindikleri arabanın 'f~S 
arabacı Cıkcık Mehmedin 6 rlırıı 
ralı briçkası olduğu anlıı5• r 
Cıkcık Mehmet, ifadesindfe ~-

• 9 
söylediklerini teyit etmış, el' 

"- Ölen adamın bıçak çıtı· 
landır. Bu, onunla kavga e ll 
arabadan bu attl ve yine b~9cı 
cebinden gazete kağıdına ; 
caman bir bıçak çıkararıı JeC1 

boğazlamıya kalktı, ben dC,.efl 
kaçtım, köylülere haber 

Yeni talimatnameye göre beledi -
ye meclisleri azalıkları Partinin yok 
lama usulüne göre her yerin Parti 
teşkilatı tarafından tesbit ve ilim e
dilecektir. 

Azalık için gösterilecek namzet -
!erin ve n7.alann vatana millete ve 
partiye bağlılığı kadar, amme hiz -
metlerine ve şehir işlerine kar~ı ala
kaları, temsil edecekleri muhitin ve 
halkın sevgisini kazanmış olma !rırı 
gozunünde bulundurulması kararmş 
mıştır. 

Parti umumi idare heyeti hem 
yoklamaların ve hem de intihabın bu 
esaslar dahilinde cereyanını temi -
nen merkezden mahallerine miişahlt 

Talimatname, bundan sonra, bcle
\:ıiyenin intihabının ehemmiyetine 
binaen her belediyenin dört Sı.!nelik 
icraatına v · bundan sonra yapacağı 
işlere dair namzetlerin ve halk ha -
tiplerinin konfcrasnlnr vermesini ve 
hitabeler irat etmesini ve parti ga -
zetclerinin bütün parti organlarının 
ve radyoların intıhabın devamı müd 
dctincc harekete getirilerek propa -
gandaya büyük yer verilmesini Par
ti teşkilatına vazife olarak vermek
tedir. Intihabın devam ettiği günler 
zarfında bütün Parti ve Halkevleri 

Bu abide bu millet tarafından sizin 
hatıralannız için dikilmiştir. Size o
lan sevgilerinin ve sizden bekledikle 
rinin müşahhas timsalidir. Orada gör 
düğünüz figürlerde yaşlısı Türkün u
zun tarihinin ve ananesinin statik 
kuvvetini gösteriyor. Genci dinamik 
bir kuvvetle ileriye atılan sizler ve si 
zin temsil ettiğiniz nesillerdir. Altın
daki kabartmalar okul komutanını

zın da pek güzel anlattığı gibi, öğret
menlerinizin size öğrettiği vazifeleri 
gösteriyor. Arkasında Atatürkiin ne 
büyük bir azim ile bu milleti kurtnr
dığını temsil eyler. Diğerleri sizin ver 
dğiniz emniyet sayesinde vatandaşla
rın sükun içinde çalıştıklarını göste 
riyor. 

o abidenin altında ondan daha gü
zel daha büyük daha bedii ve daha 
manidar bir abide vardır ki, bunu 
her Türk kendisi için veciz bir mef
kiıre ve hayat programı yabilir. 
Türk öğün, çalış, güven. 

Gölcük Kermesi 

Dün Açlldı 
Izmir, 30 (TAN) - Gölcük ker -

mesi bu akşam başlamıştır. Vali ve 
davetli olarak çağırılan konsoloslar, 
vilayet, Parti erkanı, mebuslar, gaze 
tcciler otokarla Gölcüğe gitmişler -
dir. 

Bu akşam Gölcükte mehtap eğ!en 
celeri yapılmış, köylülerin 5az1arı ve 
türküleri dinlenerek oyunları seyre· 
dilmiştir. Gölcüğe ve Bozdoğana ve
rilen elektrik cereyanları da bu ge -
ce şenlikle açılmıştır. 

