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Askerlerimiz 
iskenderunda 

lskenderun 4 (Hususi surette 
gönderdiğimiz arkadaşımızdan • 
sabaha karşı) • Mehmetçiklerin ya· 
nında lskenderuna geldim. Güneı 
doğmak üzere.. Kadın erkek, çoluk 
çocuk on binlerce kişi sokaklarda 
askerlerimizi alkışhyor, kucakhyor 
ve öpüyor. lskenderun, tarihinin 
en harikulCide saatlerini yaşıyor. 
kadromuz 698 kişidir. 

Yine gece yarısını beş dakika 
geçe Hassa noktasından Albay 
kurmay Şükrünün idaresinde 1800 
-- • •-• ' •-r· ---•-· ...... ,_,, • 
Hatay~ ilk giren Türk Subay 

...-.. ~-

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

• 

iDEAL BURO 
Bu kitap büroların ış çı.karma kudretıni ar· 

tırmak içm ameli bir kitaptır O s1ze az mas
rafla çok iş nasıl çıkanlabileceğıni gostenr 
Bu kitap fena ve yanlış biıro usullennden Sl· 

zi kurtarmak için yazılmıştır. TAN Matbaa
~ında FivatJ 50 Kr. 

• 

Ve erlerinin isimleri şunlardır : 
• Binbaşı Süleyman Dinçsoy, 11 
ınci bölük kom11tanı yüzbaşı Ce· 
ıaı Dora, · yüzbaşı Emin Alpan, 
iisteğmen Muzaffer Bingör, teğ· 
lllen Rıdvan Erbakan, asteğmen 
Saim Özgür, Zeki ve ilk manga· 
dan Zeker iya çavuş, Hasan on· 
başı, Ahmet onbaşı er: Ferhat, 

Dün Tiirk-Fransız Dostluk 
Muahedesi imzalandı 

tr Muharrem. TANGONER 

Eski ve Yeni Ölçüler 

imza Merasimi Çok 
Samimi Bir Hava 

içinde Cereyan Etti 
Rüştü Aras ve Fransız Elçisi 

Ponsot Güzel Nutuklar Teati Ettiler 

RESMi TEBLIG 
Türk -Fransız Dostluk Muahedes~, 
Müşterek Beyanname ve Merbut 

Protokolün Tam Metinleri 
. Ankara, 4 (A.A.) - Resmi 'feb1iğ: cek olan Türk ku\'Vetlerinin kcndi-

1 - Bueün saat 18 de Hariciye Ve- lerinc tahsis edilen mantıkta konuş 

Ahmet Emin YALMAN kiletinde Hariciye Vekili doktor A- 1 • • · t'h t k .. yer erım ın ı ap e mc uzcre kon11.; 
Ankara, 4 (A.A) - Bugün Hariciye Vekaletinde, Türk-Fran- ras ile Fransız büyük elçisi M. Hcnri .. 

H ta .. ilk rtaya çıktıgı"" zaman bütün harici ilem aynı· 1 p t d d" "3 t 930 mufrezeleri bu akşam "4 temmuz a Y ışı O • • • • ıız doıtluk muabedesile merbutab olan mütterek beyannam er ve onso arasın a un emmnz ''·• · 
hükmü verdi : "Türkiye kuvvetlendi, toprak ıştihalan protokolun imzuı meruiminde Hariciye Vekili ve Franıız Büyük Üzerlerinde mutaba\:at hasıl olan ve. 1938., de Hataya ırireceklt>rdir. Tiirk 

Uy Artık ·· ·· kapalı b" T" Ji alizmi b~c "k ı · ı t ı b kuvvetleri yarın "5 tt>mmuı. 1938 .. lllınııya başladı. ustu ır ur empery """- Elriıinden maada Han· .. i .. e Genel Sekreter Muavini Nebil. Batı, sı a ar ımza anmıştır. mza anan u. d • " 
ı~- · b 1 " T "' o1 tün vesikalann: dostluk muahedesi, e gündüz l'İre<'eklerdir. 
~nnış u onuyor. . .. .. .. Orta Elçi Cevat Arıkalm ve diöer hariciye erkanı ile Fransız Bü-1:>~· l d E k alıştıkları olçulere gore baş T • müşterek beyanname ve merbut pro· Metinler 
o0y e düşünenler mazur u. 8 1. . - -=~L Eı- 1·11• ~ A•··--ı·1ı·ten· Albay de Counon ve Büyu"'k Elçilik Sek-k d Fak t h k k t b d k ,.YA "r &• ~ tokolun derhal neşri kararlaşhrıln115 

a türlü düşünmeleri beklenemez ı. a . ~ ~ a. un .~n ço reteri B. Roux ve gazeteciler bulunmu,tur. İmzada, Suriye mümea- tır. 
Uzaktı. Çünkü diınya siyaseti, Cihan J:Iarbi gıbı ~~r tec~~de~ ıili Emir Aralan da hazır bulunmuttur. 2 :- Antakyada 3 temmuz tarihin. 
ders alarnıyarak eskı' yollara sürüklenırken, Ataturk Turkıyesı d . d'I 

D .. .. .. d f d k' · k k e ımza e ı en eenel knrma:\'IAr an 
Yeh. Yenı· o'"lçu"l"'r kurmuştur. Ve~ikalann imzasından sonra. r. nana uçun<'tı c a ır ı ımza oyma 1 1 f' · 

J" "' • .. •• .. "k ı b h · ı - ·ı b 1 d · aşma arına tev ıkan Sannkta Fnn· 

Ankara. 4 <A.A.) - Ru~iin Rarfri
~·e Vekile.tinde Harici,·e V1:kili r>r. 
""evfik Rii~tii Aras ile Franıı;a hiiviik 

çi,.j R. Ponsot araMnda İm7.a edi)P.n 
metinler ""nlardır: . Işte, bu ölçu" ler, yabancı memleketlere yabancı gelmiştir. Bi- 1:e~fık ~uştu Aras f'r~.n~ız buy~k le - ba tlıyar ıgına ~aBı v ulun uguknu ive sız kuvvetlerile tesnki mesni ede-

Z 1 1 nl çısıne hıtaben, bu muhım vesı a a- un arın Montro ogaz ar mu ave e- · 
ı.ın yaptıklanmızı eski alıştıkları ölçü ere vurmuş ar ve ya ış rm mesud bir surette aktedilmiş ol- si, 1937 Cenevre anlaşmalan ve niha- ==-=-=--=-==============c-:--.,.--,===-:--==-:-:·~-__.... 

neticelere varmışlardır. . masandan dolayı memnuniyetini bil- yet bugün imzalanan vesikalar oldu-
ErnPeryalizm b' . 'deceğimiz Birincisi hakkımızı korumak. bıze dirmiş ve bu vesikaların, Fransız • tunu söylemiştir. 

"ol d ' ızım gı ·· ı · · 1 · · t d ğ1 eğil, geride bıraktığımız, kaçtı- verilen soz ~rın yerme ge mes~n.ı • ~ Türk münasebetlerinde yeni bir os~- B. Ponsot, bugiin imza edilen vesi-
kernıı Yoldur. Eski yollarda dolaşır- min etmek~~ · F~a~sa, Ankara ı~~lafı- luk devresine hareket noktası teşkil kalar münasebetile. Montrö Boğazlar 

n ağır bedeller öd k d ler al- ~ Hatay Turkluğu hakkında musbet eylediğini ilave eylemiştir. . . . 

Avam K~marasında Türkiveye 
Görüsüldü Açdan Kredi .. dık E eyere ers rd b 1 b taahh-t mukavelesının Akdenız havzasında 

· nıperyalizrnde hesap olmadığı- taahhütle e u unmuş, u u,- Dr. Tevfik Rüştü Aras. bilihara e- · · · · · Hem hükumet taraftarı, hem de muhalı"f hatı"nler Tu'"rk - lnaı·ıı·z tıı, herıteyden 
1 

b" 1 29 Mayıs 1937 Cenevre anlaşması- .. ..._t emnıyet hıssının husu) bulmasına mü ,. "' 
" ... d evve mevhum ır şan er . mir Arslan'• donerek, bu mtlnueuc • • . . •v• ı"cbı"rlı"v · d h ti h h ·ı 

"' ebdebe bulu d ğun bö 1 le teyit edilmiştı. Haklanmızın elça- d-L: essır hır tarzda hızmet eyJedıgıni ha- -.s gın en arare e a ~ettı er 
hayaıı n u u ve Y e ıf b 1. tirilm' . }e memleketinin Suriye hakkın ..u ~ .. i ' .. f 
h er arkasında koşan milletlerin bukluğıyle s ır a ıne ge esme ' • . tırlatmış ve bugün buza edilen muka- ':ıı azısı uç ınl"u sa~· anın:da) 

unu baza .... ı.. bir müsamaha g()s.tere- sempatisini beyan etmiştir. • 
ded· n yurtlarının varlığı ile ö- karşı gev-r- , velelerin Türkiye· Fransa ve Surıye 

ıklerini öğrendik ezdik. Herhangi bir hakkının ya- Fransız büyük elçisi, B. Ponsot da d • . d ü •t d tJuk il 
· m ·.ıh. • bi k .. . U k ld -~·ı arasın a ıtima a m stenı os m ılar tarafından çıııs .. enmesıne ta- r aç soz söy yere e e ıııuı en an-

Hatay·· 
i . ışı hiç bir saniye 

Btı oradçın bir toprak işi o 
8 Oç §ey aradık: 

österen millet, varlığı asıl Jaşmalan imza edebilecetlnden dola- nasebetlerf tesis edeceti hususunda
~ ... anevt mukavemet ve yı derin bir sevinç duydupno kay- ki ümid ve kanaatini izhar eylemiı· 

· yfa 10, .Ot\m 1 6'J d~tt~t:ft "81'1. Dr. Ar~'ıQ i.Qtz851 Y• ti?, · ' 

Halk ını Nerede Geçiriyor ? 
Yanın: NACI SADULLAH <Otnınc-mla) 
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Resmi Gazetelerde B"tl.ED iYEDE : IP.i!!!!!!!!!l!ii!i!ii!iiBıi!!!ii!!!!i!i!i!ii!!!!i!!ii\il MAARiFTE : 

Gizli Basılmış Bir Kitap Bir Tek Sürfeden 2 Tahtelbahir 400 ilkokul A~uh~:i::.:, _ 
Yüzünden Gürültüler 5,5 Milyar Sinek Daha Denize Talebesi Dün ::·~::!'.1::!:n u:·:~~:!.::; 
O san mtltteflklertn ve hele 

uked n siyul bilyükleri
:afıı yine " 0 JCleri kaçJDll 'ft kaşla.
n çatılmıfb. Gizli hizmet grupla
n, askeri " llyui istihbarat kısım 
lan birlefik bir araştırma sefer• 
berllll yapmıf)anlı. BtltGn adam
lannı İltanbula dağıtıp 1aÇDUşlal'
dı. PosQhanelere, m"baalara göz 
cüler koymuflardı. Yımaıılılann 
Ye patrikhanenin gizli heyetleri de 
bu araftıncı ve gözcüler arasına 

btılmışlardL Hürriyet ve İtilaf 
yardakçılan da yapılan bu müfte 
rek harekete kılavmluk etmek 
libi yallı ve ballı bir fınatı ta -
çırmadılar. Kulalı delik, gözü a
çık hafiyelerini birer av atan ll
bi bu salgıncı cl1zllertnln &ilerine 
aeçirmişlerdl. Ba tadar bl,.ok t. 
1Aş ve heyecana ft ~ 
hazırlıklara aebep ne idi, blliJal' 
musunuz: Bir kitap... O ftldttl 
düşmanımız olan Yımanhlann if
ıaı ettikleri JWlerde ,aptıklan 
zulümleri gösteren bir kitap. 

Bu kitabın yazılan garp cephe .: 
81. Jmm•ndınhiı tarafından ıön -
derilmişti. Şimdiki vl1Ayet dalresl 
brpamda bulunan ve Hılil Li'.ktfi 
Beyle arkadqlanna ait olan Hüs
nütablat matbaımnda A. H. Bey 
tar•fmd•n lblice bastınlmıştı. 
Dört liaaıı 6-rlne yazılan bu ki
taplardan birer adedi de İngiliz, 
Fransız, İtalyan, Amerika hükti
metlerinln lstanbulda bulunan as
keri ve siyasi bütün büyüklerine 
'ft madamlanna posta ile gönde -
rilmifti. İşte büyük bir tellş ve e
hemmiyetle aranılan, bu kitabın 

'basıldılı matbaanm sahibi ile baa 
taran ve postaya vem. glzll eWi. 

Fi 11 kitap hiçbir dft.iet - .n 
D Jete hakaret için yazılmı9 de 

llldi. Muayyen-~ JIPJlıllıı 
mlümlert " fena med•nl 
olduklarım iddia eda Awupa ve 
Amerikalılara duyurmak ve biraz 
da ,O.Zlerini kızartmak için kale
me alınmıştı. Türkün hatlı ve a-
eıldı fik'19tlerinln tophl. açık -
..U bir lfadeal icl~ J'ak&t o zama -
ma m.-.,u.n Tlrk kanı dökme
yi, Türk bucaiJ. yakmayı bir spor 
ellencesl sa11yorlardı. Türkü ve 
Türklülü dÜJIJadan taldınllDM1 
bp eden liimmlm Wr nrhk ... 
nıyorlardı. Bunun için Türke, aör 
düjü bu 8C1 zulümlerden fikiyet 
hıklrım bile eslqmılflerdl. Şikl -
,.ıe bllnŞD1a11na kımuflardı. Se 
mi de boimak, bu haklı feryada 
kulak tıkamak lstemitlerdt. 

Faaliyetin merknl gizU hizmet 
Jer grubu kırarglhı ldL Kl!man -
dan, İstanbulda bulunan mHliyet
c;lleriB böyle ltir kitap betınp da· 
lıtmalarını büyük bir küstahlık 
•yıyordu. Grubun bütb zııbitl•• 
rlnl, ajanlanm karargAha topla • 
llllfb: 

- Efendiler. Demişti Bbvük iti 
lif devletlerinin askeri l§gali altın 
da bulunan fstanbulda, bu kitapla
lln balıhp dalıtılması, b!lhaua 
tnıbumuza utanç verecek bir h> 
dlıedir. Daha açık söyllyeyim, 
1"ı hldlse bizim varlıjunızla eğ -
lenmektir. Ben bu kitabın Anado
Jada basılıp f.tanbula g6nderildi
lfaf pek kabul edemiyomm. Bu, 
İltanbulda bamldı. Bunu basan. 
bastırıp dalıtan gfzll ellerin mey
dana çıkanlmasım istlyonım. Gru 
bumuzun ,eref ve varlığın:ı sürü -
!en lekeyi ancak bu elleri bulup 
kuvat tamtzUyebWriz. Kuman -
elan Baringtonun söylediiti sözler 
tok •lırdır· Dün bana dedi ki: 
•- Anadoludald dermeçatma 

Tilrk kuvvetleri ile bap çıkamı
Jan Yunanlıları 11ra11 aeldiaçe a-
71Plıyoruz. t,plimiı altında bu • 
lunan İltanbul içinde üç büyük 
dwletin meveudiyft ve llikimiy• 
tine ellenfrceslne meydan okuyan 
'*kaG Tüskle ~ 
• denileceii-' Wru dip r ht 
ı.tertm. Mzlertme ba§ka bır feY 
iJAye etmfyecelfm. 

Ben de bu IBzlere bir kelime l1l 
ve etmiyorum. Oldup llbi size 
anlatı70rum. 

G rup zabitleri bu alır ve hak 
b sözler karşıamda bır hey 

kel llbl durllJO!', yere bakıyorlar
dı. K~andamn bu acı ıözlerlni 

tercüman M. A. ajanlara aniatmıt 
tı. Onlar da süt clökmGf kediler il· 
bi olduklan yerde sinmiş ve bozul
muşlardı. Içlerinde bu yağlı kapı· 
dan uzaklaşmak korkusu ile titri • 
yenler, için için yananlar cb var
dı. 

E. Ş. dayanamadı, tlnetllzllk ve 

hafiyelikte ne yaman bir adam ol
dutunu pterdt TercimaDa: 

- M. A. ae,, dedi mabterem 
Jrmnandnuma IÖJı.,tnls. Şimdi 

19 kadar bm w arbdaflanm A· 
mdolu mllll,.eçllerlne yardım e
denleri 1llm ft adresleri ile bil -
dlrcWt. Çevirdikleri entrlblan bl-

Has"' ıl Oluyor indiriliyor Kampa Çıkb netredllerek meriyet mevkiine kon-
...ıtamr. Bugün resmi gazete ile ne• Alwwyada yaptırılmakta olan s 

Kara ve sivrillneklere karşı şiddet ym tütelhahirleriıaisln •eaize !ık mektep talebesi için hazırlanan ıMllen kanunlar fUD)ardır: 
li -'- la :_.1a...n._.--. "b" 23 ,.. k , __ d"- 1 t ...__ 1 Yflbek mühendis ve teknik oknl· · bir mücad- açılmıştır. Yapı n -...- tarı ı &emmm o- amp~ uu açı mış ır • .ı:.v•e ce ye- 1 __ 

1 •-L La 1 ...__. b d" _-... Jwn k 1 __ L- la t ~ mennlannın mecburi hizınetle-
mücadelede, ID89CUt ve haşere ha i- _._ t•-t o unmuştm .... ta - ı 1~...: p uru.uı- -!'ar s 1- rin dair k 
ne gelen lfneklerin imhasından zi- ...... rmm Z3 Temnnmla mera- rı1mıf iken, bu sene, kamplara diğer x... iane ~nun, pal ve kıymetli kl-
yade, bunların sürfelerini yok et- llmJe deabe indirilecektir. yıllardan daha az rağbet olduğundan :;:. n hayıler ve memurlar vasıta· 

k -ı güdülm k ed" Bir · k dn.- ----L b . f l"yete ·şı· sattınlmasına ve bunlara satış me ıay-. e t ır. sıne o-ilerimizin denbe indiril- uat ~ eşı aa ı ıeçmı ır. alda . 
ıürfelinden bir mevsimde 5,5 milyar IMll ID8laliıaıinde hasar ••lun- Bunlardan Yeşilköy, Kızıltoprak, Sa- ....:_ ~.~~ıne..::; olan kanun, 
ıinek ~ telebilmektedir. Dai- nullt tizeıe, •u hafta ipau, bin- nyer ve Brenköyünde açılanl:ır birer Gee et. 1 

•• atı ındaki kanun. 
mi m6cadele mretile, kısa bir müd- ...__ • ..-., fisU.J.- b .. -.ı. ay, Floryadaki bii' ay devam e meAiaı ucretleri ta. hsisatının Ji. 

.,...., J -- aşı ve •-aıuaen ed~-kt" man memurlarına sureta tevziine da. 
det sonra sineklerin seneden seneye rütbelerinde 8 deniz subayımız ece ır. · t 1. t kili 

1 m uhakkak lm kt d ır a ıma name ve erce şu suretle 
aza aca&• m sayı a a ır. ile 11 Gedikli Erba, Almanyaya Beş kampa, ancak dört yüz talebe kabul edildi: 
Bakırköyünde bu sene kara sinek- hareket edecektir. Subaylanmız ya-.•lmıştır B "üba la ı.- • ic:lerl - . u ı r a.o.ıyı.. - cr •• L... •-· 1 rln •-t ... ul "-

leriıı çoğaldığı hakkında bir ihbar ya- -ner teslim almıncaya kadar b" ··dd t daha .-1: kti y\Uftl 11111•r e ce, ... anu ve ı.z-
·-~ ır mu e •urece r. -ı- Ji ı lerin kiU · 

pıhmt ile de, Belediye temizlik lfleri Almanyada kalacaklar ve maki- 1 pa& mu :re 1 e ve Ye erıne 
müdürlülü, bunu varit ,armemette- neleirain monte edilmesinde ça- 111ffhat1lar Fena her nöbetçi kaldığı gece için yUz, ia-
dlr. Ancak menil mMl,.U. olarak lıpcaldaNlr. Tahtelbahirlerimiz Üniversitede imtihanlar bitirilmiş zibatı temin ve kontrole memur o-
bruinejtn biru flremlt olmuı ~ Wr .._ _,. UmanllDWl getiril ve neticeler talebeye tebllt edilmit- lanlarla fea memurlarına ft miilh•· 
tlmaU ,mönüne almarü, 6nbe p- .... elmaktlr. tir. Bu sene tıp fakültesi son sımfm.. kat liman relalerlııe '" vekillerine 
çilmesi için, lbuqelen tedWrı.. • •••••l!!!l!!-!!!!!i!!!i!!!!~!i!!!!!!!!i!l.J da imtihana giren 90 kişiden 58 sı ,.anif bet, mflstılkil liman ınenıarla
lmmaktadır. llOTEFERRIK 

1 
muvaffak olmuş, edebiyat f~ültesi nna ve vekillerine elli, liman memur 
.ise hiç mezun vennemi§tir. lanna ve makiaistlere w vekillerine 

T.tll lıtlyorlar T f 1 d Hukuk ve tktısat fakültelerinde ne kırk, tayfa ve odacılara otuz k1ınll 
Toptan mal •tan tacir w emıfl.,._ &ri e er e ticeler geçen tenekinden daha fena- verilmesi brar)aftınlnuttır. 

dm bir kısmı, aralaruıda bİr mazbmta y • Ş ki G •• dır. İkmale kalmadan muvaffak o- Bu y d Orta mektebe 
yaparak, dün belediyeJ9 wrmlfler- enı e e ore labllen talebenin ıa'W'ltn wilzde onu Gelecek Tal.-L-•-r nr birer söyledik. MO.aadeleri ite d" .1-· .1 ......, 

ır. D .... • t• •ı• geçmemektedir. FeJ) fakültesinde de 
§UDU anlatmak istiyorum ki, gru- Toptancı mağazaların da, diğer mü egış ırı ıyor vaziyet aynidir. P. c. N. sınıfı ile Aakara, ' ('lan muhahirinden) -
bumuzun işitlci ve gözleyici wıaur- essese ve yazıhaneler gibl cumartesi M.eai saatlerinde yapılan değişik- kimya enstitüsünde muvaffak olan- Maarif Vekaletinden haber verileli· 
lan vazifelerini tamamile yapmıı gönleri saat 13 te kapatılmalarını .. llt dün, Deniz Bank ile dlier bütün 1ar ~ azdır. ğine söre, 'bu yıl orta mekteplere ze 
lal'dır. Biltün kusur ve aksaklık temektedirler. bankalarda da kabul edilmiştir. Bu Yeni Ahnacall Talebe ill zs bin talebenin başvuracatı tah· 
tutucu servialerdedir. Arkadaşla- Belediye toptancılann bu clilekle- müesseselerde de bugünden itibaren ... _ min ollllllllaktadır. Halbulcl bu sene 

rkıi yerinde bulmUf, ancak bakara- 8 d 14 k d h 1 --~-- Bank ııx okullann baş muallimleri d11n kültür kadrosuna gelecek öğretmen 
nmı bilmem; fakat ben fimdiye en e a ar ça §1 açaa..u · a maarif ild ·· ı:..ır.:•-.a bir lan 

nn bütün toptancı esnafa tetmll e- gişeleri idi günlerde 8 buçuktan 12 m ur wauaaue to~ "tt adffi seçen J'lldaki boıluklan ve bu 
kadar dllerlerl için oldup ıtbi E· dilebilme1lnin bir kanun meaeı.i ol- buçula, cumartesi sDnJeri de 8 buçuk yapmışlardır. Bu toplantıda önumuz yıl açılacak şubeleri doldunnıya ki· 
sat, Seyfi, Ekreın, Aziz Hüdai, Ra- dutunu bu hususta ticaret ocluı yo- tan 11 buçuğa kadar açık bulunduru- d~ tedris yılında ilk ~ ye- fayet etmlyecektir. Bu münaehetle 
sim ve Btlrban haklanncls yüzle. luyla tktısat Vekaletine müftlCaat e- lacaktır. Şirketi Hayryie ile Akay i- nıden ne kadar talebe kabul ·edılebi- bu yd yalnız lüzumlu görülen mev• 
ce rapor verelim. İstanbul Ue Ana- clilmesi lAzım •ı.c:ettnı bildirmiştir. daresi tarifelerinde yeni şekle göre lecelf ft ~iden ne kadar ~be ~ cut mekteplere tube apnaJda ve me" 
dolu arasındaki bütün muhabere- AlAkadarlar bugun odaya bafVU?a• d .ıw .. n.lik la dır ş· ı. t" H _ çılmasına ihtıyaç olduğu tetkik edil- cutlarmı takviye etmekle iktifa edi· e6 •9 .... yapmış r . ırJLe ı ay . t" . 
)erin bunlann elleri ile yapıldıfı· caklardır. riye sabahlan Köprüye saat 8 de ge- mış ır. . . lecek ve kati :amıret olmadıkça orta 
nı yazdım. Olmuş birçok v&kalar 6 Bin Mleı.... len Boğaziçi postasını yarım saat ev- Bu tetkikler" netıcesınde bu sene mektep açılmayacaktır. 
gösterdim. Yapılması karar'ııştınl vele alınıı ve öğleden soma 14 ü 25 ilk nıekteplere yalnız 931 cloiumlu- Bazı yerlerde şube açmak lmUnı 
~birçok lfler haber verdim. Kim Belediye huduttan lçlnıa tarife- ıeçe Kavaklara kadar bJr posta ili- lann alınmasına, ka4rolarda bot 7f!r elde edilmiş olsa •ile talebe fazlabfl 
l>Utr adrntıtl-rnn ' .,. etmlftlr. k.ıma 982 lilerm flll br: ayulda dol- olan yerlerde çHte tedrisat tatbike-
ııea.r yudılar. Netlcetle bife delil, yıkamDf yer~ ~tı ~. Ka~ Ottrnl ~ olanlardan gürbüzlerinin kabul dilecej.i~ .ı:i'9Q~"ule bulun~ralma 
BrkAntharb!ye Nimi YAkf ~tamn BmalaNım, _,.._ ü;litait E\?velkl gece Geliboluda bir deniz ec1ilmesine karar verilmlptr. n 1~ Te~et alAkadarJara teblfgat-
kofUyucu Sözlerine bOŞ garantile- yeni ho,ton tc:t.~ yç l.ca.-UU .cll.JıtUa-o bası Oim. V UU". :J.i·:W lSllnil IYUUolflll,'81iil 111 • .,. • ••-"'*-" * 
rlne inanıldı. ~ bit' -hafta ol • ler ancak iki yüze ballünu~ Di aft.ç mek ..... O da Ge emleit;tY tan ve tetkiklerde Ankaracta 1>ihl Ot DüD6n 
madı. Miralay Eııadm yaveri Bür- ter. bu efbl yerlerin tarifelerinhl ye- Ubolada Ziaclrbor.aıı mevkilııde kara bulunmak maksadlle ilk okul ölret- ve iki lv Yandı 
bamn binbaşı Celil ile beraber Er ni esaslara göre, belediyece tasdike- ya oturmuştur. Gemi 9400 ton ham menleri arasında tartip edilen &ezin- Ankara, ' (Taa muhabirinden) _ 
kiniharbiye mektebinde bulunan dilmesi işi, bu ay sonuna kadar biti- gazyağı yüklü olduğu halde Köstence tilere dün başlanmı.t.r .. S ~-. · Ge · ,. ... · Bugun saat 13 te amanpazann..-
askeri haritalarla bir kısım cepha- nlecektir. den Bamburga gitmekte ıdL mı, Program mucibince, dünkü &ezin- 1-l2 fotoirafhanede J'ansm pkmış, b1 
neyi Anadolu1a ,c>ndereceklıerini Ayın 19 inden itibarm vergilerde turtanlmaa 1gin müracaat etmiş ve tiler müelerde tetkikata hasredD- tişikte bulunqn bir berber, bir ayak• 
babw verdim. Huitalann mektep 1BP~lac':" aeazlala gln, tartfelnde AJmıdar Tlllılllılye gemisi g&ıder~l- miş ve dün Yerebatan sarayı le~ a•ıcı •nkkblarlle Bd ey tamameıı 
ten uçtuğu anta911dı. Son11nda yt.. deiiflklik ol9Cağından, 1ııa hGl1lltald miftir. Geminin JibdilriUmeli içm miştlr. İki ay sürecek olan bu gezin- yanmıştır. 

Z ki P . ld u--ıt 1 çalışmalar da ancak 15 temmuzdan çalışılmaktadır. tilere ild wiiz kadar muallim '"'tlrak 
ne e aşaya ınam ı. '"'""'" a a- ,_.... ektir L. .. I• I d ,,_ • Yanıının neden çıktJiı henfls mr 

'll'l-1..Jl.-n.-""'bi .ı-ı~· ald sonra hızlandın1M1ilec • Ele.tr NI n e etmektedir t f il te nn .--a-.- ye ~·ntı ı - · Hun deijldir. t aiye yaagını ç sou-.ı 

ntdılı hakkuıdaJd e&zlW.n• kanıl- lıtlmlali itleri Rafla Vekitl Ali ~yanın, yurt lranll TaleM ••idi •t1rmiftilr. Tahkikata devam edil 
· taki . lçl9lle 181*811 141Jahate baı1amak il- . 

~ Buz kı"flP P ~ Kapitekn,gto .. Belediye, tst~Uk ftinde l:U'fllat- zere, bu hafta sonunda Ankaradan İran hükumeti, bu sene L~~şer mektedir. 
gun e ı ~f8JUD ıozune ;ocu - tıgı zorluklara gore bir proje yapnuf. febrimlze lmesi beklenmektedir. klflllk üç talebe grupwuı aımu için MEMLEKETTE· 
bi inamp doneceiine, "fU harita - imar i'inin kolaylaştınlmMı lçiD is- ~lfl rl idare . de SiWıt r Avrupaya ve Amerikaya gönderecek: • 
lan görmek istiyorum,, dne idi timıat bnunanun ~etlftlrilmellni ala fabrlbSmem -':ımmi pro~e tir. ilk IWlJe olarak Fransaya gide- Yeni Köprl Tamamlanıyor 
entrika olduğu aibi meydana çıka- istemişti. 1 rini hazırlamakta olan heyet çalı~ cek olan on beş kişilik grup, dün şeh- Kutamo (TAN) _ Tatkö 
caktı. Bu, yapılmadı. Kabahat biz Bu iddia, Nafıa Veklletince det• ı:.ı.rmı bltlmıittir· Yakmda yeni ka rimize gelmtftir. İngiltere ve Amerl- ııu, p 
de mi?. Şimdi bu kitap meselesine bul edilmlt. Ua1Dl projesi meclise nllnn slpariflne b..,.necllktır. kaya gidecek olan diğer iki grup kazasuıdan 15 kilometre 
pçellm. Kuınandaıım kitabın İs - sevkolunmuştu. Kanun, met"lisin bu za Dün Gümrük Ba\m"ıüdürlüğün- tla birkaç güne kadar şehrtmtze ge. Kıvrım çayı iUıerlne 937 de iı" •IJDI! 
tanbul~a basıldıtı hakkmdakl ka- deıvresiae yetiştirilemediği için is- de, yenl alıııaca kolcul;; için ltir im- leeektir. başlanılan köprü bitmek ·· 
naatlerıni çok doğru bul~m. timlak itleri 7ine ml 111alle devam tlhan yapılmlfbr. İmtihanı kaanan- * Memleketfmlzi ziyaret için şeb- Uzunluğu 43, ge~tilğl 6,40 metre 
Kat! olarak ICSylüyorum, bu kıtap edecektir. lar 12 lira asll maaşla tayin edilecek- rimize geleceğini yazdığnmz Mmr il- tan bu beton köprii, Boyabat - T 
İstanbulda ve A. H. tarafından bas Çöp lstaıyonlan . tir. niversitelilerinden mürekkep 80 ki- köprü yolculuğunu pek ziyade 
tırılmıf ve onun kendi gizli adam- şilik talebe kaftleli, bugOn cıaaı ıs te laJlaştuw:aldJt. 
lan ile dağıttınlmıştır. Bıı, muhak ÇC5plerin denize dökülmesi ftarine. Bir Tlccann 1250 Rumanya vapurile limanımıza gele- B 11 MağlOp 
kaktır. Çünkü, AnadolUJ'lun bu g!- evvelce f8brln ~uhtelif yerlerinde L ........ Çarptalar ceklerdir. Kendileri Galatasarayda Ge ı:r~:A~~~ Gemlik Sünı 
bi işleri A. H. vasıtastle yaptırdı - kuralmllf olan çop atma tstu,oınla- dıklıd od k"" .. d misafir edilecek, burada üç gün kal- mkl""b"" 1 B M 
:ı..- 1 . u.11. la b .. 1• 8 Fın a, un, omur enosu o- Spor u u oyuncu an, ursa 
5u.ı öğrend m. Bu işin bhk,Junde nnın •Ç omasına a~nmıştır. u a .. ı..in 1250 lirası~ an- dıktan sonra Ankaraya gidecekler- klübü takımını sıfıra 
de eski tarzlar takip edllecek ise. suretle, bu lstasyonlann koku nep-et ~1~~ ~ • y dir. ~Ol Sllpor ,.,

1 
.3t- -·---· 

"'4-did ·· l" i G in 1 k f -..: im _._.n: ~qtır. uç IO 8 yenm~ ergu-. 
~ en soy ıyey m: rubun yü- mes e, s ne ve are ,. ........ o an- Benon Şahin. bir günlük utq ye- * Erenköy kız Ilsesinin yeni me-
zil yine kızaracaktır. Kumandan - na meydan verllmiyecektlr. LA olan 1211t0 lir t 1 zunlan pazartesi -"' .. il saat 15 de aunu ~ ayı pan a onunun • &""• 
dan samimiyetle rica ediyorum. Bu bin 1 -+irm" Fınd khd t mektepte bir çay vereceklerdir . . . 

1 1 
ce e yer e.p ış, ı an ram · 

işin tahkıkıni bize havale etsmler. tla Ka ak"" "tmi 
M ff k - BIRKAr"" SATIRLA vaya a yıp r oye gı 11, ora-

uva a ıyetsizlikten doğac~ bu '<' dan da tramvay değiştirip Bevoğlu- tiğinl görmüf, sabahı dar etmlf, solu-
tün mesuliyetleri şahsım namına ~ _ L- ... F k t i lttl,.i • ~. karakolda almı..+.r Zabıta .,anke-k b ı edi na çııunl9Hr. a a ev ne g 6 za 5 .. 9" • .1 

a u yorum. Havalann çok sıcak lftmesl ORrlne: man 1260 liramın yerinde yeller es- siciyi aramaktadır. 
(De1'4mı 1'Cb') 10kaklaruı daha bol ve ü sulan-

ması lOzumu btaıl olm\lftUr. Buna ıGre MUALLiMLE• TETICllC GEZINTILlllNDE: 
tedbirler alınacaktır. 

Zengin Bir ltalyanm 
780 Llras• Çat paı 
Yankesici ,......,. 

Dün akl8m Perapalu otelinde i
kamet eden maruf İtalyan fabrika
t6rlerinden Arnold Tepebapnda do
laprten yanına sabıkalı yankesici
lerden Çeşmemeydanlı Topal Hüse
yin yaklqmış ve cebinde bulunan 

.. 
P azar ,Onil P'lorya plAJlannı 'O bin 

dGll~ büeU lı:Mllmlftlr. .. 
V üıflu wnum m0dür6 h1lrl Xlper 

AnlcarMaıı l9hrimlM plmiplr. ,,. 
B eled!ye; halde kalorifer tematı r-

pılmuı hakkında Jdracı1ann )'apbls 

teklUI tabut etmem~ .. 
B ~ Kımlllo d 'l••lflnıılıns 

700 lira parayı çalmlfbr. :Dc>ktor Fer.Ol dan ~ 
Arnold derhal zabıtaya başvurmu' tehrlmlze plmlfUr. ttcı 4k kıJdı•n ~

'" zabıta ~urlan oa dakika sonra ra Muınr ıtdecekttr . 
.... - ..-n ..., 1 Çlkmmı • 
ya muvaffak olmuştur. Paralar sahi- Etmek w fnncala nar1u on bet ıtta 
bine iade edilmi§tir. için oldulU libl barakılıntlbr. 

Dla 2tl War .-illin Yelelıatllli sarayım rezml 
allimler toplu hir halde sörillU 

TAKViM ve HAVA 

5 

7 inci ay 
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~UGüN_j 
Almanya ve 

Japonyada Ahnan 

Son Tedbirler 
Yazan: ômer Rıza DOCRUL 
S on günlerde göze çarpan bir 

hadise Almanya ile laponya
da hiitün si\'il hayatın ve bütün ik
lısadi kaynakların devlet kontrolu 
•ltına alınmasıdır. Esasen Almanyn, 
kapitalist de\'letler içinde en sıkı fı
kı inzıbatı tatbik etmekle tf'mayüz 
tder. Almanyada alınan en son ted
birlere göre, en küçük n en ihtiyar 
~lnıanlar ınfistesna obnak iizere er
i ek, kadın her Almao, devlet tara
tıından davet olunduJu zaman mec
~ tıri hizmet ifası için, işini bırakarak 
oşacak ve kendisine gösterilen isi 

~ •Pacaktır. Bu tedbirden maksat, si
._•hlanma sanayiine yarıyacak her hii 
"'erı· · ~ ı ııçiden istifade etmektir. 1937 

e11 beri Almanyada hakim olan mak 
•t, silahlanmadır ve silahlanma işi· 
1 re_ hluvaffakıyetle başarmaktır. Ba,-

r• her iş, bu ınaksadı tahakkuk etti
~ ~elt bir mahiyet almıştır. Bu yüz-

ell istihlak tahdit edilmiş, iptidai 
:::ıdeler en idareli tarzda kullanılır 
...._ 1tf 'Ve diğer sanayiin 5ifahlanma 
~Yii yüzünde,n zarara uiramuı e
~ lbiyetsiz sayılmıştır. Almanyayı, 
~d &lemden büsbütün müstağni 
:"tauk dört senelik planın tatbiki 

tılıı bunlan icap ettirdiii cibi mec 
~ hizmete ait son kararlar da bu 
~~il daha ileri götürülmesi için 
~ 1ltlıf kati adımlar teşkil etmek

lr. 

J•PGnyaya gelince burada da .se-

TAN 

Avam Kamarasında 
Türkiyey·e Açılan 
Kredi Görüşüldü 

Hem Hükumet Taraftarı, Hem de Muhalif Hatipler 
Türk - lngiliz işbirliğinden Hararetle Bahsettiler 

-ı 

.Meşhur Kadın 

1 
Tenisci Sü_zan 
Langlen Öldü 

Paris, 4 (A.A.) - Tenis oyun
cusu Bayan Süzan Langlen, ve
fat etmiştir. 

Süzan Langlen 1899 senesin-
de Pariste doğmuştur. 1914 de 

· çift kadınlar ve muhtelit çift
i ler dünya şampiyonu ünvanla-

..;.; rını almıştır. Anvers'te yapılan 

1 
olimpik oyunlarda şam~iyon.~u
ğu kazanan Langlen, hır mud
det sonra Brükselde tek kadın-
lar, muhtelit çiftler ve çift ka
dınlar şampiyonluklarını kazan
mıştır. 1927 de profesyonel ol
muş ve iki sene evvel de tenis 

Londra, 4 (Huıuıi) - Bugün Avam Kamarasında Türkiyeye 

kredi aç.nuya ait lngiliz - Türk anlatmaları ikinci defa okundu. 