Arabayı süren çocuk korkmuş. 

kaçmıştı. Benim maksadım da kara
kola gelip teslim olmaktı. Fakat 
köylüler arkamdan kovaladılar ve 
benim teslim olmama meydan ver
meden yakalattılar,,, 

Cinayet taammüden işlenmiJ 

Mustafa Güzdemir onbaşı, soğuk 

kanlı katilin bu ifadesini tesbit et
tikten sonra ellerini kelepçelemiş, 

bir türlü elinden bırakmadığı kesik 
kelleyi de kollan arasına yerleştir

miş ve katili vaka yerine götürmek 
üzere süngülü bir jandarmaya tes
lim etmiştir. Diğer taraftan da tele
fonla nöbetçi müddeiumumisi Übey
di, tabibi adil Salih Hasiml ve i1tn-

demiştir. . ~ 
Cıkcık l\fohmedin ifacle5'iı1 

le ait herhnngi bir silfıh bll 1'~' 
şı ve katilin hiç lüzum Y~1 c 

ıılı~ 
nına koskoca bir kama 'ıP 

tin tehevvürle değil. t99 

yapıldığını göstermektedi':ı ~ 
Katil hemşiresine t~ıı .. ·~,.ıı1 

nı hazmedememiş, aıle ,~ 
sürülen lekeyi Mehmett~tl ı:ı' 
ttı kanla silip temizlenıeY1 sili' 
tırmış ve bu kararla da.:•>' 
saline az rastlanan bu cı 
miştir. 

!er gönderecektir. 
BC'lediye seçimi bittikten sonra her 

vilayette umumi meclis azalıkları in-

binaları ve ilgili müessese binaları 
bayraklarla süslenecel: ve umumi 
tenvirat yapılacaktır. 

Sizin kaynağınız evvela büyük 
Türk milletidir. Onların bütün has -
lctine varissiniz. Sonra orduda bu -

Gölcük kermesi, ziyaretçilerde bü
yük bir neşe ve takdir uyandırmış -
tır. 

Osmanın, bugün 
si muhtemeldir. 
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Eski Tahsildar 
Evinde Ölü 
Olarak Bulundu 
Balıkesir, (TAN) - Şehrimizde es 

rarengiz bir ölüm vakası olmuştur. 
:ab~ Maliye tahsildarlarından arzu-
alçı Mehmet, bir müddet evvel kan 

•ı~ı ve çocuklarını Dağlı ilçesine 
löpdermi~, kendilerini Temmuzun 22 
"eya 23 ünde gelip alacağını bildir
llılştir. Fakat bu tarihlerden iki gün 
:~ha geçtiği halde gelmediğini gö-
4nce karısı ve çocukları yalnız baş
kı~~n~ dönmüşler, evlerinin kapısını 

ıtu bulmşlardır. Kilidi kırıp içe-
~Ye girince de gayet ağır bir koku 
e karşılaşmışlardır. Oda açılmış, ar

t\ıhalci Mehmedin gecelik kıyafctile 
~ Y:rde boylu boyunca uzanıp 51dü
lt gorülmüştür. Ceset kokmuş ve 
h Urtıanmış olduğu için ölümün bir 

4
afta kadar evvel vuku bulduğu an-
§llrnıştır. 

'U Ceset hastahaneye kaldırılmıştır. 
cııerinde yapılacak otopsi, ortada bir 
6.~ayet mi, tabii ölüm mü bulundu
"llllU gösterecektir. 

Barsaklarını Deıti 
lt. Balıkesir, (TAN) - Savaştepenin 
il &racalar köyünde Musa oğlu Veli 
<ile Mehmet oğlu Osman dövüşmüşler 
'tl.ar. Osman, bıçağını Velinin karnı
t Sokmuş ve bağırsaklarını dışarıya 
~~atrnıştır. Velinin hayatı tehlikede-

. Osman tutulmuştur. 
c * Balıkesir (TAN) - Anafartalar 
ç:~desinin genişletilmesi ameUyesi 

1 Uerilemiştir.lstimliık edilen bina 
~rdarı ekserisi yıkılmış, birkaçı kal
\> ışıır. Yakında caddenin tesviyesine 
t e kaldınmlanmasına başlanılacak
ır. 

1 

2 

3 

BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 
Halledilmiş Şekli 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 ı•~·-
4 ı• 11 ı-ı -ı l 1 
5 ı---:::1 =,__,_, -'-ı -ı;..-;-1 -.---.==, ::.:.=' =ı 

1 l 1 ı•ı 1 
1l•lıı11 ıl 

8 1 • 1 .-, 1 1 
9 t--+---.:,1 1 ,., 1 1 1 1 
l l ,__.__.__.. __ ı 1 1 1 1 

Soldan sai:ia ve yukarıdan aıaijıya: 

1 - İstanbulda bir semt. 2 - Bal işçisi; 
şakalar. 3 - Ağzının payını vermek. 4 -
Gündilz.ler değil. :ı - Kaplı<'alnr. 6 - F..ş

kiya grupları; eser; nişane 7 - Deri ile ke
mik arnsı; Kıbnsta bir şehir. 8 - Alkış; er 
k<'k; ayak takımı. 9 - Nota; yerine koy
mak. ıo - h.rnirlilerin eski lAkaplarıııd~; 
bilyükluk taslamak. • 

KAYIP PASAPORT - 3701 nu
mara ve 24/ 5/ 938 tarihli ve Argiri 
S. Petanis namına olan Yunan pasa
portu kaybolmuştur. Bulup Galata
da Necati Bey caddesinde 58 nu
maraya teslim eden mükafatlandı
nlacaktır. 