Bu münasebetle Sir Con Saymon 1 von beyanatta bulunarak Tiırkiye

beyanatta bulunmuş ve anlaşmaları nin silahlanmasına yardımı rnemnu

hülasa ettikten, Türkiyenin silahlan- niyetle karşıladığını, fakat başka 

rnasına vardım için açılan kredinin, memleketlere de mesela Çin ve İs· 

İngiliz silahlanması üzerinde hiç bir panyaya karşı da ayni şekilde hare
tesir yapamıyacağını söylemiş, daha ket icap ettiğini anlatmış ve Türki

sonra Ttirkiyenin dahili ve harici si- yenin Milletler Cemiyetinin en sa

yasetini fevkalade sitayişle mevzuu dık azası ve şarkta sulhün şüphe gö
bahsetmiş ve son anlaşmaların iki türmez amili olduğunu söylemıştir. 
memleket arasındaki dostluğun kuv- Muhafazakarların da hepsi anlaş

vetini tebarüz ettirdiğini söylemiş, da maları memnuniyetle karşılamış bu-
ha sonra Türkiyenin büdcesini denk- lunuyorlar. 

mektebi tesis etmişti. ~
erbel')ik kanununun tatbikine baş

lbıştır. Birkaç ay evvel kabul o
ilan bu kanunun fevkalade ihtiyaç 
hda tatbiki de kararlaştırılmıştı. lli!!ii!i!ii!ı!i!!iii!ii!iiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~i!!!i!!!!i!P!!ii!!~ 

• laplan Çin harbi bu mahiyeti al-

leştirmiş olmasını takdir ve memnu- Muhalif liberaller de ayni memnu 
niyet ile yadederek Türkiyenin döviz niyete iştirak etmiş ve Akdenizde 

ayırmakta güçlük çektiği için istediği muvazeneyi temin için silahlanan ve 

İngiliz mallarını alamadığını, bu kre- kendini müdafaaya hazırlanan Tür

dilerin bunu temin ettiğini söylemiş- kiyeye her yardımın İngilterede mem 

tir. nuniyetle karşılanacağını söylemiş-
Muhalefet namına ameleden Da- lerdir. Sir Con Saymon 

lı ıfı için hükömet bu kanunu parea 
lltça tatbike ıririşmiş ve bu suretle 

1ı:lltınu birdenbire tatbik yüzünden 
L ssoJunacak ağırlığı hissettirmemt'k 
~te~.iıtir. Bu yüzden Japonya hükö
ltietı, seferberlik kanununun endüs
b·{e '\l'e ınesaiye ait kısımlannı tat
l~etnıfş bulunuyor. Geçen hafta hü 

Çindeki Alman 
Askeri Müşavir 

Bir Bakışta Dünga Haberleri 

ALMANYA 
Askeri Bir Ziyaret 

LEHiSTAN 
Yahudi Akını 

:C(flEK 
Bir Pazar Gezisi! 

Yazan: B. FELEK 

Pazar giinleri gezmiye çıkmam, i
marette karın doyurmıya, benzer di
ye. O gün herkes gezer. Herkesin gez 
diği yerde de ben gezemem. Kibar
lığımdan değil, şunu bunu rahatsız 
ederim kaygusundan dolayı. 

J 
Fakat evvelki günkü sıcak bize bn 

yaz teşnesi olduğumuz Boğazda bir 
nefes almak iştihası verdi. Kalktık, 
vapura bindik. Estağfurullah, bin
mezden evvel Şirketi Hayriyenin ta
rifesini tetkik ettik. Orada giizel şey
ler gördük. Meseli gidip gelme va
pur parasile beraber 90 kuruşa tedan 
san gördük. Ben dans etmem. Sıcak
ta çay da içmem. Lakin bir dondur
ma yemek ve yanımdaki yakınlan
mın zevklerine iştirak etmek üzere 
onlarla beraber yola çıktım. Onlar bu 
kombine denilen toptan hesap bilet
lerden aldılar. Ben almadım. Bakalım 
perakendesi ne kadar olacak diye. 

Dördü geçerek vapura bindik. Da
ha seferin başında vapur tramvaya 
dönmüş. Değil oturacak, hatta dura
cak yer yok. Doğrusu sevinilecek şey. 

1 
Halkımızda gezmlye rağbet olduğu
nu gösteriyor. Lakin oturacak yer ol
sa! 

Halkın kaçarak boş bıraktığı rü· 
neşli yerlerde ayakta durarak Ta
rabyaya vardık ve biletlerimizin bize 
hak verdiği limonatalanmızı içecek 
"mfiaa~eııe,, ye girdik. 

Tenha bir yer. Halbuki biz vapur-
ları görüp orada oturacak yer bula

' mıyacağımızı ısanıyorduk. Bereket 
umduğumuz gibi çıkmadı ' 'e yerleş
tik. Alimallah, kibrit söndiirecek ka
dar hava yok. Biletliler limonatata
nnı, pastalarını ısmarladıbr, ben 
dondurmamı sipariş ettim. 

~iparişlerimiz geldi. Doğrusu tii
zel. Lezzeti, kılığı, kıy af eti yerinde, 
Yedik, içtik. Biraz da, davul l?ihi sesi 
uzaktan hoş gelen bir orkestranın bir 
kaç notasını işittikten sonra knlktık. 
Onlar kağıtlarını verdiler, geçtiler. 
Ben de hesap istedim. Kombiııe bilet 
almadığımda isabet etmişim. Pek u
cuz kurtuldum. Cümle~·e tavsiye e· 

• et ınaddf kaynaklan seferber et-
i - ~- - - -

ll]r altına almak için karar verdi. 

811 
at Japonyanın va:ıiyeti, Alman-

1\;11 Vaziyetinden apayrıdır .. 
,~anyanın hedefi kendi yağı ile 
llJt 1trıak ve harice muhtac olma-

111 ~lr. Bu yüzden Alman ihracah
·~ düştüğü anlaııhyor. Japonya 

, ıqra t 

tteyeTI Donuyor 
Japon yada 

Çok Geniı 

Baıta Saray Olmak 
Tasarruf Tedbirleri 

O zere 

Ahnıyor 

acı nn, ~ f R.Ji.J - ıtuıya erle(lnı -
harbiye reisi general Pariani Alman
ya erkanıharbiye reisi Von Brantiç 
tarafından vuku bulan davet üzerine 
dün akşam Berline gitmi§tir. Gene
ral Berlin civanndaki muhtelif as
keri tesisatı tef ti§ edecektir. 

Varşova, 4 (A.A.) - Stant.!! - La
vov ve yukarı Sllezyadaki Polonya 
makamları Avusturyadan gelen Ya -
hudi akınına nihayet vermek için 12 
nisanda Polonya - Çekoslovakya 
hududunda tatil edilen seyyah müna 
kalatını tekrar tesis etmişlerdir. 

derim: Bir dondurma, bir pasta, bir 
su bahşişile 135 kuruş. 

Söıı: aramızda bu dondurma değil, 
haşlama oldu. Çıktık. Bizi Köprüye 
doğru indirttek vapura bindik. Va
ziyet ayni, oturmak, durmak müm
kün değil. 

Dönerken de bir buçuk Hat ayak
ta durduk ve doğrusu pazar srüı. nü 
iyi geçirdik. Cümleye tavsiye ederim. 
Bu yolculukta anlamadığım bazı ~ey
ler ıördüm. Makul kararlarile bizi 
memnun etmekte olan Şirke1i Hay
riyenin bunları tenvir edeceğini umu 
yorum: 

'"d ~~ sız iş yapamıyacağına j. 

l>;Jll ıfrı ıçın ihraeat sanayiini daima 

"• "~1rrnaktadır. 
lle~•tet bu merkezde olduğuna gö. 

.\Jı.ı ce ne olacaktır? 
'il anya maksadına vardıktan 
h ite Yapacak? Tecerrüt hayatı 

•ttı ~1hcak? Yoksa daha başka bir 
~Jı •reket nıi takip edecek? Belli 
.ı,Jao 

tllıtit "1•nın maksadı ise daha H· 

~li~:•~nya, bütün Çini yutmak 
it ect edır. Fakat hu maksnt tabak 

· ı...,11 d ~ek mi? EtmlyMek mi, bun
[) lt~ıa.' biri beJli değildir. 

ş "lt•t ~a, mühim bir hareket var. 
l'lrt1,.ci edef sarih değil. 

b Q Diktatörlük Yok: 
Q •ıı Londra gazet~lerinin Mı

r ı,llt·~t .. ~· diktatörlüğe doiru bir 
tı,liııe hısso)unduğunu yazmalan 

'l"ttıı 1'1ısır Baıvekili derhal cevap 
ı,. '"'e1'f . · tırtt ısırın demokrası prenınp 

t-lıştıt:' sağlam temele kurmak için 
toltl'a .111

• 1'1ısuda parlamentonun 
sı • •l1t1" llıaskesi olmadığını. Mı!iır 

• 
1
" llıutl k" • d"" 1l"ec ~· a ıyete katıyen on-

11... egınj ·· 1 4'1tsır n soy emiştir. 
teşJcı aşvekili, son milli \abine

ı etrrı k titıi r·· e le 'ltu voldaki temayül-
) •ılen .. t ~ . • 

ı tti 1 ıros ermiş olduğu ı~ın 
e töt~ " hakikate mutabakati şüp· 

Utrnez. 

~·.. . 1 •ıtındeki Yeni 
l{ l<an1ı Hadiseler 

lıdtı 
1. s, 4<1iu ") 
ır y susı - Filistinin muh 

k erucrınd k 
lar e vu u bulan karışık-

Yuzunden 6 k . ... 
Yara} ışı olmüş ve 19 ki 

t ı anmıştır B" 1 an bi · ır otobus tizerine 
r bonı.b - -

:llüş, 10 Ar a yuzunden 4" Arap 
ki 'Yahudi ap Y~ralanmı§t:ır 
fa cı.. takıp olunmaktadır. 

vfttınd b" 
it Öld a ır Yahudi bıçaklA-

tırtilnı.ütt . 
rde gece) . y•Ur. Bir çok yer-
hl'lus bulerı unı.unı.i hareket durdu-

unuyor. 

Nevyork, 4 (Hususi) - Uzak Şark 
tan gelen en son haberlere göre Han 
kovdaki Alman askeri müşavirleri 

yarın hareket edecekler ve memle -
ketlerine döneceklerdir. Hankov hü 
kümetinin salahiyetli bir mümessili, 
Alman askeri müşavirleri hakkmda 
hararetli sitayişlerde bulunmuş ve 
hizmetlerini en derin takdirle andık 
}arını anlatmıştır. Hankov, bu şeh -
rin müdafaa için en güzide askerle
rini toplamaktadır. Yangtsi nehri ü
zerinde Çin tayyarelerinin bir tay
yare taşıyan Japon zırhlısı ile iki Ja 
pon muhribini batırdıkları haber ve
riliyor. 

Sarı nehir üzerinde setlerin tamir 
edilmemesi yüzünden tuğyan devam 
etmekte ve Kafyeng şehrini sular 
sarmış bulunmaktadır. Muhacirler a
rasında koleranın ıfaşgöstennesi ve 
halkı kırması vaziyetin vchameti -
ni artırmıştır. 

Fran .. zlar Uuık Şarkta Bir 
liri Adayı J,gal Ettiler 

Fransa hükumetinin Hainan ada
sının cenubu şarkisinde olup büyük 
bir stratejik kıymeti haiz olan ve 
Fransaca Hindiçininin müdafaası i
çin zaruri görülen Hrasel adalan 
Fransızlar tarafından işgaJ olunmuş -
tur. Fransa. bu adaları, başka bir dev 
Jetin eline düşmemesi için işgal et -
miş olduğunu bildiriyor. Tokyodan 
bildirildiğine göre Japonya Fransa -
nın bu hareketini protesto edecektir. 

Japonyatla tuğyan/ar 
Bugün de Japonyada bir takım 

tuğyanlardan haber verilmektedir. 
Yokubamada 59 kişi tuğyanlar yü -

Japon 80fvekili Pren• 
KONOYE 

MACARiSTAN 
Kapatılan Mecmua 
Budapeşte, 4 (A.A.) - Macaristan 

krallığının dük de Kent'e verilmesi
ni telkin eden haftalık politika ga
zetesi, dahiliye nezaretinin emriyle 
60 gün intişardan menedilmiştir. 

RUMANYA 
Oniversul Kapatddı 
Bükreı, 4 ( A .A.) - Gazetelerin 

varidatının kontrolü hakkındaki ka
nun ahkamına riayet etmediği için 
hiikti.met, Uniuersiil gazetesinin üç 
gün miiddetle kapatılmasına karar 
venniştir. 

Eski Avusturya 

Başvekili Ne Oldu ? 
Londra, 4 (A.A.) - Deyli Herald 

gazetesi, eski Avusturya Başvekili 

Kurt Von Şuşnig'in b1raderi Arthur 

etmek üzere saray masraflarında ta- Von Şuşnig tarafından Holandada 
sarruf yapılması için tedbirler alma- bulunan bir akrabasına Viyanadan 
ğa karar vermiştir. 15 haziranda yazılan bir mektubun 

imparatorun masasında ecnebi metnini dercetmektedir. Mektupta 
memleketlerden ithal edilen içkilerin eski Başvekilin vekaleten Kontes Ve
yerine meşrubat olarak milli sake ra Fugger ile evlendiği teyit edil -
kullanılacak, Mısır tütünleri yerine mektedir. Arthur mektubunda şu sa
sarayda Forınos adasında yetiştiri - tırları yazmaktadır: 

"l haziranda Kurt'un izdivacında len tütünler içilecektir. Nihayet sa -
ray naz)rı tarafından verilen talimat vekaleten onun yerinde bulundum. 
mucibince saraydan veya saraya ve- Bununla beraber evi birdenbire ka
rilecek olan hediyeler bundan son - patıldıktan sonra Kurt'un akıbeti 
ra kıymetli madenden olmıyacaktır. hakkında endişe ediyoruz." 

~nden@müşveb~ç~köp~~~e =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

bozulmuştu. 

Japon imparatorunun 
,(UtlTTUI tedbirleri 

Tokyo 4 (A.A.) - Prens Konoye 
ve mali;e nazırı tara~ınd~n impara -
t ıux. .. 0 :iktısadi vazıyetı hakkında 
or 6~ d l -

verilen malumattan şid et e mute -
essir olan imparator, bir misal teşkn 

Gazinoculuğun içyüzu 
''"''' lı·\ k;ıLıdı· .ıl ıl,,, \ ;11 .ıl.ıt ;ık 'ı· lıircok ıll'ılikrn.lıılara 

yol .ıLw;ıl, ol:ııı lııı ı· .. pıırl.11!11111.ı ı·ok y;ıh.ıııd;ı 11;1-.lıyorıız. 

Röportajı yapan: Naci Sadullah 

Rumanyada Oç 
Cephane Deposu 

infilak EHİ 
Bükreş, 4 ( A .A..) - Dün öğ

le zamanı payitahtın civarında
ki kalelerden birinde bir infilak 
hastl olmuştur. Bunun sebebi 
on gündenberi Rumanyada hü
l(üm süren şiddetli sıcaklardır. 

Uç piyade cephane deposu ha
rap olmuştur. Facia kurbanlan
nın adedi henuz malum değil
dir. 

Tayyareci Kost 
Şehrimizde 

Tayyareci Kost 

Lindbergden sonra Atlantik deni
zini geçen Fransız tayyarecisi Kost 
dün sabahki Semplon ckspresile şeb 
rimize gelmiş ve Parkotele inmiştir. 
Kost Diyödone Umumi Harpte kü
çük rütbeli bir zabitken gösterdiği 
yararlıklarla nazarı dikkati celbet -
miş, sonradan tayyareciliğin inkişafı 
nisbetinde cüretini artırarak bir 
hamlede Fransadan Amerikaya uç -
muş, devrialem yapmış ve bir çok 
rekorlar kırmış, bütun dünyada sa -
yılı tayyareciler meyanındadır. 

1 - Vapurlarda bir haddi istiabl 
rakamı var, bu ne işe yarıvor! 

Z - lçerde ne duracak. ne otura
cak yer olmadığını gören vapur me
murları iskelelere hila neden uğru· 
yorlar? 

Ce,·aplan bekler, saygılarımı su-
nanm. 

Vekiller Heyetinin 

fstanbulda Toplanması 
Muhtemel Görülüyor 
Pazar günü şehrimize gelen ve A

tatürk tarafından Savarona yatında 
kabul edilmiş olan Başvekil Celal 
Bayar, dün de Savarona vatına gide
rek Reisicümhur tarafından kabul 
edilmiştir. 

Başvekilin, dün akşam istanbulda hu 
lunan diğer vekillerle birtiktc AnkR. 
raya harf'keti ve devlet m~rkninde 
yapılacak heyeti vekile toplıtntısına 
riyasetleri mukarrer iken u seya
hat gecikmiştir. 

Heyeti vekile ic:timaımn tstAnhul
da yapılması ihtimali vardır. Ru tak
dirde hu toplanhya Bii~·iik Rııskanı
mız Atatürk riyaset edeceklerdir. 

Baıvekilin Teıekkürü 
İstanbul, 4 (A.A.) - Kabotajın vıJ 

dönümü münasebetile çekilen telgraf 
lara Başvekilimiz tarafından aşagı
daki cevapla mukabele edilmistir: 

"Kabotajın yıldontimü miınasebe
tile izhar olunan derin duvguıara 
muhabbetle teşekkür ederim .. , 

Basv~kil· Celal B::ıvar 
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Kantarcılar Cinayeti 
Yeni Bir Safhaya Girdi 
"Mansurun Daha Üç Arkadaşı Var, 

Şevkiyi Boğ~zlarken Gördüm,, 
On bet gün kadar evvel, Kantarcılarda, Nurullahın sabun fab

rikasında işlenen feci cinayetin muhakemeai dün Ağırcezada baş
ladı. Fakat, bu cinayet, dün, yeni bir safhaya girdi. 

Hadise hatırdadır: Mansur ismin
de bir genç, fabrikanın bekçisi ih-

- Ulan seni kazanın içine atarım. 

. ' 

AGIRCEZADA: 

Melahat, Kiracı 
Nazmiye de 
Gönül Vermiş 

TAN 

il Kadın Köşesi 
1 PO~jU©ıır©l©ı . 
M©©lc§l ©D©llfi 

~la' <Ç ~@)ifil ©I o 

• 
Plajlarda, koton perleden ö

rülmüı~, bantlarla saçların şek

lini muhafaza etmek adet ol

muştur. Evvela sadece saçların 

uçmaması için kullanılan bu 

bant gittikçe moda olmıya baş
lamıştır. 

5 - 7 - 938 

lstanbul Radyosu 
Öğle neşriyatı: 12.30 PHlkla Türk mıı 

sikisi. 12.50 Havadis. 13.05 PUıkla T!lr! 
musikisi. 13.30 Muhtelif pH'ık neljriyatı. l 
Son. 

Ak§am neşriyatı: 18.30 Tepeb:ışı belt 

diye bah<;esinden nakil: Hafif nıuzik. 19 l 
Kon!erans: Fatih halkevi namırıa: Sc · 
Nfizhet (Kltap mevzuu). 19.55 Borsa h 
berlcri. 20 Grenviç rasathanesinden nnk1 

1 
saat ayan: Vedia Rıza ve arkadaşları: 'N 

ı hnvent, hicazkar ve halk turkülcri. 20-
1 Hava rilporu. 20.48 Ömer Rıza Dol{rul tarf 
fından arapça ~öylcv. 21 Orkr tra. 2ı 

ı Cemal Kdmil ve arkedaşlan: Hüzzam 

l 
halk şarkıları, 22.10 Tepebaşı bnhçesind 
nakil - Varyete, muzik, 22.50 Son habef ._ ________________________ _.. ___ ..l.,..- lcr ve ertesi gıinün programı, 23 Saat ay: 

rı - Son. 
tiyar Şevkiyi kızgın sabun kazanına 
atarak haşlamış ve öldürmüştü. Dün 
muhakeme başlayıp bitinceye kadar, 
bu cinayetin suçlusu olarak, yalnız 
Mansur biliniyordu. Fakat, bir tesa
düf, dünkü celsenin kapanışını mü
teakıp, bu cinayette iştiraki olan di
ger suçlular da bulunduğu iddiasını 
meydana çıkarmıştır. Miıddeiumwni 
lik yeniden tahkikat yapmaya baş
ladı. Yeni vaziyet ve iddia şudur: 

Gelsin de, Ahmet Nurullah oğlu Meh 
met Ali seni kurtarsın ... 

Bu ses bana sahibini de tanıttı. 

Fabrika amelelerinden Mansurun se
si idi. Hadiseden bir gün sonra po
lis bana müracaat etti. Ben de bildi
ği.mi anlathm. Sonra Mansuru yakala 
dılar, benim bildigim bu kadardır. 