KIZILAY 
lstanbul Deposu Direktörlüğünden : 

1 - Satın alınacak bir adet Röntgen cihazı ve teferruatı 5 A
ğustos 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on birde ka
palı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Röntgen cihazı ve teferruatının esas şartlarile fenni vasıfları
nı ve vaziyet planını görmek ve bu hususta fazla izahat al
mak üzere isteklilerin Yenipostane civarında Kızılay hanın
da Kızılay Istanbul deposu Dlrektörlü'ğüne füllracaat etmeleri 
ilan olunur. (1060) 

Ökonomi Bakanhğından: 
'le 

1
.- Takriben on formadan ibaret ve 1500 lira tahmin edilen "eski ve 
~1 'I'ürk Halıcılığı ve cihan hah tipleri panoraması,, adlı eserin tab'ı 

2
1ltrneye konulmuştur. 

~ - Eksiltme 5/8/ 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Ve-
3et satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
i - Muvakkat teminat 112.50 "yüz on iki lira elli kuruştur. 

\>e .- Taliplerin bu husustaki şartnameyi görmek ve fazla izahat almak 
~~teminat parasını yatırmak üzere İktısat Vekaleti levazım müdürlü
filltı.e -·· 
~·Uracaatlan ilan olunur. "2561,, "4736,, 

4ksu vaPuru Dispeç Heyetinden: 
hn9121938 tarihinde Sinop civarında kazaya uğnyan Aksu vapurunun 
~~ avarya hesaplarını tanzime memur olan Heyetimiz vazüesini ilc
h edreek büyük avarya DİSPEÇİNİ Denizbanka tevdi etmiştir. Hasar 
~ı:;rnesinin gemi, yük ve navlun kıymeti mukarrcrelerine yüzde 18,88 
~isabet ettiği işte alfıkadar olanlara ilan olunur. "4940,, 

811rsa inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
~llremiz Bursa Merkez depolarında bulunan işlenmiş ve işlenmemiş 
~~ Ve eksilir "500,000 kilo mikdarındaki idare malı yaprak tütünlerin 
~Gll a. Mudanya yoliyle İstanbul ambarlarına nakli 20 Temmuz 1938 gü-
~en itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

>,r:ı ekliler, nakliyat şartnamesini her iş günü Bursa Başmüdürlüğü 'rak tütün şubesinde ve İstanbul Umum Müdürlük Stok ve İmalat Şu-
~ Müdürlüğünde görebilirler. 
~ ~ nakliyat eksiltmesinin ihalesi 5 Ağustos 1938 Cuma günü saat 12 
~Ursa Başmüdürlüğünde yapılacağından taliplerin yüzde yedi buçuk 
tıı_ at akçelerile Başmüdürlüğümüzde müteşekkil komisyona müraca
~ ilin olunur. (4896) 

TAN 

EMNİYET SANDIGINDAN: 
ı Ağuatos 938 tarihinden itibaren gişelerlmlz aşağıda gösterilen saat

lerde açılıp kapanacaktır: 
Adi günlerde: Saat 9i den 14 e kadar. 
Cumartesi günleri: Saat 9l den 11' a kadar. (4963) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Kadıköyünde İskele meydanı caddesinde hazineye aJt 18/1 sayılı müf 

rez arsa üzerine yeniden yapılacak olan ve keşif bedeli 82661 lira 81 
kuruştan ibaret bulunan Maliye Şubesi binasının inşaat ve tesisatı 
işleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, Eksiltme, 
Bayındırlık İşleri genel, Özel ve fenni şartnameleri, Proje, keşif hülisa
sile buna müteferri 4 diğer evrak 413 kuruş mukabilinde Milll Emlak 
Müdürlüğünde verilecektir. İsteklilerin 5384 liralık teminat mektupla 
rile teklünamelerini ve en az (50000) liralık bu işe ben~r iş yaJ>
tıklarına dail' Nafıa Vekaletinden almış oldukları müteahhitlik ve tica 
ret odası vesikalarını 15/8/938 Pazartesi günü saat on ilciye kadar İs
tanbul Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona vermeleri ve 
saat on üçte zarflar açılırken komisyonda hazır bulunmaları M. 