Dün Ağır ceza mahkemesinde, Ni
sanın altıncı günü Zeyrekte, gazeteci 1 

sokağında, 7 numaralı evde işlenen 
bir cinayetin muhakemesine başlan
dı. Cinayette Melahat isminde bir 
kadının parmağı vardır. Şişhanede 1 

karakol caddesinde su deposunda tes 
viyecilik yapan Mehmet Şakir, Zey
rekte Nazmi ile kardeşi Kamile ait 
evde kiracı olarak oturuyormuş. Me
lahat ta kendisinin metresidir. Mela 
hat ayni zamanda Nazmiye de gönül 

vermiştir. Mehmet Şakir bunu sez

miştir. Kendisini rakıya vermiş, her 
aksam evinde içiyor ve vesileler bu
larak Nazmiye ve ailesine çatıyor

muş. Ayni zamanda da ev kirasını 
vermemeğe başlamıştır. Hadsie gü
nü Cumartesiye rastlıyormuş. Meh
met Şakir öğle paydosundan sonra, 

Mahkemeye intikal 
Eden Dutluk Eğlentisi 

HAFİF KONSERLER: 

7.10 Berlin kısa dalgası: Küçük koIY 
ser. 8 ,15 keza. 9.45 Plak. 8.50 Pnris Mo 
diyal: PlAk, 9.15; 9.45; 10.35 ke7.a. 11.4 
Berlin kısa dalgası: Halk musikisi. l 
Hafi! musiki. 12 Paris Mondlyal: PlAI' 
13 Berlin kısa dalgası: Hafif nıusn> 

14.15 keza. 13.15 Parls Mondlyal· Korı 
ser naldi. 14 keza. 13.25 Bilkreş: Tandi 
orkestrası 14.30 devamı. 16.30 Berlin J<J 
sa dalgası: Carı Löve'nln Bnlladlannd 
17 Varşov<1: Orkestra. 17.45 Berlin ki 
sa dalgası: İş sonu konseri 8 50 devamı 
18 Parls Mondiy:ıl: Konser nakli l!l Pr 
Halk dnns ve şarkılan, Faris MondiY' 
plak. 19.15 Bukreş: Küçük radyo ork 
trası. 20Berlin losa dalgası Büyük el 
lenceli konser. 20 Peşte: Posta idaresi 
nin bandosu. 20.10 Viyana: Küçük mıı.: 

vals ve ş::ırkılar. 20.15 Bukres: Pıaı: 

20.30 Varşova: Karışık konser. 21.ı 

Brüno: Radyo orkestrası. 21 40 Rumef 
uzun dalga.:ı: Plak. 22.10 Varşova: Ko~ 
konseri. 22.25 Peşte: Çigan konseri. ~ 
25 Peşte: Çigan orkestrası. 22.45 nel 
grad: Ph'ik konseri. 22.45 Bilkreş· Kotı 
ser nnkli. 23 Var~ova: Orke tra kon ~ 
23.30 Viyana: Eğlenceli musiki ve dafl' 

Gülsumdan sonra Emniyet İkinci 
şube komiserlerinden Abdtirrahman
la, Alişan dinlendiler. Abdurrahman 
bildiklerini şöyle anlattı: 

Saat 20,30 da Suçluların Muhakemesine 

Talik Edildi Başlandı ve Dava Yarına 
I htiyar kadının •özü - Hadiseyi öğrendikten sonra tah eve dönmüş, rakı masasına oturmuş 

Katil Mansurun muhakemesi bit- kikata elkoyduk. Fabrikanın arkasın tur. Meiahatle beraber saat tam on 
mişti. Dinleyiciler arasında bulunan daki Gülsumu bulduk. Onun bildik- dokuza kadar içmis, nara atmış, Naz 
ve isminin Ayşe olduğu sonradan an lerini öğrendikten sonra Mansur ya- miye ve Kamile küfürler etmiş ve ba 
1aşılan Çopur, yaşlıca bir kadın dışa kalandı. Mansur hadiseyi Müddeiu- ğırmış: 
.rıya çıktı. Mahkeme salonu çok kala muminin ve hakimin önünde olduğu - Ulan erkekseniz aşağıya ininiz 
balık olduğu için içeriye girememiş- gibi itiraf etti ve sonra fabrikada ses de görüşelim. 

Dün Asliye ikinci Ceza Mahkemesinde bir cürmü meşhut vaka
smın muhakemesi yapılmıştır. Hadisenin davacıları bir jandarma, 
bir dutçu, bir de kadındır. Suçlular da bir sivil memur, bir katip ve 
mezunen lstanbulda bulunan civar kazalardan birisinin müddei
umumi muavinlerinden bir zattır. Davaya mevzu olan hadise Mer
kez Efendi de Ganinin dutluğunda cereyan etmiştir, 

'ti. Davayı koridordan takip eden ka tatbikatı yaptırıldı. Gülsum medrese 
dınların yanına sokularak telaş ve de tutuldu. Birçok adamlar kazanın 
heyecanla: üstüne çıkanlarak bağırtıldılar. Bu a-

Kamil sokağa çıkmış, Nazmi mer
divenden inerken. Mehmet Şakir e
lindeki kama ile üstüne saldırmıştır. 
Beş yerinden saplıyarak zavallıyı ye 
re sermiştir. 

Şahitlerin anlattıklarına göre, Ga
ninin dutluğunu kira ile tutan Ko
mal ve karısı Nuriye dutlukta müş
terilerle meşgulken dutluğuıı bir 
köşesinde bir kaç kadın ellermde çı
lek sepetleri oldukları halde dut a
ğaçlarına tırmanmışlar, bir kaç ağa
cı silkmişler, dalları kırmışlar, bır 

hayli ziyan yapmışlardır. 

- Ben mahkemede yalnız Mansu rada Mansur da vardı. Gülsum, Man 
TU gördüm. Onun arkadaşları nere- surun sesini işitince yüzünü görme
de? .. Daha üç arkadaşı var. Ben on- den '"~te Mansur budur" dedi ve şa 
ları Şevkiyi iple boğazlarken gör- hadetini bu teşhisile kuvvetlendirmiş 
mtiştiım, fakat söylememiştim. (iedi. oldu. 

Kalabalık arasında bulunan Celal Komiser Alişan da aşağı yukarı bu 

Dün, mahkemede davacı olarak 
Kamil bulundu. Suçlu hadiseyi in
kar etti: 

Bey hanında 35 numarada avukat şekilde şahadette bulundu. Yalnız 

Albdülkadirin daktilosu Bayan Nihal şunları ilave etti: 
Ayşenin bu sözlerini dinledikten son - Mansur yakalandıktan sonra iki 
ra, vaziyeti derhal polise ve müdde- şekilde itirafta bulunmuştur: Evvela 
iumumiliğe bildirmiştir. Bu kadın ya dedi ki: ''Ben kapıyı çaldım. Şevki 
kalanarak meşhut suçlar müddeiu- açtı. Kendisinden sabun istedim. ver 
mumiliğine verilmiştir. medi. O halde para ver, dedim. Ver-

Müddeiumumi muavini Sadrettin 
INihali ve diğer şahitleri dinledikten 
sonra, Ayşeyi sorguya çekmiştir. 

Ayşe sırasile kendisine bunak, sar 
sak, sağır süslerini vermiş ve adresi 
ni söylemediği gibi, az evvel söyle
diği şeyleri de tamamen inkar etmiş 
tir. Yalnız Ayşenin evinin Ahmet 
.Nural fabrikasının karşısında olduğu 

meyince kızdım. Oyukarıdaki odasın 
da yatıyordu. Uyumasınaan istifade 
ederek aşağıdan aldığım bir soda çu 
valını başına geçirdim ve omm:uma 
alarak kazana çıkarıyordum. Bu sıra 
omuzumdan yere düştü. Ben tekrar al 
dım, kazana çıkardım ve içine attım. 
O vakit diri idi." 

- Benim hiç birşeyden haberim 
yok. Nazmiyi ben yaralamadım. Yal 
nız ertesi günü hastahanede öldüğü
nü işittim, dedi. 

Hadisenin şahitleri dinlenecekti. 

Müddeiumumi vakit geç olduğu için 

muhakemenin başka bir güne bırakıl 
masını ic;tedi. Muhakeme, bir Ağus
tos Pazartesi gunü saat 10,5 a bırakıl 
dı. . 

Kemal ile Nuriye hadiseye muttali 
olunca bunlardan para istemişler. 
bu da bir kavgaya başlangıc olmus. 
iş jandarmaya aksetmiş, jandarma
lar zarar yapan kadınları karakola 
götürmüşler, şikayetçileri de, şikayet 
edilenleri de dinlemişler ve bır riva
yete göre de 15 lira zarar ve ziylln 
istiyen davacıyı iki lira ile iktifa et
miye ikna ederek telifi beyne de ça
:u:;ıuu'i'ı • • - · 

öğrenilmiştir. .- 11 .. 

Bütün ısrarlara rağmen, Ayşe söy
iediklerini inkil.rda devam etmiştir. 
Söylendiğiııe göre, Ayşenin damadı 
da bu fabrikada çalışmaktadır. Ay
şe, saat 14 den sonra Adliyedeki jan
darma nezarethanesine alınmıştır. 

Ayşenin bu s~zleri doğru çıkarsa 
Kantarcılar faciası yeniden bir esrar 
perdesine bürünüyor demektir. Esa
sen suçlu Mansur : 

- Ben Şevkiyi iple boğdum, dedi
ği halde, sonradan mahkemede kan
lı bir odun bulunmuş, Trbbı Adliye 
gönderilmiş, bu lekelerin insan kanı 
olduğu anlaşıhnıştı. 

Yapılan tahminlere göre Mansu
:nın cinayet ortakları vardır. Fakat 
onlan ele vermek istememektedir. 

Dünkü Muhakeme 
Dün davacı yerine merhum Şevki

nin varisi ve oğlu Mustafa ile avu
katı geçtL 

Reis, Mansurun hüviyetini tahkik 
ettikten sonra, kararnameyi okudu. 
Kararnamede hadise bütün tef errüa
tile izah ediliyordu. Bundan sonra 
suçluya söz verildi, o her~eyi inkar e
derek:: 

- Bu hadiseden benim hiç habe
rim yoktur. Polisler beni dövdüler, 
tazyik ettıler. Korkumdan bu şekilde 
itirafta bulundum, dedL 

Hadisenin Salim, Salih, Daniş, Mus 
ta.fa, Hasan, İmam, Hasan Fikret, A
li, Ahmet Nural, Siret, Faiz, Ah
met Rıza, Cemal, Abdürrahman, Ali
san, Murat, Mustafa ve Gülsüm ismin 
de 19 şahidi vardı. Şahitlerden yal
nız birisi gelmemişti. Mahkeme hep 
sini dinledi. Hiç birisinin şahadeti 

görguyc müstenit değildi. Yalnız, fab 
rikanın arkasındaki Kepenekçi Sinan 
medresesinde oturan Bayan Gülsü -
mtln şahadeti va2iyeti aydınlatıyor
du. Gül um diyordu ki: 

- Hadise, bir cumartesi günü, iş 
tatilind n sonra, saat 3,5 sıralarında 
oldu. Ben fabrikanın üst katından 
yuksek bir ses işittim. Merak ettim, 
al kadar oldum: 

İkinci itirafı da şöyle idi: 

•- Ben kendisinden sabun iste
dim. Ahmet Nurullah şüphelenir, de 
di. Vermedi. Alacağımı istedim, onu 

DİLENCİLİK: 

68 Yaşında 
Bir Kadın 
Çalışabilir mi? 

da vermedi. Beni fabrikadan kovdu. 67 yaşındaki bir kadın çalışabilir 
Ben iş gömleğimin altına çaldığım mi, çalışamaz mı? Çalışamazsa dilen 
sabunlar belimden .aşağıya dökülme- cilik yapabilir mi?. Dün, Sultanah
sin, diye, ip sarardım. O ipi çıkar- met sulh 2 ci ceza mahkemesi bu da
dım. Birdenbire boğazına attım, boğ vayı tetkik etti. Polis dün sabah Lan
dum. Ağzından köpükler çıkmaya gada Maryam isminde 67 yaşında ih
başlamıştı. Onu bir çuvala koydum tiyar bir kadını dilenirken cürmü meş 
ve kazana attım." hut halinde yakalamış ve Müddeiu-

Selimi Salis sokağında 9 numaralı mumiliğe vermiştir. Müddeiumumi
evde oturan mahalle bekçisi Murat lik kadının çalışıp çalışamıyacağım 
ta bildiklerini anlatırken: tabibi adillere tesbit ettirmiştir. Ta

- Ben o gün öğleden sonra fabri
ka kapısını açık gördüm. Bir adam 
elinde zeytinyağı tenekelerile çıkı-

yordu. Tıknazca, kısa boylu, bir a
damdı. Yüzünü görmedim. Fakat be 
yaz gömleğinin yakası açıktı. Ben içe 
rlde, Ahmet Nurullah ta vardır san
dım. Daha fazla alakadar olmadım. 
Çıkan adam Mansur değildi. Yüzünü 
görmediğim için kimin olduğunu da 
katiyetle söyliyemem, dedi. 

Bundan sonra Küçükpazar komise 
ri Hasan Fikret, polis Rıza, ikinci şu 
be komiserlerinden Cemal dinlendi
ler. Bunlar da bildiklerini anlattılar. 
Gülsum dinlendikten sonra, Mansur 
ve metresi Fatma yakalanmışlar. 
Mansur Ali ve İbrahimle beraber fab 
rikanın arka penceresinden epeyce 
zamandanberi sabun aşınyorlarmış. 
Hatta bir gün Gülsuma da beş altı ka 
lıp, Arnavut Osmanla Mehmede de 
beş lira kadar para sükut hakkı ver 
mişler. Mansurun evinde, abdesthane 
de fabrikanın anahtarı da bulunmuş 
tur. 

Şahitler dinlendikten sonra Müd
deiumumi gelmiyen şahit Mustafa
nın ve sükut hakkı alan Arnavut Os 
mania Mehmedin ve çalınan eşyayı 
arabasile taşıyan Sadettinin, sabunla 
n satın alan Huseyinin çağırılmasım 
ve hırsızlık hakkındaki dosyanın ge
tirilmesini istedi. İstenilen şahitlerin 
çağınlması ve Mansurun yaşının tes
biti için muhakeme 25 Temmuz Pa
zartesi saat on buçuğa bırakıldı. 

bibi adil verdiği raporda Maryamın 
çalışarak hayatını kazanabileceğini 

söylemiştir. Bundan sonra iş mahke
meye intikal etmiştir. Hakim Sala-

hattin doktorun; 67 yaşındaki bir 
kadının iş bularak ve çalışarak haya
tını temin edeceği hakkındaki raporu 
nu vicdan kanaati temin edecek ma
hiyette görmediği için. Maryam ~k
kında beraet kararı vermiştir. 

İHTİLAS: 

Vergi Memuru 

Paraları Ne Yapmış? 
Ağır ceza mahkemesi, dün, bir zim 

met ve ihtilas davasını neticelendir
di. Suçlu Bakırköy Av vergileri me
muru Fevzi Tekindi. İddiaya göre 
muhtelü zamanlarda bin küsur lira 
zimmetine geçirmiş ve ihti1as etmiş
tir. Muhakeme. geçen celsede bitmiş 
ve Müddeiumumi iddiasını s0yliye
rek zimmet ve ihtilas suçiyle mahku 
miyetini istemişti. Ancak bu arada 
Fevzi Tekine ait yeni suiistimal dos
yaları mahkemeye geldiği için yeni
den, ehli vukuf tetkikatı yapılması ka 
rarlaştırılmıştı. Dün bu tetkikat bit
miş ve Müddeiumumi tekrar iddiası
nı serdetmiştir. Yeni vaziyete göre 
de, Fevzi Tekinin zimmet ve ihtilas
tan ceza gormesi istenilmiştir. Muha 
keme mudafaa yapılması için başka 
bir e:üne bırakılmıştır. 

Bu sırada sivil memur Kenan ile 
katip İsmail karakola gelmi§ler, ka
dınları dışarı çıkarmışlar, Kemal ile 
karısı Nuriyeyi de davalarından vaz 
geçmeleri için tehdit etmişlerdir. 

Katip İsmail, bu tehdide mani ol-

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Zorla Adamın 

Bahçesine Girmişler 
Müddeiumumilik, dün, bir ölüm 

kasdile yaralama hadisesini tetkik et 
ti. Pazar günü, Mihal Kiçonun Kü
çü1t Llıngadaki bahçesine birkaç kişi 
girmiştir. Mihal bunlan çıkarmak is 
temiştir. Fakat, bu davetsiz misafir
lerden Ali tabancasını çekince, Miha 
lin üstune ateş etmiş ve yaralamış
tır. 

Yaralı Cerrahpaşa hastanesine ya
tırılmıştır. Tabibi Adil Enver Karan 
dün yaralıyı muayene etmiştir. Vere
ceği rapora göre tahkikata devam e
dilecektir. 

Sevdiği Kızın Kardeşini 
Vuran Delikanh 

Dün Tevkif Edildi 
Evvelki akşam Langada bir yarala 

ma vakası olmuş, Hayik isminde bir 
genç Husniye isminde bir kızla dola
şırken Halil isminde bir gencin de 
kendi hemşiresi Maryam ile gez
mekte olduğunu görmüştür. 

Hayik hemşiresini bırakması için 
Halile biraz dürüşt bir lisanla çıkış 
mış, Halil de buna kızarak tabanca
sını çekmiş, ateş etmeğe başlamıştır. 

Fakat Hayik kaçmış, kurşunlar ken 
disine isabet etmemiştir. 

Bu esnada hadisenin cereyan et
tiği sahanın sahibi olan 17 yaşında 
Mihal gelmiş, Halile: 

- Bu senin yaptığın yaraşır mı? 
Ya kurşunlar hedefe rastlasaydı ne 
yapardın? demiş, Halil bu sefer de 
bu müdahaleye kızmış ve tabancası
nı Mıhala çevirmiştir. Mihal iki ye
rinden yaralanmış, Halil kaçmıştır. 

Mihal tedavi altına alınmıştır. 

Yaraları agırdır. Halil bilahare ya
kalanmış, dun adliyeye götürülmü~, 
sorgu hakimi huzuruna çıkarılmış 

ve tcvkü edilmiştir. 

mak istiyen jandarma Fehmiyi de to
katlamıştır. Sonra da karakoldan çı
kıp gitmişlerdir. 

Fakat jandarmalar bu hadise cere
yan etmeden evvel, şikayetçilerle lii
kayet edilenler arasında telifi beyne 
çalışırlarken şikayet edilenlerin ad
reslerini tesbit ettikleri için gerek si
vil memur Kenan, gerek katip İsmail 
gerek bu hadiseler esnasında hazır 
bulunan civar kazalardan birisinin 
mliddeiumumi muavini olan Mustafa 
Nuriyi yakalamışlar ve ci.irınü mes
hut mahkemesine sevketmislerdir. 

Muhakemeye gece saat 20.30 dn 
başlanmış, müddeiumumi muavını 

Mustafa Nuri hakkında dava açılma
mış. şikavetçiler sivil memur Kenan 
la, kiıtip İsmailden davacı oldukları-

.. •\. & 

kilmişlcrdir. Davacılar davalarını tek 
rarlamıslar, suçlular kendilerine is
nat edilen suclan reddetmişler, yal
nız katip İsmail kendisine serkeşlik 
ettiği için jandarmaya iki tokat vur
duğunu itiraf etmiştir. 

Bundan sonra şahitler dinlenilmi~. 
hudiseyi yukarda anlattığımız şekil
de anlatmışlardır. 

Muhakeme, gece saat tam 22 ye ka 
dar devam etmiş, iddia makamı bü
tün bu hadiselerin cereyanı esnasın
da karakolda bulun.an karakol ku
mandan mı,ıavini AlUeddin onbaşının 
şahit olarak celbini istemiş ve mu
hakemeyi yarına talik etmiştir. 

POLiSTE: 

Bir Gazinoda 
3 Kişi Halktan 
Dayak Yedi 
Evvelki akşam Sandıkburnundaki 

gazinolardan birisinde üç kişinin e
hemmiyetli surette yaralanmasile ne
ticelenen bir kavga olmuş ve üç kişi 
bütün bir gazino halkı tarafından dö
vlilmüştür. 

Hadisenin kahramanları Naki, aşçı 
İzzet ve o-man isminde 3 arkadaş
tır. Her üç arkadaş Sandıkburnun
da oturup cakıntıya başlamışlar, bir 
aralık da gürültüHi bir münakaşaya 

OPERALAR, OPERETLER: 

21.30 Berlin kısa dalgası: Flotovıı: 
Martha operası. 

ODA MUSİKİSİ: 

21.40 Bükreş: Metzncr kuartcU. 

RESİTALLER: 
10 Berlin kısa dalgası: Kemnn, sol~ 

11.15 Courvoiser'nin şarkılarınd n. ı7J 
Berlin kıc:a dalga~ı: Virtiloz kcrnan r1\ 
siki~. 19 30 Prng: $arkı konseri. 20 VoJ 
şova: Şarkı resitali. 21 Belgrad: H~ 
şarkıları. 