(4920) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Miktan Cinsi Tahmin Bedeli İlk Teminatı 

Kilo I~ira K. Lira K. 

6800 Tire çorap ipliği 10387 00 779 03 
1- Jandarma ihtiyacı için cinsi, miktarı, tahmin bedeli, ve ille teminatı 

yukarıda yazılı 6800 kilo gri renk çorap ipliği 5 Ağustos 1938 cuma günü 
saat 11 de İstanbul ~ikpaşa Jandarma Satın Alma Komisyonunca 
kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Nümune, evsaf ve şartname her gün komisyonda görülebilir ve
ya bedelsiz aldırılabilir. 

3 - İsteklflerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatına göre 
tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplannı eksiltme günü saat lOa 
kadar makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. (4675) 

Liseler Ahm, Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza bağlı yeni açılacak orta okullar için 11890 lira bedel 

muhammininde bulunan 900 dershane sırası ve 20 adet yazı tahtası 6-8-938 
Cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Liseler 
Alım, Satım Komisyonunda yapılacakıtr. 

İlk teminat 892 liradır. 
Bu işe girecekler en az beş bin liralık buna benzer iş yaptıklannı bil

dirir resmi dairelerden alınmış vesika ile fabrika veya atelye sahibi olduk
larına dair Ticaret Odasının 1938 yılı vesikası ve ilk teminat makbuzlariy
le birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını belli saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon 
başkanlığına vermeleri. 

İlk teminat İstanbul Liseler Muhasebcciliğine yatınlacaktır ve şartna-
meyi görmek isteyenlerin Liseler Alım, Satım Komisyonu Sekreterliğine 

baş vurmalan. (4687) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Miktar ve Cinsi Tahmin Bedeli İlk Teminatı 

L. K. L. K. 

24932 Kilo san ve 12.000 Kilo siyah vaketa 
34242 Kilo Kösele 

91130 00 
54787 20 

5806 50 
3989 36 

Her iki kalemin tutarına göre ilk teminatı 145917 20 8545 86 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazıh kösele, 

san ve siyah vaketa 6 A!!ustos 1938 Cumartesi .. glinü saat 11 de İstanbul 
Gedikpaşadaki Jandarma Satınalma Komisyonunca kapalı zarf eksiltme· 
sile satın alınacaktır. 

2 - Şartname her gün komisyonda görlilebilir. Veya 730 kuruş mu
kabilinde Komisyoncian aldırılabilir. 

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

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Miktan Cinsi Tahmin bedeli İlk teminah 

L. K. Lira Kurtq 

200 Nöbetçi muşambası 2384 00 178 80 

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

2 - Nümune ve şartname hergün adı geçen komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 !=!ayılı kanuna göre icap eden 
vesikaları ve ilk teminat mektup veya makbuzlarile komisyonda bulun· 
maları. "4496,. 1 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
18.8.938 Perşembe günü saat 11 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

(7721,60) lira keşif bedelli İstanbul Yüksek Deniz Ticaret Mektebi;inşa
at ve tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuştur. ~ 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, Hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşi! hülasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat (580) liradır. 
İsteklilerin en az (5000) liralık bu işe benzer iş yaptıihna dair idare

lerinden almış olduğu vesikalıtra i~tinaden İstanbul Nafıa Miirlürlü.: 
ğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve 1938 yılı-
na ait Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (4952) 

Erzincan Belediyesinden : . 
Erzincanda otuz bin lira keşifli bir sebze hali yaptınlacaktır. Bu halın 

inşası için evvelce münakasava konulmuş olan müddet içinde talip zuhur 
etmediğinden bugünden itib~ren pazarlıkla ihalesi münakasaya kon~l
mustur. İnşaat pazarlık hitamında başlıyacak ve !l39 senesi Mayıs gayesın 
de bitecektir. Yapılacak halin bedeli müteahhidin alacağı istihkak rapo
ru üzerine tediye edilecektir. (4859) 

Asma Fldanhkları Ahm Satım Komisyonundan : 
80 lira değer biçilen Göztepe fidanlığı kolleksiyon bağının bu yılki 

üzüm mahsulü 4 Ağustos 938 Perşembe günü~aat 10 da mahallinde ve 
42 lira değer biçilen Gebze fidanlığı üriim mahsulü de 6 Ağustos 8 A
ğustos Pazartesi günü saat 13 de Gebze belediyesinde pazarlıkla sa
tılacağından isteklilerin pey akçesile birlikte sözü geçen yerlerdeki 
komisyona müracaatları. "4828,. 

11 

PARFOMLER 
-EN SON 

ŞAiRiNiN 

ICADI= 

a sun1a 
Şarkın gizli ve selılıar cazibesi 

1 

Parisin şıklılt ve inceliği, 
Balıann biitün tazeliği .. -.. 

işte sizin için, COTY'nln hazırladıQı en 

aon parfömU "A S U M A 11 

COTY 
MESHUR FRANSIZ MARKASI 

DiKKATi ·Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzar 
edilmiş bir fransız mustahzarıdır. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankas11 .. dan : 

ı. - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacaktır. 

2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktı
sat ve Ticaret okullanndan veyahut Hukuk Fakültecıinden veya bunların 
yabancı memleketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımciır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 EylCıl 1938 günlerinde Ankara ve !stanbul T. 
C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel içın 
de sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzetlerine C140l lira aylık verilir Askerliklerini yap
mak üzere ayrılan müfettiş namzetleri askerlikten avdetlerine kadar ma
aşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik biı stajdan sonra müfettişlik imtihanına 
tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettiri
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüt
lük hakkını haizdirler." 

5. - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İs
tanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler. aranılan vesikalann asıllarını veya noterden tasdikli 
suretlerini bir mektupla Ankarada Tiirkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat et
melidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikaların en geç 24-8-1938 tarihin
de Teftiş Heyeti Reisliğine gelmlş olması meşruttur. (2397) (4402) 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat Bankası~dan: 
Bankamızın Şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak üze 

re miisabaka imtihanı açılacaktır. 

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

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

Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunlan a
lınmıyacaktır. 

Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve daha yüksek mektep me
zunlan için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mek 
tep mezunlarına otuz, lise ve daha yukan tahsili olanlara 80 liraya ka
dar ve imtihandaki muvaffakıyet derecesile ~ütenasip surette ücret ve 
rilir. İyi derecede yabancı dili "fransızca, ingilizcc, almanca" bilenlerin 
ücretleri emsalinden 10 - 25 lira arasında yüksek tutulur. 

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmalan aı;
kerliklerini ifa edinceye kadar tehir olunur ve askerde bulundukları 
müddet zarfında maaşsız mezun sayılırlar. 

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

Yabancı dili bilcı ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesindeki 
şartlar dairesinde - beş senelik muvaffakıyetli bir m<:'muriyet devresin 
den sonra bir sene i1,-tıfn Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilir
ler. Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon. Aydın , Ba 
Iıkesir. Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli. Edirne, Erzurum. Erzin
can, Eskişehir, G. Antep, İstanbul, İzmir, Kastamonu. Kars. Kayseri, Kon 
ya.Kütahya. Giresun. Malatya. Maraş, Samsun. Ordu. Sivas, Tokat. Trab 
zon, Van, Yozgat şubelerimizde orta mektep mezunları için 16 ve 17 A
ğustosta, lise ve daha yukan tahsili olanlar için 18 ve 19 Ağustosta saat 
dokuzda başlanacaktır. 

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

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka suh<'si 
müdürlüğüne ve Ankarnda bankanın Personel· İşleri Müdürlüğüne 15-8-
938 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4801) 

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden: 
1/8/938 tarihinden itibaren yeni mesai saatlerinin tatbikıne başlana

cağından evvelce hareket saatleri değiştirilmiş olan ve Haydarpaşadan 
saat 14/40 da tahrik edilen 1032 No. lu katarla Pendikten saat 6/ 15 de 
tahrik edilen 1017 No. lu katar 1/8/ 938 tarihinden itibaren lağvedilmiş 
ve bu katarlann yerine eskisi gibi Haydarpaşadan 14/15 de hareket eden 
32 No. lu ve Pendikten 6/35 de hareket eden 17 No. lu katarlar ikame 
edilmiştir. 