DANS MUSİKİSİ: 
18.30: Pe$te. 22.15: Viyana (Kabare' 

neşriyatı). 23.30 Viyana. 23.45: Pe 

(Harp MalGlleri ile Şehif 
Yetimleri Çağ rıh yor} 

Harp malOlleri ile şehit yetiinlcrlnin 
tUn parası gelmiştir. 8 Temmuz 938 d 
itibaren para tevz.laUna Kadtkoy hukuıı 
binasında evlenme salonunda bnşlıvaca 

Cuma ve salı günleri :şehit yetimlerf 
Cumartesi ve <;arşambn gunleri de Jı 

malüllerine dağıWacaktır. 

Para dağıtma zamanı snbahhrı saııl 
dan 12 ye kadar devam edeceklır. 

Temmuzun 6 - 7 g\ınlcri numara alil' 
içln şubeye muracnut edilecektir. 

Resmi senet, maaş cü1.danı, nüfus cil 
nı ve üçer adet fotoğraf beraber ge 
cektir. 

MÜESSiF iRTiHAL 
Istanbul Kasapları Türk AnoI1 

Şirketi meclisi idare reis vekili 1i 
ri Aka dün vefat etmiştir. cens.1 
si bugün saat 11 de, Aksarayda1'1 
vinden kaldırılacak, namazı Alı 
ray Valide camiinde kılındı1' 
sonra, Topkapıdaki şehitlige deft 
dilecektir. 

Nuri Aka, ticaret hayatında 

rüstlüğü ve namusu ile tanınmış. 
kesin hürmet ve muhabbetini 
zanmış çok haluk. çok temiz bir 
tı. Kederli ailesi efradile ticaret '(l 

ailesi olan Kasaplar Şirketi erkfıfl 
taziyetlerimizi beyan ederiz. 

girişmişlerdir. Bu münakaşa etrafta- olamamıştır. Çünkü bunlara 
kileri rahatsız etmiye başlamış, ev- şeyler bütün gazino halkı tarafııt 
veli'i garsonlar. sonra da gazino halkı atıldığı hfıdise esnasında da buI1 
kendilerinden susmalarını rica etmiş- tesbit etmek mümkün olmariığ1 

!erdir. Fakat kafadarlar bu ihtarlara !aşılmıştır. Adliye doktoru yaral 
ehemmiyet vermemişler, hatta biraz muayene etmiş, yaralarını ehcı11 
da etrafı hakir görerek mukabelede yetli görmüş, 10 gün sonra te!ı 
bulunmuşlardır. Dunun üzerine et- muayeneye lüzum göstermiştir. Ş 
raftan bunların oturdukları masala- di zabıta bunları yaralıyan şişe1 
ra şişeler, bardaklar fırlatılmıya kimler tarafından atıldığını te5 

başlamış, bütün gazino halkı bu üç çalışmaktadır. 
arkadaşın iizerine çullanmıştır. İzzet Otobüs Tutuştu 
de, Naki de, Osman da şişe. çatal, ta- Evvelki gün Taksimden yeıt 

bak gibi şeylerle başlarından ehem- halleye gitmekte olan şoför Alitl 
miyetli surette yara1anmışlar ve ni- daresindeki 3290 numaralı oto 
hayet yetişen polisler tarafından ga- Zincirlikuyu karakolu önüne ge 
zino halkının elinden kurtarılarak te- sırada, benzin deposunun açılrnB 
davi edilmek üzere eczaneye sevke- zünden otobüs tutuşmuştur. YolC 
dilmi!;lerdir. ra birşey olmadan ateş söndürtJl 

Hadisede suc1u bulmak mümkün tür. 
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TAN m~~~~~~~~a~a~~~~~~~~ı~ 

~~~Ü~W~/A~~~(g~ıf _19) ~ ~ ~ IA ~O~ 19) IA J~ Gündelik Gazete 
--0-

TAN'ın hedefi: Haberde, ffklrde, hel"
şeyde temiz, dUrDııt. umlmi olmak, 
karlln gazeteııl olmıya çalıımaktır. 

ABON:E BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, 1 Sene 2800 Kr, 
750 Kr, 6 Ay 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Ay 800 Kr, 
150 Kr, 1 Ay 300 Kr, 

Milletlerarası posta ıttfhadma dahil ol
mıyan memleketler içiJı 30, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşiıldir: Adres değis
tirmek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk J1U1 ilavesi lfı.zımdır. 

l GONON MESELELERi 1 

Atina Belediyesi 
Parayı Nasll 
Bulur? 

Ya.zan: M. Zelieiiya SERTEL 

Muhiddin 'Üstündağ, Atina z.iyare
ttinde beraber götürdüğü heyet ara
suıa mııharrir arkadaŞlllll% Selimi 

••Jtaı~a 
F?OJ•Fransa 

Akdeniz havzasını ve bu denizle alakadar üç büyük devletin vaziyetini gö•leren harita. 

~~~~~~ .. 
Sel!mi İzzet, hem belediye meclisi Akdenı· z ve Uç tlzası; hem de gazeteci olarak bu he- ' 

~tle birlikte Atinayı tetkik etmiş. 
:Evvel.ki gün çıkan Akşam gazetesin
de gördüklerini şöyle hulasa ediyor: 

"Kral Othon, Atinayı hükfunet e 
lnerkezi yaptığı zaman şehrin sekiz 1 t ı k 
ibin nüfusu, üç yüz hanesi vardı. Bu para or u 
gün Atina 1,200,000 nüfuslu, 38 mil- m 
:Yon metre murabbaı sahası olan bir 
,şehirdir ve hakiki umran hareketi de 

ancak dört senedenberi başlamıştır. u·· ç sene evvel, ıtalyanm YAZAN· 
İlk harekette yoldur. Bir asır zarfın- Habeşistan seferi, ya-

1 
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rinin nüfuz ve tesiri altında müt
tefik bir totaliter Ispanya hüku-
metinin (Şimdilik Frankonun) e
linde bulunsunlar, Sardunya ve 
Sicilya adaları ve cer.ubi İspanya 

ve İspanyol Fas sahillerile birlik
te bütün Batı Akdenize hükmede 
bildikleri Fransayı, kendi şimali 
Afrika imparatorlu~undan kolay
ca ayırabilirler. Büyük Britanya
nın Cebelüttarıktan Maltaya ka -
dar olan Akdenizin bu kısmında, 
Fransanın cenup kıyıları ıle Fas 
ve Cezayir sahillerinden bnşka bir 
istinat noktası yoktur. Bu itibar 
la, bir harpte Ingilterenin burada-
ki durumu çok çetin olabilir. 

1 ngiltere 1704 de Cebelütta-
rıkı, 1800 de Maltayı, 1889 

da Adeni ve 1857 de Perim'i almış 
ve işgal etmişti. Bu tarihlerde, Ak 
deniz henüz Batı ile Doğuyu bağlı 
yan bir cihan yolu olmamış; Ok
yanusları kaplamıya başlıyan mu 
azzam cihan deniz ticaret şehrah
larının ancak bir yan yolu, bir ÇL'< 

maz sokağı halinde idi. Akdenizin, 
batıyı doğuya bağlıyan, kısa ve e
min bir yol haline gelerek eski şöh 
ret ve ehemmiyetini tekrar kazan 
ması, hafriyatı 1859 dan 1869 aka 
dar süren, Süveyş kanalının açıl
ması ile mümkün olmuştu. Garip -
tir ki, evvelfı açılmasına, hatta kuv 
vet istimal ederek, mümanaate kal 
!kışan İngiltere bilahara hisselerin 
mühim bir kısmını satın almak su
retile bu kanala sahip olmak iste
miş ve üç sene sonra, yani 1878 de 
Dizraeli Kıbnsı Büyük Britanya
ya kazandırmakla, hükfünetini, 

doğu Akdenizde, ayni zamanda 
kanalı muhafaza edebilecek kuv-

da, Atinada ancak 80 kilometre yol man bir İngiliz _ İtalyan ilıti- E '\" 
,Yap~en son dört sene içinde bu lafı dogu"' rdugu"' zaman bütün \ ı G l Rüsn u·· m ı"'r 
yollara 120 kilometre yol ilave edil- ! en era 

dünya Akdeniz meselesini mü-

1 

vetli bir mevki sahibi etmiş idi. ımiş, şehir ve hinterlantlan elektrik- Nihayet İngiltere, Mısırın işgali 
lenmiş, hava gazi tesisatı yapılmış, na.kafaya, alakadar devletlerin ve Büyük Harp neticesinde Filis-

tarih.i abidelerin yeniden ihyasına siyasi ve askeri kuvvetlerini he harbinin, Avrupa büyük devletle- kayalığını, küçük bir İspanyol gar tin mandasını deruhte etmek sa-
ibaşlanmıştır.,, saplamıya ve bunların biribiri- · nizonunun elinden, baskınla alınış, yesinde dogwu Akdenizdeki duru-

Selami İzzet, İstanbulda on beş se- • b 1 · . k yul rini bu derece harekete getırme - İn 
ne nıs et erını yapmıya o - sın· ın· sebebı", acaba yalnız mezhep ve o gündenberi, giltere, bu ya - rnunu çok iyileştirmişti. O artık !ledenberi temin ed.ilemiyen bu mu- h 
du. Akdenizde arp!. O zaman ve ı"çtım" aı· akide gayreti midir? rımadada, Akdenizin Atlas Okya- Akdenizin batı kapısına sahip ol -Yaffakıyetlerin bu kadar kısa bir za-
hergu·· n beklenilebiliyordu. Musoıını· · İtalyası, kendini eski nosu kapısının bekçiliğini y apa- duk tan başka doğu m ahrecine de manda başarılmasına şaşıyor ve bun-

ları yapmakta biricik amil olan pa- İngiliz filosunun büyük k11.. Roma İmperium'unun halef ve va- gelmişti. Cebelüttarıkın, İngiltere hakim idi. Akdenizin ortasını da 
l"itaht nazın Koçiyasa soruyor. Ko- mı Akdenizde toplandı, İtalyan risi sayıyor ve bütün energie'lerin bakımından emniyeti, daima zayif, Malta temin ediyordu. İngiltere Ak 
çiyas anlabyor: • f:ırkalıq:ı Mr••• -•-..1- ..a_ ~- __ _.. ... 1...,. ... ~ ... •it ~~-ı-.. ı-..:ı- ,__... ._._..__ ...... J&o.ndi h::ılindc bir İspan denize hakim olmuştu. 

-- -· .~ ..... <4J H D.U\; .. ,a- rundü. ı:sir taraftan Mussolini büyük Romanın hayalleri yaşıyor.. yaya dayanırdı. Bugün ise burada İngilterenin Akdenizdeki bu 
Zlrı o1duğum zaman kasada 17 bın" "M N Akdenı"z, nasıl kı·, vaktile Roma un· ı·şıer çok karışmış degwı·şmı'ştır· ns-
d are astrum,, kendi denizi- • · u müstesna baş rolüne, 1935 senesi-

rahmi, yani 200 Türk lirası para ve paratorlugwunun topraklan arasın- telik İtalyanın bir gönüllü kolor- k d 
l m" d" b "' .. b.. f ne a ar itiraz eden olmamıştır. 30 milyon bo...- buldum.Derhal bele- ız ıye agınyor, 0 ur tara - da bır" go··ı halinde ı'dise bunun bu- d il b b B l" R ·:.- 1 ·ı "Ak 1 usu e era er er m - oma Fakat bu tarihte İtalyanın kafa 
:Yenin kapılarını herkese kapadım. tan ngı tere, deniz, mpa- gün ve yarın diı yine öyle olması, mihverinin yüzlerce harp uçağı İs tuttuğunu, İngilizlerin Akdeniz 

ir program çizdim. İşleri bölgelere ratorluğun tahdamarı kala- İtalyanın "Mare nostruın,, u, ken- panyanm toprak ve havalarında kuvvetlerini hiçe sayarak ve adeta 
ayırdım. Arkadaşlarımı seçtim. 50 caktır,, cevabını veriyordu. di denizi şekline girmesi lizı.ın! bir mevki tutmaktadır. meydan okuyarak, asker nakleden 
lnühendis buldum. Evvela yollan ele 1935 senesinin 11 - 19 birinciteş Fakat bu faraziye ile İspanya iç G erçi İngiltere, büyük har- yüzlerce gemilerini Süveyşten ge-
aldırn. 120 kilometre asfalt yol yap- rin haftasında, İngiliz - İtalyan ger harbi arasındaki münasebet ve ir- bin sanunda Cebelüttarık çirdiğini, ve Habeşistanı, başta İn-
tını 'Ve davayı kazandım.,. ginliği son haddine varmış, bütün tibatın nereden geldiğini merak e- bataryalannı en fevkalade toplar- giltere, bütün dünyanın itirazlan 

O vakit, Selami İzzet bütün bütün dünya çok şiddetli bir heyecan ge denler, sadece şu Akdenizlıı bu - la donatmış ve 1934 de tahkimatı na ve iktısadi mani tedbirlerine 
iaşınyor ve yine soruyor: çiriyordu: Acaba Süveyş kanalı ka günkü manzarasına bir göz gezdir takviyeye ve genişletmiye başla- rağmen, istila ve ilhak ettiğini gö 

- Ya para, parayı nereden buldu- patılacak mı? Malta, İngilizlerce meleri lazım. Doğuda, İngiltere ~ mışh. Fakat burası İspanya toprak rürüz. 
lltız? tutulabilir mi? İngiliz donanması nin İskenderiye, Portsait, Hayfa larmdan hem topçuyla döğülebi- 8 ugün İngiltere, Akdenizde 

ltoÇiyas cevap veriyor: nın, Akdenizdc, bugünkü hareket v~ Kıbns cephesine karşı İtalyan- ,lir ve hem de bomba uçaklarile mutlak bir hakimiyet tas _ 
- Milli bankanm direktörü dos- serbesti derecesi nedir? İtalyanın lann "Dodekanes,, on iki adalar bir cehennem yuvası haline getiri lamanın zamanı geçtiğine kanidir. 

~dur. Yavaş yavaş her istediğimi bombacı uçaklarının tesir alanı i- üssülharekesi var. Ortada, yine lebilir. İşte İngiltereyi, yabancı gö Bahusus İspanya ve Balearlarda. 
"eriyor. Borçlanıyorum. çinde bulunan İngiliz istinat nok- İngilterenin Maltasına mukabil İ- nüllüler ve dolayısile İtalyan kuv· İtalyanın son senelerdeki müessir 
. Sanki Atina Payitaht Nazın, evi i- taları hangileridir? Gazeteler, bun talyanın yeni Pantelleria'sı Sicil- vetlerinin ve pilotlarının İspanya vaziyeti batı Akdenizde, kuvvet 

;~n dostundan borç para alır gibi, A- larla dolu idi. ya ile Tunis arasındaki dar deniz topraklanndan çekilmeleri için, bu müvazenesini İngiltere ve Fransa 

4ın,. şehri için banka müdüründen A kdenizin böylece yeniden yolunu kapamaktadır. Fakat bura kadar büyük bir hararetle çalışını aleyhine bozmuştur. Onun idndir 
:tça para istikraz ediyor ve bu iı:i kazandığı ehemmiyet geçi- dan ve hatta Sardunyadan Cebelütta ya sevkeden, başlıca sebep Cebe- ki, 16 Nisan 1938 anlaşmasiie, İn-
:U Ylece karşılığı olmıyan borç para ci değildi. İngiliz - İtalyan ihtila- nk uzaktır. Halbuki İspanya, Fas- lüttankın, yani Akdenizin Atlas giltere, yeni Roma İmperium'ne 

e Yapıyor. fının, bir aralık centilmen anlaş- taki toprakları ile beraber, Septe kapısının emniyetidir. Ak ve Kızıldenizlerde miisavi hak * ması ile yatışması, Akdeniz mese- boğazını şimal ve cenuptan kavra- Cebelüttarıkın emniyeti ıçin yal Iar tanımıştır. Fakat bu anlaşma-
ıcle 811.rada Selami İzzet, müsaade e- lesine olan umumi alakayı azalt • maktadır. ' nız bizzat İspanya yarım adasile nın icra mevkiine konması İtalya-
)' rae, Koçiyasın verdiği ce,·abı ben madı. İspanyada iç harp başlayın· İngiliz Amirali Rooke, 1704 de, Fas toprakları değil, ayni zaman- nın Habeşistan İmparatorluğunun 
de~Yını ve onun merakını tatmin e- ca, Akdeniz ihtilafı yeniden can _ İspanya veraset muharebeleri es- da Balear adalan da ehemmiyet- İngilterece fiilen tanınması, yani 
el )'ı.ı:n. Çünkü son Atina ziyaretimiz- landı ve bu harp denizin siyasi v~ nasında, Septe boğazının 15 kilomet le hesaba katılmak icap eder. Çün bir kelime ile dünya barışı, İtalya 
lı e biz de muharrir arkadaşımız gihi askeri ehemmiyetini yeniden, ke- relik, en dar yerine hükmeden ve kü bu adalar, ister doğrudan doğ- nın İspanyayı tahliye etmesine ba<r 
)i"Yl'etier içinde kalmıştık. Biz de Pa- sin surette açığa vurdu. İspanya iç İspanya topraklanna dar bir ber - ruya İtalyanın ve isterse bunun ve lıdır. İtalyanın ise İspanyada arad; 
. t.ht Nazırına onun sordug~u sualle- zahla bağlı bulunan, Cebt>!üttarık umumiyetle Berlin - Roma mihve [A k s f 
~ 1 r ası: ay a 10, sütun 6 da) ... aorıntl§tuk. Kendisine parayı ne-

-recfeıı buluyorsunuz sualimize şu ce- ~!:~~~~~ri~;!: ;~1 :;:;~;ara~~:~ 1 22 Temmuz Nevyork Sergisinin Türk Günu·· Olacak "•hı \'ermişti.· 
!erde kurulacak et satıs mahallerinde 

lııt:- Atina gibi, İstanbul gibi büyük, bu etler kaça satılabiJir. Bu iş i~in B •• dı Tı •• kl ••k R h 
..: •kbali çok şehirler için belediyele- k d ·ı . ur aun en ur u esa ın a 
}:n Para bulması güç bir lş değildir. ;~. s:r::a~:::Y:::~rıt:::an~:r~~;: O 

lllnız b " h" T~· A l rfı d l M eko unun için evvela ~e ırcı ıgı edilchilir? Vesaire. Bu tetkikat altı zamı"' stı a e çı·n e Yıapmalı? 
l"' nornik bakımdan kavramak, şeh- ay kadar sürebilir. Neticede bir ra-

111 ekon ·k · · l · · hi] 0rnı ıhtiyaç "'e vazıyet erını por hazırlar. Bu rapor vaziyetin bir 

§IQ~; ;ekilıni metotlarla çalışmak a;rnasıdır. Dize bu işin bırakabile- 1939 N~vyork Milletlerarası Serginin l•veç lefkilat komite-Irak, okuyucularımız arasında bir 
Siıe : ~ •nız ben ne yapıyorum: ceği karı, temin edebileceği zaran ol- sergisi her. mille~e ~irer ~~ ~yı- si, laveç gazeteleri VlUılasiyle anket açıyoruz ve soruyoruz;: 
llıese:;ınyidı ii~erinde bulunduğum bir duğu gibi gösterir. rıyor ve dıyor kı: Kendınızı A- ayni mevzu hakkında bir anket 22 Temmuz 1939 ·· ·· J 
~ . ın1saı olarak anlatayım. .. . "k J•• •• t t l gunun en 

n Atananın et .ht. . t . t Bu rapor uzcrıne bankalara acık men aya ve unyaya ıyı anı • açmı,tır 6Veç halin lsveç gü- Türklük h b k · .
1 

d 
ltıe]c . ı ıyac.ını eının e · . . • . ~ . ak . . b .. J . Jı:.... • • ' esa ına en ço ıstı a e 
h~ ıstiyorum. Belediyenin tetkik ve sarih hır tıc~rı te~lif yapan~. B~- ~ •• ıç~n ug~n. en ı•le,ngınız nünden en iyi ,eltilde i.ıilaJe e- edilme•i için Türk teşkilat komi-

osu '\>ardır B b.. h 1 d" ze bu sermayeyı temın edersenız sı- rrıbı ııtilaJe edınız.,, ...1·1 • el . . k J" ~_, • 
-.in b . · u uroya e c ıye- I . b"J" .. .• uı muı mes esını en ıne cuı.ela lesıne neler yapmayı tav•i"e e 
L• n ışi nası) h lled b"I w• · t t ze şu kadar aız vere 1 ır, ve hu pa- Turklere 22 Temmuz 1939 gu. J .. , " -•ılr .._ a e ı ecegını e - . . . -'e t ec1· • ı· H t il . e••11esini bildı' . • B b"' h ranızı şu kadar sene ıçınde ıtfa ede- .• l 22 T N u r ınmı, ır. er ara an on ernnız. :tin h nrım. u uro şe - . nu ayn mışlır. emmuz, ev-
le er tarafında t h 1 riz deriz. Banka tetkık eder. Karlı L s . . . T·· k .. ··c1·· binlrce cevap yağmı, ve komite Gelen cevaplardan hepsı·nı" , nı h sem semt, ma a - ' . yorR ergısı.nın ur gunu ur. 
li'araz: Ş•~le, hatta ev, ev etüt yapar. görürse pa~~yık~ernd1ekte tercdd.üt hı- Buai•nden en iV: naaıl i•tilaJe lsveç gününün programını hazır- Türk teşkilat komitesine verece-
n:: ışli serntin' 1 B d k le etmez. Çun u o a parasını ışlcte- o- .,. 

"fus " d 
1 

a ır. ura a aç etmeliyiz? Serginin Türk komi- larken, bu mektuplardaki fikir- iiz. Dikkate cleğr fikirleri ihtiva cı lled' ar ır. Bunların vasati kazan-ıcek iş arar.,, 
kadar~~?., Sarfettikleri et miktarı ne İşte Atina belediyesi parayı böyle laine ne yolda bir program tav- lerJen pek çok i•lilade etmiştir. edenleri gazetemizde neşredece-

. ller aile ne miktar et sar- bulur. siye edersiniz? Bi% ele, bu örnekten ders ala- ğiz. 

cS. o1--.3i-

Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Dün tanınmış avukatlardan birine 
rastladım. Geçenlerde "a\·ukatlık 

amme hizmeti midir?" başlığı altın
da yazdığım yazıyı mevzuubahis ede
rek dedi ki: 

"- Avukatlığın bugiinkü şeklile, 
amme hizmeti olmadığını, olması i
cap ettiğini söyliiyorsunuz, hoş, fa
kat fakir halkın davalarını görecek, 
adli müzaheretten bahsediyorsunuz 
ki, bu ötedenberi vardır. Bunu sizin 
bilmemeniz gariptir. Sonra hu adli 
müzahereti öyle suiistimal ediyorlar 
ki, bazı komisyoncular, vakti ve hali 
yerinde birine gidiyor, beş lira ver, 
senin davanı bedav~ gördüreyim, di
yor, bunu fakir diye baroya takdim 
ediyor. Bu suretle adli miizaheretten 
fukaradan ziyade bu komisyoncular 
istifade ediyorlar.,, 

• Şimdiye kadar yapılan adli miiza.: 
hare ti biliyorum. Yazıda mevzuu
bahis çamaşırcı kadına, baroya miia 
racaat edip bu yardımdan istifa
de etmesini ben tavsiye ettim. Fa
kat benim bilmem hiçbir şey ifade 
etmez. Halk biliyor mu? Halk isti
fade ediyor mu? Avukat ücretini ö
diyemedikleri için halkın nice nice 
menfaatleri ziyaa uğruyQJ'. Ataya bir 
takım komisyoncuların girip hem 
halkı, hem baroyu istismar etmesi, 
üzerinde durulacak. çok mühim bir 
meseledir. 

Ayni günde, aini yerde bir dok
torla konuşuyordum. O da, bir çok 
zengin hastalann külüstüt elbiseler 
giyerek hastanelere nıüracal\t ettik· 
lerini, .hükumetin fukara hastalara 
tahsis ettiği yeri bu suretle işgal e -
tiklerini söyledi. O halde, fukaranın, 
balkın hakkını ziyaa uğratan bir a
sulsuzlukla karşı karşıyayız. 

• İçtimai muavenet, bütün medeni 
cemiyetlerin kanunlarına geçirdilde
ri, müesseselerine tatbik ettikleri, 
hatta bir vekalet ihdas etmek sttf.ı:· 
tile bir devlet mesuliyeti haline ge
tirdikleri faaliyetlerden biridir. Fa
kat içtimai muaveneti, bir şefkat işi 
olarak anladığımız müddetçe, bu mu
u•enet matliip semereyi verrniyecek
tir. Halkın adli müzaheretten, hfika
met hastanelerinden, çocuk müesse
selerinden ve .saireden istifade ede
memesi, içtimai muaveneti bu tan
da anlamamızdan, bunu ilmi devıe
ye eriştiremememizden ileri geliyer. 
Bugün Amerikada, A vrupanın birçok 
yerlerinde, cemiyetteki iı;timai bo
zuklukları tamir için içtimai yardım 
teşkilatlan kuvvetlendirildiği gibi, 
bu yardımı ilmi usullerle tathik için, 
mektepler açılmış, her saha için me
totla çalışan memurlar yetiştirilmiş, 
cemiyetin hastalıklarını teşhis ve te
davi, tıpkı bir doktorun bir hastayı 
teşhis ve tedavisi gibi ilmi fotkik ve 
tahlillere, teşhise tabi tutulmuştur. 

İlmi, içtimai faaliyet ismini ver

dikleri bu şube hakkında burada u

zun tafsilat vermiyc imkan yok. Yal

nız tek bir hadise üzerinde konuşu

yoruz: Adli müzaheretten ve hük6-
met hastanelerinden halk lüzumu 
veçhile istifade etmiyor, bu müesse
seleri aldatıyorlarmış. O halde, yine 
başvuracağımız yer, ilmi usullerdir. • fürvela adli müzaheret bürosuna, 
hastanelere, vesair müesseselere mü
racaatin şekli yanlıştır. miiraeaati 
yapmak için arada hiçbir vasıtaya ih
tiyaç yoktur. Halk, doğrudan doğru.. 
ya miiesseseye müracaat eder. Her 
müracaat, yeni içtimai bir vakıadır. 
Vakıayı tetkik, tahlil, tedavi 4;arele· 
rini aramak. mü<.>ssesenin me<sul me
murunun işidir. Bu vakıfilan ilmi bir 
şekilde! tetkik için "vakıa usvlı.l,, ca. 
se Method diye bir usul vardır. e~ 
nu da Amerikada ilk defa bh· hukuk• 
çu tatbik etmiştir. Sonra biitiin ilim 
şubelerine tatbik edilmiştir. Her mü
racaat için açılan ayrı bir dosyada. 
miiracaat edenin yardıma layık olup 
olmadığı, vakıanın mahiyeti. vakıa 
ile alakadar biitiin şahıslar hakkında· 
ki ruhi, içtimai tct kkilcr, vakıanın 
mazide ve hald~ki seyri t<.•.,bit edil· 
dikten, vesikalar tophmdıktan sonra. 
val..-ıayı iizcrinc alacak avukat. \ eya 

(Lutfcn sayfayı "<;eviriniz) 
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Bugünkü Hindistan : 

Mmr ifğüten köy kızları if b'lflntla 

''L8knav,, Kadınları 
Nasıl Yaşıyorlar? 

D oll - Bağdaki ikinci nesil, 
· bu ikl sevimli ihtiyarın ev-
lldı, yam biribiriyle evlenmiş olan 
llay ve bayan Vesimdir. Bu aile
!lin fikir, ilim, sanat hatta siyasi
~at sahasında isim yapmış bir hay 
ll. ferdi vardır. Bunların ekserisi 
l3ayan Vesimin kardeşleridir. Ba- · 
~an V esimle başlı yarak kısaca bir
kaçını zikredeceğim. 

Bayan Vesim uzun, :ıarif ve çok 
ince bir kadındır. Sekiz çocuk ana 
aı olnıasına ve sıhhatinin zarif ol
masına rağmen bana hayret vere
~k derecede faal göründü. Evı sa
dece temiz, iyi idare edile:n, mutlta 
:tanı yaşanılan bir yer değildir. 0-
?'a.ya ayni zamanda neşe, dostluk 
\'e saadet sokmasını bilmiştir. 

Bayan Vesim "perde,, den çık
~Ştır. Evinde kadın ve erkek da
"""'~ :tnlcofL..1--'<J"l(h:ı~ gibi k<:.zuU 

de umumi hayata dahildir. Umu· 
lni Yahut içtimai 'Hayat bu seviye
de insanlar için hemen Amerika 
~a~ar yorucudur, yani çay davet
berı, klüp hayatı, gece toplantıları, 

1 
ahçe sefalar1, resmi ziyafetler sa· 
~e vesaire ardı arası gelmeden bi-
rıbir· · · h ını takıp eder. Bayan Vesim, 
f Unların hepjsiyle başa çıkıyor, 
~la olarak ta evinde kendi çocuk 
la ndan başka bir alay akraba ev
h dı ~aşıyor. Bunların hepsiyle 
a em bır arkadaş hem de kendini 
f~dıran bir ana vaziyetini muha
"Q ediyor. 

Bay.an Vesimln büyük karde
l.f şı daha evvel bahsettiğim 
llı ogoı mektebi ressamlığırun ta
l"i. ~n"ıış simalarındandır. Şehrin ha 
'ttlc__ırıde, ağaçlar arasında bir evde 
ti 'llnzevi bir ömür sürüyor. Evini 
~a~et ettik, tablolarını gördük. 

l'ı kı.ııci kardeş İsliım politikacıla
~e arasında kafası ve seciyesiyle 
... r tutmuştur. Müslüman partisi
.... ın l'ln nıodern ve terakki taraftarla-

~~- ~aima başında görünür. . 
~ Uçuk kardeşleri Delhide tıbbı
~enin k" d ımya laboratuarının başın-
adır n· b • n· ı._ · ırn sahasında ne ati aç-

"' r hakkındaki tetkiklerile A vru· 
~ada b'l ı· ı e kendini tanıtmıştır. Ber· 
ırıde k' 

g ımya doktorasını yapan bu 
erıç ·r . ?'af a unın beni alakadar eden ta-

li 
1 ressamlığıdır. Kardeşinin ak

hi olarak onun Mogol mektebi ile 
ç alılkası yoktur. 
Delhid k. , k def . e ı 'Banglo,, lannı ço 

~ ~ zıyaret ettim. Bir hayli akşam 
Çıtdim Od . 

ler·ı · asının dıvarlan resım 
1 e d l d Av 0 u ur ve bunlar daha çok 
rupanın · sınd . Yenı ve realizm saha-

a ıfrata k . tın ist açan, bılhassa haya-
cere ırap taraflariie alakadar olan 

Yanlarınd . resiınJ an ılham almıştır. Bu 
ere bak k kasınd k" ar en bu cereyanın ar 
a ı acılıg~ı · .. tnen anlı . yeısı ınsan tama-

ted iğini ~~r. ~u ruh, ne yapmak is 
ği Yolu ı mıyen, muhitinin gitti-

n nerev ecıerniy w e Vardığını tahmin 
ll"ıele şeek~l· kendisinin icindeki e-
·r ı vere . 1 ade ed nuyen bir sanatkar 

er B l nereye .d . un arda "Hindistan 
gı ıyor' a· Ye hayk · ız ne olacağız. dı-

1 ıran bir . 
ık hissedT ısyan bir şaşkın-

ı ıyor. Bu ~nç bana Şark-

YAZAN: 

Halide Edip 

Mü•lüman devrinin meşhur 
IJe güzel bir ıultam 

ta, yahut umumiyetle herhangı 

memlekette itıtikal devirlerinde 
görünen muayyen bir münevver 
örneğidir, yani zıd cereyanların 
hangisini intihap edeceğini bilemi
yen, istikbalden ürken bir münev
ver. Duvardaki kadın portlerinin 
~epsinin ağızlan çarpık, renkleri 
yeşil gözleri kinle, yeisle dolu. fa
kat bu duvarlardan insana acayıp 
bir azapla bakan bir sürü portre 
arasında bir tanesi en çok herkesi 

işgal ediyordu: Ressamın annesini"t> 
portresi. Sade bu güzel ihtiyar ka
dının yüzünde kendini bulmusla~ 
nn. istikbale sükunla hatta zaferle 
bakanların tebessümü vardı. Anla
dım ki ressam için istırap hayan,,.. 
rile dolu olan yeni Hindistanda 
bir tek hakikat anasıdır. 

F akat ressamın bana en çok 
kendini üade eden eseri 

''Kör Dilenci,, ismini taşıyan kü
. çük kara kalem portresidir. Sanat
kar bu kör dilencinin yüzünde bu
günkü Hindistanın, yeni şeyler do
ğurmak arifesinde çektiği a~yı 

ifade ediyordu. Kapalı gözlerin ka 
ranhğı içindeki facia, değneği ile 
etrafmı arayışındaki mana adeta 
bugünkü Hindistanın bir symbol'ü 
idi. Bu portreyi ressama ilham e. 
den R. w. Rilke'nin körlerin şarkı
sı ismindeki şiiridir. İşte bu şiirin 
serbest bir tercümesi. Değil Hindis 
tanın bütün dünyanın muamması
nı ifade ettiği içn burada zikredi-

yoruın: 
"Ben körüm: Fa.kat etrafım bir 

lanet, b.ir keşmekeş, bir murdarlık 
aıemi ... Elirn kadınların elinde kır 

lanm onun kır saçlarına kanş-
saç bo b" "d 
mı , sonu gelıniyen ş ır yoı 3. 

b 
şi gu··düp götürüyor.... Sen, yal

en .. .. 1 kımıldıyor, diişunuyor, sen ya -
JUZ k lJ 'b" nıı: biribirine çarpan ça ı ar gı ı 

ıes çıkarıyorsun... Hayır yanlış! 

Yalnız ben vanm, ben yaşıyorum. 
Ben azap çekiyor, feryat ediyo
rum. İçimde hiç susmıyan bir hay
kırma var. Bilmiyorum... Acaba 
bağıran şey içimdeki "kalb,, mi 
yoksa "mide,, mi?,, 

Vesim ailesinin üçüncü neslini 
teşkil eden ve sayısı yirmiyi geçen 
gençlerin yaşı, sekiz ile yirmi ara
sındadır. Bunların hepsi hergün o
dama geldiler, konuştular. Bunlar
la konuşurken, her yerde yaptığım 
gibi olanca dikkatimle gençliği an
lamıya çalıştım. Fakat bunlar ara
sında da zihniyet çok başka başka 
idi. Bugünkü gençlik hakkında top
tan hüküm vermek kadar yanlış 
birşey olamaz. Bir seneye yakın A
merika gençliği ile başbaşa yaşa
dım, İngilterede dostlanm !:'kseri
;rctle~cm;:lt:ı Jh , burada=Te mern~ 

leketimde gençliği ayni ciddiyetle 
anlamıya çalışıyorum. Bunlar. h~t 
ta ihtiyarlardan ziyade "içimde 
haykıran şey "kalb., mi yoksa ·•mi
de., mi?,, sualini soruyorlar. Hepsi 
bana henüz kaynağından' fırlamış 
sular gibi geliyor. Nereye akıyor
lar? Etraflarındaki kurak toprak
larda kaybolup gidecekler mi? Mu
ayyen bir ırmağa yahut denizler 
inecekler mi? 

L fıknav kadınlan "Kasır., de-
nilen tarihi bir binada top

landılar. Klüp azaları, iş kadınları 
saire vesaire beş yüz kadar vardı
lar. Lahurda çadır altında gördü
ğüm kadınlığın bunlar başka bir 
tezahürü. Yine telli pullu ipek eı:
vaplar, yine nutuklar... Fakat bu
rada genç kızlar saz çaldılar ve 
şarkı söylediler. Bu kadınlığı yer
li danslar gösterilen bir bahçe top
lantısında da gördüm. Dans mese· 
lesi ·Hindistanda bir hayat fels~fo
si meselesidir. Bundan başka ye!'
de bahsedeceğim için burada tarif 
etmiyorum. 

Laknav kadınlarını sadece ei!len 

ti ve içtimai zevkler içinde tasav

vur etmek te doğru değildir. Ara· 

lannda erkeklerle yan yana her 

mesleğe girmişler yeni avukat hoca 

doktor, katip, sanatkar, işçileri var
dır. Fakat bu yeni hayat arasında 
hila ~·evvel zaman içinde,. havası
nı yaşatan bir çok örnek vardır. 
Bir aile gördüm ki hala oğlu karı
siyle beraber anasının huzuruna 
çıkmıyor. 

Laknav'da çok yerli musiki din
ledim. Bilhassa bir Racanın muzi
ka takımı vardı ki oranın en meş
huru addediliyordu. Muzıka bura
da saatlerce sürüyor. Hindista"l 
musikisinin meşhur (ceyrekl ve 
(yarım) seslerini çıkarabilmek içjn 

şarkı söyliyenler yılan gibi kıvnh 
yor, gırtla.klan s!şiyor, suratlan şe
kilden şekile giriyor. Bu takımın 
Raca da mevcut olduğu bir mec· 
liste ahenklerini dinledim. Baslan 
olan adam bana bir kobra yıla".'lını 
hatırlattı. Fakat bana en çok tuhaf 
gelen şey bu adamın herhangj bir 

(Arkı1sı: Sayfa 8, g\itun ~ te) 

Son Haftalar Zarfında Cereyan 
Eden Mühim Hadiselerin Resimleri 

... 

İtaly!ln donanmasının Maltayı ziyareti intihaların
dan: Kont Ka\·ur zırhlısı limana giriyor 

İtalyan Amirali Rikardi Maltadaki İngiliz askerini 
tcf tiş ediyor 

Sabiha Gökçenin geçenlerde yaptığı Balkan hava fu· 
runda Belgrada muvasalatı esnasında alınan 

~üzel bir resmi 

"" ., 

~f'::. 
~~ 

'Kont Kavur zırhlısı limanda demirledikten sonra 

Amiralin ziyaretini iade eden Malta Valisi General 
Carter Kont Kavurun giivcrtcsinde 

İspanya Ciimhuriyeti limanlarından Alikantfde bir 
kaç İngiliz vapuru batırılmıştlr. Resimde bomba ~·i
yen vapurların hiri göriinmektedir. Duman sütun•· 

bomba yüzünden ileri gelmiştir. 

İngiltere hükumeti Filistin karışıklık 
larına karşı gelmek ve Snriyeden 
Filistine silah kaçırılmasına meydan 
vermemek için iki memleket hududu 
boyunca tel örgülerinden bir duvar 
örmiiştür. Resim hu duvann nasıl ö-

.Japonlar1n l..onghay rtemiryolu üzerinde 7.aptettikleri ~ehırll:'rm hırıni 

ıösteren bu harabı ,.e o;;~fa)el manıarası. modern harbin deh~l:'tini gi;..,. 

termiştir. Şehir yıkılmı~ \'C ~ehir nüfusu daha en·e)den yerlerini , urtla-
rını bırakıp gitmislerdir. Zafer ve doğurduğu sdalet · riildüğünii göstermektedir, 



~ilivri Yoğurdu 
Yapan Bir Köyde 
50Bin Koyun Var 
Çatalca (TAN) - Buraya yakın 

ve İstanbulun birçok ihtiyacını te -
min eden şirin, mamur bir köy var
dır ki, bilhassa İstanbullularca bilin 
mesi lazımdır. Çünku İstanbulda "Si 
livri yoğurdu,, diye satılan yoğur -
dun mühim bir kısmı, bu köyde ya
pılır. Bu köyün adı, "Mimar Sinan,, 
dır. 

Mimar Sinan köyünde dört yoğurt 
lıane vardır, her gün en az sekiz ton 
:yoğurt istihsal olunur ve bunlar, hu
..usut kamyonlar, otomobillerle Istan 
l>ula gönderilir. 

200 evi; Drama, Serez, Langaza 
"ft Naıdiç mübadillerinden olmak ü
ızere 1100 den fazla nüfusu olan kö
~n 10 kadar otomobili vardır ve 
ltallon bir kısmı bunlarla sabahleyin 
:lstanbula Jnip akşamlan Mimar Si
nan köyüne dönerler. Köyün çarşısı 
da oldukça gilzeldfr, bir iskelesi, hay 
w zengin ve muntazam 10 dükkanı 
~ gazinosu, deniz kenarında ve kö
yün en güzel yerinde büyükçe umu
mi bir bahçesi vardır. Bahçenin de
:niz kıyısına nhtım yapılmıştır. Or
asında da Atatürk anıdı vardır. 