38 No: lu katar da Haydarpaşadan saat 17 /10 yerine 16/55 de hareket 
ederek Pendiğe saat 17 /50 de varacaktır. 

Yeni cep tarifesi bastırılamıyacağından sayın yolcuların ellerinde bu
lunan cep defterlerini bu tadilat dahilinde tashih etmeleri rica olunur. 

"4919., 



MAFSAL AGRILARI , ' T. C. z·RAAT BAN KAS' 
TAN 

u 
MODASINDA 

Büyük Bir Tebeddül 
•••• 1 

Mübalağalı "Makyaf' kalmadı. 

CILDE SURtn..ECEK GAYET lN
CE BIR PUDRA, TABI! BiR GU
ZELLlK VERIR. 

31 - 7 - 938 

SAC BOYALARI JUVANTIN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengi verir 

Snl>ltlir, sıhhi ve zararsızdır. 

İNGiLiZ KANZUK ECZANESİ 
Bevo_ğlu - İstanbul 

Parisin şık ve kibar kadınlan, ye
ni bir moda meydana atmışlardır. 1 
Onlar, bütün gün zarfında hiç par· I 
laklık izi vermeksizin şeftali çiçe
ği bir ten temin eden yeni bir pud
ra keşfetmişlerdir. 

.. .......... ı .... 1m1 .. ıımı ..... 111mım:11-. ......... -

Çoli müthit anlar geçirtir. Fa
kat bir tek kate GRlPlN al
makla, bütün f iddetine rağmen 
romatizma ağrısını çabucak sin
dirmek kabildir. 

Çünkü hususi bir tertiple yapı

lan GRIP!N kaşeleri en muannit ağ-

PA 
Li 

Bi İKTİRENLERE 28,800 
A İKRAMİYE VERECEK 

- Fransız Stüdyoların Şark Film Yıldızı Tunuslu 

FiLFiLA 
• 

YE 
ve büyük muganniye 

FATHİYE 
• 

1 
Kendi saz heyetile 

Müeaseaemiz pek büyük fedakarlıklarla lstanbula 
getirmeğe muvaffak olmuştur. 
PEK YAKINDA 

i 

TAKSİM BEL DiYE nlarGa Rl p iri N Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla
rında en az 50 lirası bulunanlara aenede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile 
en ince bir pudrayı ipekli elekten üç 
defa geçirilmiş ve hakikaten krem 
köpüğü ile karıştırılmış pudradır. -
Fransız kimyagerleri tarafından u
zun araştırmalar neticesinde elde et
t;kleri bu en son usul - Tokalon mü
essesesi tarafından imtiyaza alın
mıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
buruna ve yağlı manzarah bir cilde 
nihayet verecek ve size nefis ve 8 
saat zarfında "Mat" hir ten temin e
decektir. "Fini Mat" Tokalon pudra
sını kullandığınızda ne rüzgar, ne 
yağmur ne de ter. cildinizin güzelli
ğini bozmaz. Schhar güzelliğinizi 
arttıran bir tazelik ve bir cazibe ve
rir. 8 cazip ve yeni rengi olan Toka
lon pudrasını isteyiniz ve kullanınız. 

----•• Bahçesinde Alaturka kısmında. Tel. 43776 •:r:ıw•• .... 

Hızır gıöI imdadınıza yetişir, ağrıla

nnızı, acılarınızı defeder. lcabında 
günde 3 kaşe alınabilir. Ismine dik
kat. Taklitlerinden sakınınız. Ve 
GRIP!N yerine başka bir marka ve
rirlerse §iddetle reddediniz. 

4 Adet 1 ,000 liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

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

·::t)rIRİtlNETS.::· 
.. ! '.ı ; •. .; . . " ..... ~· • . . ' .. 

VAKTİNDEN EVVEi. İllTİYARLAtfAMAI( 

isrERS&Nlz Dr. Rich Wei ss. 

iHTiRA ILANI 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir aene içinde 50 lira
dan a,ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazla
sile verilecektir. Her eczanede \fidlltıeJs 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyliil, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

bulunur. TablefleFİnden 
"Topçu malzemesi" hakkında 

istihsal olunan 30 Birincikimun 
1934 günlu ve 1886 sayılı ihti
ra beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzere ahare devrüfe
rağ veya icar edileceğinden ta
lip olanların Galatada İktısat 
hanınd; Robert Ferriye müra ... 
eaatları ilan olunur. 

lJmumi Deposu: 
Alınrı. 

............................................. liL"lllm:J:::l'!Z:::s&:ll!!ll~!IDll--... 

• • 

l LAN 1 IS Mi 
İstanbul Bankaları., kasa ve gişe-

~erinin atide gösterilen saatte açılıp Mektep, İngili7Ceyi en iyi öğreten bir müeııııe!'iedir. Almanca veya J:<'ransızcn ihtiyari olarak miitchassıs 
kapanmasına müttehiden karar ver muallimler tarafından öğretilir. MilJi terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet ,·criJir. Aile hııyatı yaşatı· 
diklerini, muhterem müşterilerine\ lır. Kiitüphanelcri miikcmmeldir. Kı7. ve e,tkek heden terhi)·c i ve sporlnr talebenin hcllcni tckemn~iilii· 
Dan ile şeref kesbeder: ni.i temin eder. Li e kısmı derslerine m unzam olarak ticaret dersleri gösterilir. 

Adi Günler: Snat 9,30 dan 14 C, MÜHENDiS KlSMI Amelt "'e n az.ari usull'""" ------

kadar. KAYIT GÜNl~ERf: Kız kısmı ÇarşarnbRt Erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
Cumartesi: Saat 9,30 dan 11,30 a kadar. 1 Ağustostan sonra: Kız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

Erkek kısmı Salı ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
Bu evkat 1 Ağusto! Pazart~iden 

ba§lıyarak 15 Eylitl PeT§embe (da- 1 Eylülden sonra her gün. 
F11 ... la malUmat ir.in mektunla vf'!vı. l.innt miirartınf Nlilfl'hiHl'. hll) gününe kadar devam edecektir. ll•••••••••••••••••••••••••••••-BIDlımiill•amm••••• 

. . ... - . ·;~.·~ ,.~ 

Her Eve Lazım Olan 
YENi 

Çocuk .Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından ne~ 

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü· 
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep prograrnlannı gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zckeriyadır. 

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

T.AN Neşr.ly·~t ... EV'i 

mektep taleoestne aynca ren2aı;1.t 

yapılır. 
Bu eser yalnız çocuklar için de

ğil, bütün Ukmektep öğretmenler1 
için en kuvvetli yardımcıdır. Çün• 
kü bütün dersler bu eserde re
simlerle ve gen~ malümat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol· 
durup blze gönderiniz. Size be
dava bir broüşr göndeririz. Bu bro
şür size Ansiklopedinin k.ıymetinı 
anlatacaktır. 

18TANBULDA TAN MATBAASINA 

1 YenJ Çocuk Ansiklopedisi brosOrOn
den blr tan~ ıöndemıenizj ve mu- 1 
aWmlere aıt son tıyatınıZJ bildirme
nizi rfca ederim. 

irim.: • • • : : : : : : 
• • • • • • • • 

ASLAN VE ESKIHISAR 
Müttehit Çimento ve 
Su t<ircci Fabrikaları 

Anonim Şirketinden : 
Hissedarlara llan ı 

Şirket hissedarlarının 12 Ağustos 
1938 tarihine müsadü cuma günü sa
at 14.30 da Galutada Agopyan ha
nında şirket merkezinde fevkalade 
heyeti umumiye içtimama davet o
lunduklarına dair gazetelerde vaki 

1 
olan ilanatn hissedaranı kiramın bil
hassa nazarı dikkatleri celbolunur. 1 

Işbu fevkalade heyeti umumiyede, 
hükiımetçe neşrolunan kararnameye 
tevfikan, çimento fabrikalarının Eti 
Banka devir ve ferağı hususu tahtı 
karara alınacağından fevkalade e
hemmiyeti haızdir. 

işbu fevkalade heyeti umumiye -
nin kanuni surette toplanabilmesi i
çin Ticaret kanununun 386 ncı mad
desi mucibince, t<'vdi olunacak his
selerin şirket sermayesinin üç rubu 
derecesinde olması iktiza ettiğinden l 
hissedaranı kıramın ellerindeki his- ı 
se senedatını, gazetelerle ilan edildi
ği üzere, yevmi içtimadan en geç bir 1 
hafta evveline karlar şirkete tevdi et 
meleri ve heyeti umumiye günü be- ' 
hemehal isbatı vücut eylemeleri mu-
sirren rica olunur. 