..... ..-.~ .... - - - - -

ŞARKİ KARAHISARDA :. 

Şarki Karahisar ortn'lkıılunda bir dikiş sergi i açılmı§br. Resimde eserle
ri hazırlıyan talebe, muallimlerile beraber görüliiyor. 

Karabük Modern Bir 
Şehir Haline Geliyor 

Belediye Teşkilatı da Çalışmağa 
Başlıyacak, Muhtarlık Kalkacak 

--~------
'1' AN 

Fuar için 
Ecnebi Artistler 
Getirtiliyor 
İzmir, (TAN) - Enternasyonal 

İzmir fuarına bu sene Brezilya hü -
kumetinin de iştirak edeceği fuar ko
mitesine gelen haberlerden anlaşıl -
mıştır. Brezilya hükıimeti ayni za
manda bu yılki Prag sergisine de iş
tirak etmiyc karar vermiş bulundu
ğu için, İzmir fuarına iştirakine de 
muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

Fuar komitesinin, fuarda inşa et
tirdiği sun'i gölün inşaatı bitmek ü
zeredir. Gölün ortasında bir de ga
zino yapılmıştır. Yakında kiraya ve
rilecektir. 

Etibank ve Denizbank, bu sene, 
müstakillen fuara iştirake karar ver
mişlerdir. Etibank fuarın Lozan ka
pısındaki en iyi yerlerde yerini al
mış ve inşaata başlamıştJr. Etibank 
pavyonunun bir taraftan inşnatine de 
vam edilmekte, diğer taraftan deko
rasyon işleri de hazırlanmaktadır. 

Fuarda bu sene yapılan asfalt yo
lun inşaatı bitmiştir. 

arauu , N - Safranbolunun şılmaktadır. Muhakkak olan şudur 20-30 sene evvel Mimar Sinan kö- K '1.."k (TA ) j 
yünün iskelesi Trakyanın birçok yer 13 kilometre cenubu garbisinde yeni ki, Sümerbankın yeni şehri vücut bu 

Viyanadan muhtelif gruplar fuar 
komitesine müracaatta bulunmuş -
lar ve fuar zamanında muhtelif revü 
teşkilatile fuara gelmek istediklerini 
bildirmişlerdir. Komite, bütün bu 
müracaat edenlere, gelebilmelerini 
temin için, müsait cevaplar vermiş
tir. 

lerine transit mal sevkeden mühim b ir filem kuruluyor: Karabük. !unca, bugün kurulmakta olan istas 
bir yerken, şimdi, bu mazhariyeti kaybetmiştir. Hallc, balıkçılık, üzüm Araç ve Soğanlı çaylarının bir mü yon şehri sönük kalacaktır. Buna 
eülük, karpuz _ kavunculuk ve seb- selles teşkil ederek doküldüğü Filyos meydan vermemek için, o kısımda 
z.ecilikle meJgUldür. ırmağından ba layıp Kuz yaka yay- da şimdiden müstakbel şekli ve ihti-

İstanbul piyasasına ilk yapıncak lasının muntehasındaki eski Çeltik yacı düşünüp planla hareket etmek 
tarlalarına kadar uzıyan saha üze- lazımdır. 

iiziimü daima Mimar Sinan köyün~ rine kurulan fabrikaların bacaları ve Susuzluk "derdi var 
den gitmekte ve bu sevkiyat senede 
yüz binlerce kiloyu bulmaktadır. Top bütün harici aksamı bitirilmiştir. Karabükte en büyük dert, susuz-
atan ve Kırkağaç cinsi kavunlarını da Şimdi dahili tesisatın montajına baş lu.ktur. Mevcut sular kireçlidir. Sü-
en evvel İstanbula gönderen yine Mi- lanmıştır. merbank, içilebilecek bir su bulun -
mar Sinan köyüdür. Karpuz, sebze Fabrikanın şimali garbisindeki ması için civar dağlarda mütehassıs 
-ve bilhassa enginar ihracatı da çok- Durna ormanları eteğinde bulunan lara tetkikler yaptırtmaktadır. 
nr. geniş araziyi istimlak eden Sümer - Kö

1
"y mKauhtarb~k ilekıldare edilmek 

M"ı:mar Sinan köyihıQıı araz1si fb.. bank, bu sahada, burolarda çalışan- te o an ra u , ya nda belediye-

Sovyet Rusya hükumeti bu seneki 
fuara külliyetli miktarda alatı zira
iye, otobüs ve otomobil getirmiye ka 
rar vermiŞtir, buna göre, bu sene fu
ardaki pavyonlarda da değişiklik ya
pılmıya başlanmıştır. 

Fuann umumi antresi fuar komi
tesi tarafından tamamen yıktırılmış 
ve Fransız mütehassısının hazırladı
ğı yeni planı üzerine Lozan kapısının 
inşasına başlanmışbr. 

ULUBURLUDA:: ~ kMi gelmemektedir. Bu köy lardan bir kısmını alan binalar yap- ye kavuşacaktır. İntihap cetvelleri ik 
halkı, Çöplüce çiftliğine paralarile dırtmıştır. Ayni saha modern bir şe- mal edilmiştir. Bir aya kadar beledi , _____ _ 

talip olduklarını, esasen bu çiftlik hi:r haline getirilecek, Karabük fahri- yenin işe başlıyacağı muhakkak gibi Deli B İr Adam 
~ olduğu için satın almalanna ma kalarında çalışan herkesin Safranbo- dir. 
nı de bulunmadığım söylemektedir_ luya gidip gelmekten kurtulmasına Evvelce bir sıtma menbaı olan Ka- Kasabayı 
~ yarayacak binalar yapılacaktır. Bu rabükte şimdi bu hastalık diğer yer 

50 11• Koyu• 
Çatalca (TAN) - Elli binden faz-

• koyunu olan Çatalcanın senevi ya
pağı :iıltlbnlltı 70 bin kusur kiloya 
~armaktadır. Geniş çayırlanndan da 
JJ milyon kilodan fazla ot ahrup ih-
raç edilmektedir. Bilhassa sahil kı -
,.unlannda yetiştirilen kavunlar, kar 
n>uzlar ile yapıncak üzümü ihracatı 
~nevi bir milyon kiloyu bulmakta -
;dır.. 

Rayvanlartn lslaliı 
Çatalca, (TAN - İstanbul viliyeti 

başbaytan Ethem Elevlinin himme
tile, 937 senesi hususi muhasebe büt 
ıçesinden 7 bln lira sarfolunarak bu 
rada yapılan ve içinde altı aygır bu-
1unan sıfat durağından lyi verimler 
ıalınmaktadır. 

Son yirmi gün içinde 300 den faz
lla kısrak bu aygırlardan istifade et
mlf ve mütehassıa baytar Basri, her 
.bayvam. fenni muayeneden geçir -
ıniJtir. 

* Çatalca (TAN) - Mıntakamız 
da 17 çiftlik varsa da eluerisi ba -
lcmısız olduğundan, yüz binlerce dô 
nüm arazinin boş kaldığı teessürle 
eörulrnektedir. 

Ş. KARAHISARDA : 

Kızların Sergisi Beğenildi 
Ş. Karahisar, (TAN) - Ortaokul

da, bir yıllık çalışmalan gösteren 
bir biçki ve dikiş sergisi açılmıştır. 
Halk tarafndan büyük alaka ile gezi 
len sergi beğenilmiş, direktör Tur
gut Aslan ile kızlarımızın iyi çalış
tıkları, eserlerden anlaşılmıştır. 

BALIKESIRDE : 

Kaza Neticesinde "ö ldü 
Balıkesir, (TAN) - Ü çpınar kö

.(Ünde 16 yaşlannda İsmailin amca
smm oğlu 17 yaşında Numanı öldür 
mediği, bu ölümün bir kaza eseri ol
duğu tesbit edilmiştir. Numan, o 
gün İsmailin aldığı tabancayı mua
yene etmek istemiş, bu esnada çı -
kan kur§Unla ölmüştü!'. 

yenı şehrin planım memleketimizde lerdeki normal haddine indirilmiş bu Altu·· st Ett•ı 
çalışan mütehassıslardan birine çiz- lunuyor. Süme:rt>ankın Yenişehrin -
dirrnek için teşebbüslere girişilmiş- deki 10 yataklı küçük bir hastahane 
tir. Şehrin bir inşaat mevsimi için - ve aynca mevcut 12 yataklı bir re -
de tamamen meydana getirilmesine vir, sağlığın korunmasında mühim 
çalışılacaktır. Çünkü buna zaruret bir amil olmaktadır. 
duyulmaktadır. Karabükte spor hareketleri de can 

Planla hareket edilmeli lıdır. Futbol, tenis, voleybol, binici
lik, dağcılık, atletizm gibi bütün spor 

Karabük fabrikalarının inşasına 

başlanılmasıyla beraber, istasyon ci
varında yükselen dükkan, han, apart 
man, hamam gibi binalar bugünkü ih 
tiyacı karşılıyorsa da, bu sahada hiç 
bir planla harcltet edilmediği anla • 

HENDEKTE: 

Genç Bir Kızı 
Zorla Dağa 
Kaldırdılar 
Hendek, (TAN) - Ba§Pınar mahal 

lesinden Yusuf Sancakdarın kızı Mü

yesseri cebren dağa kaldıran Kemali 
ye mahallesinden Ahmet oğlu Meh

met ve arkadaşları tevkif edilmiş -

ler, Adapazarı ağır ceza mahkeme

sine sevkolunmuşlardır. 

Mütecavizler, kızı Adapazannın 

Ramaslı kôytl başınd ki ormana gö

türmüşler, fakat orada kızcağızın im 

dadına bir te aduf yetişmıştir. 

Koyun muhtarı Hüseyin Hançer, 

gece saat 23 te, köyün başındaki çalı

lıkta bir kadın feryadı duymuş, sila 
hını alarak oraya doğru koşmuştur. 

Komşularından Mustafa oglu Halit 

ve aza İsmail de kendisine iltihak et 

mişlerdir. Bunlar, gece karanlığın

da feryat gelen yere sokulmak doğru 

olmadığını düşünüp ayn ayrı yerler 
de pusuya yatmışlar ve havaya iki 
el silah atıp kımıldamamalarını kar
şılarındakilere ihtar etmişlerdir. Bu
nun üzerine kızı kaçıranlar kaçmış, 
Müyesser de kurtarılarak babasına 
iade olunmuştur. 

şubelerini içine alan Karabük spor 
teşkilatının inkişafında fabrika di
rektörü Azmi Cemil Tlabar ile yar di 
rektör Nimet Baras ve fabrika ope
ratörü Kemal Baran kıymetli yar -
dımlarda bulunmuşlardır. 

BURSADA: 
,, 

70 Genç Doktor 
Tetkik Gezintisi 
Yapıyor 
Bursa, (TAN) - Istanbul Gülha

ne serirfyatı doktorlanndan 70 kişi
lik bir grup, başlarında profesör Şa
kir Nüzhet olduğu halde, dün Bur
saya gelmişler, geceyi Çekirgede ge
çirerek sabahleyin, Uludağa çıkmış
lardır. Doktorlar, Uludağda ve Bur
sa kaplıcalarında tetkikler yapacak 
!ardır. 

Koza Sattıları 
Hararetlendi 

Bursa, (TAN) - Koza piyasasının 
merkezi olan Koza hanında alışve
riş son haftada artmıştır. Civardan 
gelen koylülerin handaki tüccar vt' 
ipekle iştigal edenlerin c1vardakı 

yazıhanelerinde rıararetll pazarlık

ta tiulundukları görülmektedir. 

Ağaçtan Düıüp Öldü 
Bursa, (TAN) - Gölcük köyün-

de bir kaza olmuştur. Mehmet kızı 
15 yaşlarında Zeliha, meyva toplar
ken ağaçtan yere yuvarlanmış, muh
telif yerlerinden ağır surette yara
landığı için bir saat içinde ölmü§
tür. 

*Bursa, (TAN) - Devair de, saat 
8 den 14 e kadar süren yaz mesaisi 
~eklinin tatbikine başlanılmıştır. 

tnuburlu, (TAN) - Geçen gece, 
bütün halkı telaşa veren velveleli 
bir vaka olmuştur. Tafsilat şudur: 
Aydın tarafından gelen ve yarım 

saat burada kaldıktan sonra Konya
ya giden bir kamyondan inen ve bu
rada kalan bir yolcu, etraf karardık,.. 
tan sonra, yolda rastladığı bir ada
mı tokatlamıştır. Bir deli ile karşı
laştığını zanneden adam kaçmış, fa
kat meçhul yolcu tarafından kova
lanıp tutulmuştur. Bu esrarlı adam, 
yakasından tuttuğu yolcuya: 

- Nerelisin? diye sormuş. "Ulu
burluluyum" cevabını alınca tekme-
lemeğe başlamış ve ayağının altına 
almıştr. Etraftan hadiseyi gören bir 
kaç kişi de korkup kaçmıştır. 

Gece saat 22 sularında Uluburlu
nun şehir kısmına çıkan meçhul şa
hıs, bir kaç evin kapısını kırıp içeri
ye girmek teşebbüsünde bulunmuş
tur. Yaz hasebile herkes şehirdeki 
evlerini bırakıp bahçelere gitmiş ol
duğu için, bu teşebbi.ısü yalnız bek
çiler farketmiştir. Fakat cüretkar a
dam, bekçileri de önüne katıp kaçır 
mıştır. Nihayet hadise mahalline 
jandarma yetişmiştir. Belfılı yolcu, 
bunlara da karşı koymak istemiş ve: 

- Uluburluyu yakmadan teslim 
olmıyacağım! diye bağırmağa başla
mıştır. Jandarmalar, bu adama teslim 
olmasını ihtar etmişler ve üç saat ha 
vaya silah atmışlardır. Butün Ulu
burlulular, geceleyin bahçelcrinder. 
şehre koşmuşlardır. Nihayet meçhul 
adam ayağından vurulmak suretilc 
ele geçirilmıştir. 

Dk tedavisi dispanserde yapıldık
tan sonra Isparta memleket hastane
sine sevkedilen bu adamın Karaağaç 
köylerinden olduğu anlaşılm1~a da 
ismi ve maksadı henüz tesbit edile
memiştir. Deli olması da muhtemel
dir. * Uluburlu, (TAN) - Gecen pa
zar günü yapılan pehlivan güreşleri 
çok zevkli olmuş, her sene oldugu 
gibi bu yıl da davetsiz gelip seyre
den halkın miktarı 8 bini bulmuştur. 

Bugünkü 
Hindistan 

(Başı 7 ncide) 
şarkı ortasında birdenbire durma
sı, etrafına selam verdikten sonra 
uzun uzadıya birşey anlatması ol
du. 

"-Ne diyor?,, 
"'- Racanın ailesinde babadan 

oğula birkaç yüz senedir muzika
cılık ettiğini anlatıyor.,, 

"-Yani evvela temenna sonra 
Racaya hulus çakıyor. 

"-Evet.,, 

J ştc Şarkın ezeli hulus çakma 
derdi. Sanatkar Şarkta, hst 

ta yeni Şarkta, başka isim ve yafta 
ile hala "caize., alabileceği mska
mın veyahut şahsın keyfine esir. 
Maamafih yeni Hindistanda ken
dine sahip, kendi yarattığı havada 
hur yaşıyan sanatkarlar da var. İ
şin acı tarafı bu nevi hür sanatka
rın ekseriyetle Garp dünyasmrla 
da ekmeğini çıkarabilecek, isim ya 
pabilecek sınıftan olması. 

Nihayet Laknav köylerini gör
mek istedim. Çünkü o civardakiler 
en fakir ve bakımsızlardır ve köy 
cü teşkilatlan oraya pek az nüfı!z 
edebilmiştir. 

Bay Vesim arazi sahibi, yani ze 
mindardır. Bana artık zemindarh
ğın birşey temin etmedığini ı:;öy-

1cdi. Serveti şehirdeki ışlerinden 

bilhassa avukatlığından geliyor. 
Maamafih nezaket gösterdiler be
ni, bayan ve kardeşleri köylere l7Ö

türdüler. Fakat köylerden başlıbn
şına bahsetmek lfızımdır. 

(Hikayeden Mabaat) 

Taşın Gediği 
(Başı 6 ncıda) 

R eis, Y. i susturdu: 
- Sıranızı bekleyin. 

X., devam etti: 
- Evet. İltifatta bulunmuştur. 

Bir çocuğu severken; çok sevdiği
mil: bir kediyi, köpeği ok:warken: 
- Hay kerata, hay! deriz. Bir dos
tumuzun muvaffakıyetini duydu
ğumuz zaman, sevincimizden: -
Olur teres değil! Bu işi, iyi başar
dı doğrusu! Dediğimiz de olur. Fa-
raza,, birinin zekasınd n, becerik 
li~inden bahsedekren: - Hiç me
rak etmeyin, yaptığı işi, temiz ya
par, ne hergeledir o! Denildiği hiç 
vaki değil midir? 

Y. elile çenesini tutmuş, dinli • 
yordu. X., son sözünü soylediğıni 
anlattıran bir tavırla: 

- İnsafınıza iltica ediyorum, 
dedi. Bu sözlerde hakaret kasti 
var mıdır? 

Mahkeme salonunda, çıt yoktu; 
reis, Y. e sordu: 

- Bir diyeceğiniz var mı? 
Herkes, Y. in vereceği cevabı 

bekliyordu. O, arkadaşına baktı, 

mağlıip olmuş gibi boynunu bük
tü: 

- Güzel müdafaa etti, teres! 
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MAFS l LARI 

Çok müthiş anlar geçirtir. Fa· ... . ı ı 01] z 
kat hır tek kaşe GR P N al· zeıel'i 
malda, bütün şiddetine rağmen ları 

romatizma ağrısını çabucak sin· }f 

dirmek kabildir. do 
'Ya Çünki.ı hususi bir tcrfple yapı· 

lan GRIPIN ka eleri en muannit ağ· 
rıları kısa zamanda geçirir. 

Oııd 
ller 

\r 

G 1 1 N ~~ 
lı~o 

Hızır gibi imdadınıza yeti ir, ağrıla· lık 
rınızı, acılarınızı d fcder. lcabınd• l3 
günde 3 kaşe alınabilir. Ism"ne dik· Jtti 
kat. Taklitlerinden sakınınız. Ve bi I 
GR1PIN yerine ba ka bır marka ve- ltall 
rlrlerse şiddetle reddedinız. lerı 

~--------------------- ~~ Usküdar sulh 2 inci hukuk hakim- sar 
liğinden: bir 

Kuzguncukta Beylerbeyi caddesin- l3 
de 36 No. lu evde Abdullah Güngor· ~fs 
müş nezdinde ikamet e ekte bulu· 

Ilı .. 
nan ve babalan D r\ · ile annelerl Uz 

Ziılfiyenin vcfatile v li iz kalmış <Y Çitı 
lan küçük Samıye ile Azıze, amcaları :>.' O 
bulunan Abdullah Güng rmüşUn vıı ~zi 
si tayinine m hkemcce 24 938 1't 

tarihinde karar v rilmi oldugun .. l?ıe 
dan bu hususta itirazı olanların oJl )a 

gün içinde mahkemeye muracaatlatl :~Y 
ilan olunur. ıv 

ta 
~------------------------' Eyüp icra memurlu!hından: Mah- hıişl 
cuz oluı> sahlmasına karar verilmiŞ 
o1an Eyup Bfilbiı dcresmCle ~ay 
caddesind~:.dökinc~i Şükrüni.ın enkazı d 
l 0-8-38 saat 14 d n 16 ya kad t ah 
açık artırma suretile . tıl cagındnll 

rüsumu dellfıliyesi muşterıye ait ol- it) c 
mak üzere talip olanların mahallin' ;(Ilı 

de hazır bulunmaları ıl n olunur. flıl't 

~-------------------------la 
Köy Sandık Makbuzları 

lstanbul Vilayeti tarafından 
köy sandıkları için makbuz bas· 
tırılmıştır. Elli çift varaklı, tel 
dikişli bir cildi 25 kuruştur. 
Taşraya postaparası ile (30) ku
ruştur. 