Meselenin derknr olan ehemmiye- ı 
ti hasebiyle, hissedaranın berveçhi
bala inikat edecek fevkalade heyeti 
umumiyeye icabet ve bu işin sürati 

~ .. · . . Is t a.· ,ı b u l} ·.-~: .. v;_::.... . !l.iii~~~~~~~iiiiiiiiiiiôiiiiô;;;;;;;;;;iiiiiiiii~~-· mümkine ile intacına gayret eyleme
lerinin menfaati esasiyclcri icabın -
dan olduğunu, meclisi idare, kendile 
rinc ehemmiyetle hatırlatmağı bir 
vazife addeyler. ·~, y:, ,z,... ,· ' . . .. .. 

-~ Sahibi ve mes'ul müdürü: Dr. Operat~r 1 ALEMDAR Süleyman l\lchmcd Tezer. Dahili cer- 1 

S 1 H HAT VI rahi, nisai ve asabi hastalıklar kabul ediJl... 
Yatak ücretleri 2 liradan başlar. 

Doğumlar en miisaid şartlarla kabul edilir. Tel. 23700 

mı -
Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden Ahmet Emin YALMAN. Gaze

tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

Satıhk Makine 
Transm isyonları 

KtıUanılmış 6 santim kahnh -
"'ında makine transmisyon. şaft, 
'ra~n11k ve \•ataklan u~uz fiyatla 
atllıktır. TAN matbaa~ına mü· 
"""""'". ,.d;";7 

lstanbul, 27 Temmuz 1938 
Meclisi İdare 

• Sahhk Eczahane • 
lspartanın sermayesi çok zen
gin ve işlek bir eczahanesi, sa
hibinin vefatı dolayısilc satılık
tır. Kızıltoprak Kız orta okulu 
dircktorune müracaat. 

Telefon: 60086 

Ankara Cad. No. 88 Türkiye Eczanesi 

FE 

Fikir Biraz Cüretkcirane Görülebilir. 
Fakat, neticeleri şayanı hayrettir. 

İL. 
İL. 

Kadın olmanın yegfıne 

mahzurunu unutturur. 
kat edilince, kadın iııanılmıyacak d<:>recede 
buyuk bır sNbcstiye ve <'msalsiz bır rahata 
kavuşm. 

FEMİL. 
FEMİL, 

Heı ay tekerrür eden muşkül ve uzucii gün· 
lerde kadını biıtün düşunce ve eziyetlerden 
kurtardı, hayatını ve aile saadetini sigorta etti 
En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları 
altında sezilmez. kullanan kadın bile mevcu· 
diyetini kat'iyyen !arketmez. 
l\likroblu bezlerin ve pamuk tamponların ]ta· 
dll"ların bütun hnyatlarına mal olan rahim ve 
tenasüli ıztıraplarını ortadan kaldırır. 

Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmı· 
zı hususi iki cins pamuktan kimya harikalari· 
le mikropsuz bir şekilde yapılmıştır. 
Bayanların (aylık temızliklerinde) en birinci 
yardımcısıdır. Sıhhatini sevC'f! her kadın 

Ve 
kullanmalıdır. FEMlL küçük ve yumu~ak olduğundan el 

çantanızda bile tafmabilir. Her eczane ve ticarethanelerde 

bulunur. , 
.. ŞI KETi HA YRIYEDEN :' 

1 Ağustos 1938 pazartesi gününden itibaren: . 
1 - Mesai saatlerinin değişmesi üzerine 4 Temmuzdan ili' 

baren tarifeye yapılmış olan tadil ve ilave mülgadır· 
2 - 16.~:..5 le Köprüden bir vapur hareketle Beşiktaş, J<ş1l: 

dilli, Anadoluhisarı, Kanlıca, Çubuklu ve Paşabahçe51 

iskelelerine uğrıyarak Beykoza gidecektir. (Bu sefe1' 

cumartesi günleri yapılmaz) 
3 - Saat 16 da Köprüden Harem ve Salacığa giden vaPıı' 

15 dakika sonra hareket edecektir. 
4 - Köprüden 16.10 da Yeniköye kadar yapılmakta oh~ı1 

- 146 No.lu seferin 5 daliika sonraya alındığı ilan olunur· 41~ 

UYKUSUZLUKLARDA 
• Umumi bir rağbet kazanmış olan 

Tatlı bir uyku temin eder. 
• Asabi öksürükler • Bay9ınhk • aş dönmesi " 

ÇARPINTI ve sinirden ileri gelen bütün 
rahatsczhkları 

İYİ EDE 