TAN l\fntbnnsında satılmaktadır. 

l:u 
tt 
~~ 

)'~ 

dı 

ta 
Yapılacağı ilan edilmit olan eksilbnelerin, mesai saatleriniıJ fa 

değitmesi hasebiyle, tatile tesadüf ettiği görüldüğünden bu saa" :Yl 
ler apğıki şekil dahilinde tadil olunmuttur: da 

İsteklilerin; evvelki ilanlarda yazılı saatleri nazarı itibara al•~ 
mıyarak bu tashihli saatler dahilinde eksiltmelere iştirak etmelo- d 

ri lüzumu ilan olunur. "4093,, 
1 

Saat 14 yerme saat 10 da 
Saat 15 yerine aaat 11 de 
Saat 16 saat 13 de 

Emniyet Sandı"' ı 
28 Mayıs 1938 tarihinden itibaren yeniden 'apıl cak C'mr 

ve mücevher mukabili ikrazatta yalnız vi.izde s kiz b11çuk m 
kuk altın ve esham ve tahvilat mukabılinde \ f zd(' v i f ı 
Iınmakta olduğu sayın müşterilerimize ilan olunur. ( 70) 

...** 
Emniyet Sandığından : 
Kasa ve gişelerimiz aşağıda gösterilen . aatl rda acı1 p k 
Adi günlerde saat 8.30 dan 12.30 a kadar. 
Cumartesi günleri saat 8.30 dan 11.30 a kadar. (41581 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
8-7-938 Cuma gunü saat 14 de satılacagı ilan olunan H 

bel, yeni Akçakoca sokağında 5 sayılı e\I ın salı ı ynı 

lacağı ilan olunur. (4187) 
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Yazan: ZIYA ŞAKlR 

Hünkar DairesindeF eryat 
Vaveyla Devam Ediyordu 
B iz, büyük sofada. parlak bir 

tebrik merasimi yapılacağı
nı :zannediyorduk. Onun için, avi-
:Zelerın· ve d 1 , "t·· 
1 şam an arın .:.ıu un mum 
arını yakmıştık. 

d ~albuki valde sultan, efendimizi 
'iogruca kendi dairesine götürdü. 

0 arını saat kadar yanında kaldı. 

11:dan sonra, valde, dairesine dö-
rek kapılar kapandı. 

?'İ.d~alde Sultanın, yanında Refta
lt ıl, ve Şayan kadın efendilerle 

endi d . . k <i aıresıne apanması da biz 
lı e tuhaf bir his uyandırmıştı. An
hrorduk ki; vaziyette bir tatsız-

Vardı. 

l'r\~tı gece, saraydaki haynt böyle 
b · geçecekti. (Şehir) de olduğu gı 
k~~~nlikler yapılacak, oyunlar çı
le acak, senelerdenberi bekleni 
l3·tı (Saltanat zevki) sürülecekti .. 
sa.~ btınlara hazırlanıp dururken, 
bi;a-y~~ _üzerine birdenbire garip 

l3 hUzün çöküvermişti. 
~f ~ hal, evvela başka bir şekilde 

sır edilmiş; 

- ıı·- Sabık Hünkarın takımı he -
i iç~z sarayı terketmediler ya .. onun 

ın ... 

.);h~enilnıişti. Hakikaten Su!tan A
~a~n azılı gözdelerinden ve kalfa-

8 ltı n~an birçokları, sarayı terket
- "' e~ışlerdi. Kendilerini çıkarmı-

"' a. ıcb ~Yl ~r edenlere çok ağır sözler 

d. ernışler .. Hatta bir aralık, rner 
1'7en b 

ta aşına gelerek bağıra bağı-
Yen · v tnişl 1

• alde Sultanı tahkir et -
- erdı. 

a· 
ş lııçk~~ Unutmam; bunlardan biri, 

rnaktan Doguıan bir sesle: 
bı;- Aslan gibi efendimizi tahttan 

'4ırdile d 
ahta r e, o pısırık efendiyi 

Jl ~tı.ı ~ıkardılar. Varsın mUlet, hay 
1- ıa ca.:

1
°rsün. O kokmuş, o dilenci, 

- .:iı.ı~ .anası da, Valde Sultan ol
ftılld dıye, saltanat sürsün... Ho-
lı:ııı~ u .. Bu fani dünya, onlara da 

az. 
c~biye a 

- Aslan gibi efendimizi tahtından indirdiler de, o pısırık efen
diyi tahta çıkardılar: Varsın millet hayrını görsün. Hoşundu .. Bu 
lani dünya onlara da kalmaz. ya! 

ketin kendi lehinde olduğunu, an
cak birkaç dakika sonra farkede
bilmiş ... Araba, tam has ahırın ö
nüne gelir gelmez, birtakım Arap 
askerleri arabanın önünü kesmiş
ler. Atların dizginlerine sarılarak: 

- Yassak!.. 
Diye, arabayı geçirmek isteme -

mişler. E fendimiz burada, korkudan 
tekrar bir baygınlık geçir

miş ... Sonra, o helecan içinde ı:ıa

hile gelmişler. Deniz, göklere çıkı 
yormuş. Efendimiz, kayığa binmi
ye korkmuş. Zorla bindırmişler. 
Fakat fırtına fazla olduğu !çin bir 
türlü ilerliyememişler. Efendimi
zı oraaa.I(I xaraxoı gemısine çılfar 
mak istemişler. Bu da onu fena hal 
de korkutmuş; 1 ı 

- Şimdi anladım. Amcam beni 
sürgüne gönderiyor. 

akıllarından geçirmemişler. Bu ih 
tiyacı, ancak o anda hisscdebil -
mişler. 

Fakat, Topkapı sarayına haber 
gönderip taht getirmiye vakit ol
madığı için artık Efendimizi yal -
dızlı bir koltuğa oturtmuşlar; biat 
etmiye başlamışlar. 

Asıl hayrete şayan olan şurası
dır ki; bu hal Beşiktaş sarayında 
da tekerrür etmiştir. O telaş &.rasın 
da, taht oraya da nakledilememiş; 
sonra da yağmurun :ve fırtınanın 

şiddetinden getirtilmesinde müş -
külat görülerek burada da divan 
yerine büyük bir koltuk konula -
rak merasim böylece icra edilmiş 
tt~ (Devamı var) 

1 E 
ODADA: 

Buğda·ya. A: t 
ön Proje 
Tamam'andı 

K 

Dün Ticaret odası salonunda iki 
toplantı yapılmıştır. Sabah yapılan 
toplantıyı İktısat Vekaleti İç Ticaret 
Umum Müdürü Mümtaz idare etmiş
tir. Müzakerelerde istandard şubesi 
müdürü Faruk, Cevat Nizami, Feri
dun Manyasi ve kalabalık bir tüccar 
kitlesi bulunmuştur. Buğday mevzuu 
etrafında hazırlanan ön proje tamam 
lanmıştır. Buğday projesinde hüku
metin noktai nazarı ile tüccarların dü 
şündüklerinde tamam bir mütabakat 
bulunduğu görülmüştür. Bu itibarla 
buğday mevzuu etrafında alınacak bü 
tün tedbirler isabetli olacaktır. Ar
pa mevzuu:ıla gelince, ayni müsait 
hava içinde devam eden görüşmeler
de arpalar yemeklik ve biralık ob
rak esaslı iki tipe ayrılmıştır. Bu tip 
ler üzerinde kalite bakımından yeni 
esaslar tesbit olunmaktadır. İhracat 
maddelerimiz etrafında yapılmakta 

olan görüşmelerin devam ettiği müd
detçe, Mümtaz ve Faruk alakadar tüc 
carların hususi mütalealarını da din
lemektedirler. 

----()----
TAVŞANCILDA: 

Bu Yll Üzümler 
Çok iyi 

Tavşancıl, (TAN)- Geçen sene bir 
milyon kilo üzüm ihraç eden Tavşan
cılhlar, bu yıl üzüm ihracatının 2,5 
milyon kiloyu bulacağını tahmin et
mektedirler. Meşhur çavuş üzümleri
mizin Avrupaya gönderilmesi için hü 
kumetten yardım beklenilmektedir. 

ALMANYADA: 

Müzakereler Başhyor 
Al.manyaya giden ve yeni ticaret 

ve tediye anlaşması müzakerelerinde 

bulunacak olan heyetimiz ihzari ma
hiyette temaslarına başlamıştır. Bu 
hafta içinde esaslı müzakerelerin vu
'XUbulacağı haber verilmiştir. 

lil-et '.. Vaz avaz bağıracak kadar 
.\rıı gostermişti. 

cu~ ~§ılıyordu ki; Saltanattan 
her ~ ~lan bu azgın Saraylılar, 
fd_· yeyı g·· 

Diye bağırm.ıya başlamtş. Ken
disini denize atmıya kalkışmış. Be 
reket versin, o aralık karanlıkta 

bir çatana görmüşler. Ona seslen
mişler. Efendimizi bu çatanaya 
bindirerek Sirkeciye nakletmiş -
1er ... Bu da böyle geçn'Hs. Serasker 
kapısına gelinmiş. Bütün kapılar 
ve yollar, süngülü askerlerle dolu 
imiş. Bunları görür görmez, bura 
da da Efendimizin içine bir korku 
girmiş. 

Bayan Sarina'nın Kederi 

ır It· oze almışlardı. Vf: tabi-
liı- ı, bu 1 ~. eğı n ar sarayda 1ken şen-
l>ıl11~a:nce ve saire gibi şeyler ya 
l'r\i~ de dı. Ayni zamanda, efendi
~j .. , hOttada dolaştırılamazdı. \- ... ~ 

lıla_;.., 0 Y1ece konuşup dururken 
tı 'illtıı ' 

·• l3ı.ı /a bazı fısıltılar gelmiş -
~ Suıe tsıltılara nazaran. dün ge 
)'arı 01 Yrnan Paşa, Efendimizi ya-
dı~ı arak al "t" .. k Y 1 ı ita ıp go urur en, a -

iJS taraf1tıttıın önünde, Dolmabahçe 
§arıttı a an gelen Hüseyin Avni Pa 

t, l'i tah 
n /\vıı.ı asına rast gelmiş. Hüse 

dan itıer :Paşanın, derhal ar-aba -
1• ?tıesi la e)t Efendimize hürnıet et

t' d~rı itı~~rn~elirken, Paşa araba -
!tııze u rnış, sadece elini Efendi

Zatarak · 
- llu · 
l:>ern ~Urun efendim. 

~rıın b: le ~iktifa etmiş ... Avni Pa 

2 
"neıesi soguk ve hürmetsizce mu 
endir....'- derhal Efendimizi şilphe

··•ış· 

t!I- <\nı~şıld s· 
dQ~,·; 1• ız beni bir tur.a-

da )'"rdün" , 
.. tı Çıltar uz. Desise ile saray • 

~lYo dınız Öld"' · ··t" rııurı · urmıye go u 
b Uz. 

el"rt.i 
ı.. - /\ Ş ..... Hüseyin Avni Paşa: 
o11:orı ?nan ef d' 

tı~ ~ llşrnı"a en un. Uzun boylu 
c.ın t J vak·t 

ı; h acısın 1 Yok. Siz, başımı 
vh. ız. Çabuk b 

" ..... . .re, ""f d" uyurunuz. 
" •111~ "'" en ım. . 

-r· lie...... ızı araba:va çek -
flk ·••en b ü · 

araraıt· e nden tabancasını 

- :E~ 
Zii.r b· €er hayatınızı tehl'k d -.. ır vazı· ı e e go-
... ız Yet karşı d · e\1'\>el • b . .. sın a kalırsa-

tıf ~ berniş a ~nı oldürüniiz. 

~~zleri sB~~:seyin Avni Paşa bu 
UtUn k ken, Efendırn · b ·· 
era ı_ ~ndinden g . ız us-
. s~erin b' eçm ış. Çünkü 
ıp ırdenb" ' 

Çıkarrn ıre tabancayı çe 
ek . asını k d .. 

lStediği ' en ısıni öldür -
ne atfetmiş . .Ru hare-

- Tahta çıkacakların, Topkapı 
sarayına götürülmesi adettir. Beni 
buraya niçin getirdiniz. 

Diye, yeniden telaş göster -

Beyoğlunda Tarlabaşmda sayın 

okuyucumuz Bayan Sarina'oın ga
zeteye gönderdiği mektubu o
kumuş olsaydınız, ınzın de 
yüreğiniz acırdı: Bu genç kızın yü
zünün iki tarafında, çenesinin altı· 
na doğru, ayva tüyüne henziyen 
kıllar peyda oluyor ve seneler geç
tikçe bu kıllar artıyormmı ... Bu a· 
cıklı tarif rahmetli eski A vustur
ya imparatoru Fransuva Jozefin 

miş. portresini hatırınıza getirmiyor 
- Efendim, burayı daha sela - mu? 

met bulduk. İlk biat merasimi bu- Rivayete göre, Yahova kadın yü-
rada yapılsın. Topkapı sarayına zünde sakalı, eski zamanlarda Ev· 

liyahğa namzet yaptığı Hildegar· 
da gidilecek. Hırkaisaadete yüz sü de adında güzel bir Alman kızını 
rülecek. o vakitki Sicilya kralının t"Iinden 

Diye, kendisine teminat veril- kurtarmak için icat etmiş. Bundan 
miş. J dolayı o güzel kız evliyaya benze. 

Tam yukan çıkarlarken, (1\fekke mek, .biraz da koltukları kabarta-
• . 1 cak hır şey olmakla beraber. bu za· 

Şerıfı) ne rastgelmişler. (1) Şerif, manda evliyalık modası artık geçmiş 
.Mithat Paşa ile ayakta sert sert olduğu gibi. gene; kızların kra11ar-
bir şeyler konuşuyormul5. dan kaçmalanna da hiçbir sebep 

- Zatışahaneyi hal' ediyorsu _ yoktur. 
nuz amma. elinizde (fetva) var mı?. Vakıa eski Sicilya kralının tah-

tında şimdi yeller esiyorsa da, bu 
Diye bağırıyormuş... Efendimiz zamanda da otomobil kralfarı, 11i-

bunu duymuş. Son derecede mü - nema kralları ve onlar gibi milyar 
teessir olmuş. sahibi daha başka krallar var. On· 

- Evet.. Şimdi aklım k~sti. Siz lardan birine kendisini beğendire-
beni tahta çıkarmak istiyorsunuz. rek tahtında ona eş olmayı istemek 

her genç kızın hakkıdır. 
Fakat galiba bundan memnun ol- Bu sayın okuyucumuz elbette 
mıyanlar da :var. Korkarım benim Servantes'in tatlı di1ini konuştuğu 
yüzümden millet arasında bir ihti- için Don Kişot kitabını aslından o· 
laf cıkacak. Ben buna r:lZl d(>ğilim. kumuş olsa gerektir. Büyiik edip. 

Diye. taht salonuna girmek için orada, Malimbruno adlı de,·in bir 
kral sarayındaki güzel kadınlara a· 

tereddütte bulunmuş. Mithat Pa- zizlik olsun diye hepsinin yiizünde 
şa kendisini güçlükle iknıt etmiş. sakal gibi kıllar çıkardığını anlat· 
Müskülatla salona sokabilmiş. tıktan sonra, aralarında Trifaldi'-

Fakat ne garip tesadüf - ve ya- nin ağzından şöyle söyler: 
- Bir kadının yiizü sakalsız \'P. 

hut, talih - eseridir ki; Sultan A- bin türlü pomatalarla parlatılmış ot 
zizi hal' ederek Efendimizi Padi- duğu vakit bile koca bulmakta o 
şah yapmak istiyenler, her şeyi in kadar göçlük çektiği halde, yüzü 
ceden inceye düşüniip hesap ettik- sakallı oldursa zavallı nereye «ide

bilir. Kendini kime gösterebilir-:9 
leri halde, buraya hazinei hüma- Ondan dolayı, bayan Sarina'nın 
yundan taht getirmeyi bir türlü mektubunda " gayet meyu~ ve mü· 

keddf'rim,, demesi tamami1e haklı 
(1) (Şerif, Abdülmuttalip) olacak. Ye yüreklere a~ı Yeren bir sözdiir. 

Ancak gerek kendisini ve gerek O• 
nun kederine iştirak edenleri tesel
li edecek bir nokta var ki, bu hal 
yalnız onda değildir. İstatistiklere 
göre bütün kadınların yü-ıde onu 
az, çok sakallıdır. 

Bazıları bir genç kızın, yahut bir 
kadının yiizünde erkek sakalı gibi 
kıllar çıkarsa onun karaktP.ri de 
erkek karakteri gibi olur, diye id
dia ederler. Bu iddiayı kabul etrni
yenler de çoktur. İddianın doğru 
olmadığını sayın okuyucumuzun 
mektubu da isbat ediyor. Bir, insa· 
nın karakteri yazısından da belli o
lur. Bu bayanın yazısı oya gibi süs
lü,, tam bir kadın yazısıdır. Karak· 
ter bakımından erkeklere benze
memek, kadınlık zarafetini kaybet 
memek de fazla kıllardan ~ikayet 
eden· bir kadın için tescili yerecek 
bir şeydtr. 
Kadınlarda böyle yüzde on dere

cesinde fazla kıllar bulunması İspan 
yol alimi prof. Maranyonun en son 
moda nazariyesini bir kere daha is
bat eder. Bu nazariyeye göre dün
yada tam kadın, tam erkek hiç kim
se yoktur. Her insan, hem erkek, 
hem kadın olarak dünyaya gelir. 
Bizim kadın dediklerimiz, kadın
lık tarafı üstün, erkek dt"diklerİ· 
miz de aksine olanlardır. Ancak bir 
taraf iistün cıkmakla öteki taraf 
büsbütün sön~ez. ondan da az cok 
bir şey kalır: Nitekim sakallı ka· 
dınlar olduğu gibi, sakalsız, bıyık· 
sız erkekler de vardır. 

Bayanlarda ayva tüylerinin höy 
le fazlalaşmasının ve kahnla~ması
nın hormonların bozukluğundan İ· 
leri geldiği bilinmezken o çirkin 
kıllar, yakılır, koparılır, yahut e
lektrikle çıkarılırdı. Şimdi hor -
mon tedavisi yapılıyor ve bir ço
ğunda muvaffakıyet görülüyor. 

Onun için, bu sayın okuyucumu
zun ve onun gibi fazla kıllardan 
şikayet eden -biitiin kadınlar ara
ınnda yüzde on- başka bayanların 
bu halden dolayı meyus ve müked
der olmalarına da hiç ıııebep yok
tur. Bir dit mütehassısına giderek 
bu hali tedavi ettirmeleri keder
lenmekten daha dofru olur. 

o N o M i 1 
--·auNLUK--··ı 

PiYASA 
Ziraat Bankasının yumuşak buğ

daylarından 340 bin kilo miktarın
da büyük bir parti 5.28 kuruştan, yüz 
elli bın kiloluk bir parti sert buğday 

MEYV ACII.:IK: 

Çürüyen Meyva 
Alkol için 
Elverişli 

kilosu 5,20 kuruştan satılmıştır. Tüc- Çürürneğe başlamış olan meyvalar 
car malı olarak yalnız kır!I: bin ki1o· , dan meyva şurubu yapılabilmekte
luk bir parti ııert buğday 5,19 - 5,23 
kuruştan verilmiştir. ' dir. Yurdumuzda muhtelif meyva 

* 
Bandırmanın çu\•allı arpalıırından 

beş bin kilo ve dökme olarak da ay
rı bir parti 15 bin kilo arpa 4 - 4,05 
kuru5tan verilmiştir. Arpa fiyatları 
azar azar di.ışmektedir. Bulgur 9,10 
kuruştan satılmıştır. 

' mıntakalarında toplanan çürümeye 
, başlamış meyvalar dökülüp atılmak
• tadır. B~lardan alkol veya şurup ya 
, pılması bilinmediği için, her sene bi.ı

yük bir servet heba olup gitmektedir 

* 

• Hükfunetçe, bu gibi meyvalardan şu
·• rup yapmak için, Avrupadan bir mü 

tehassıs getirilmiştir. Bu mütehassıs 
Bandırmanın kuru bakhlarından : bu işin pahalı olacağını ileri sürdü

yüz bin kiloluk bir parti eylül teslimi ğünden, iş geri kalmıştı. Şekerlemeci 
şartile 4,17 kuruştan, Karabiga sarı , lerin ve meyvalardan küçük mikyas
mısırlarından çuvallı on ı'ki bı'n kilo ' t • a şurup yapanların verdikleri malU
iskele teslimi 4,18 ve Adapazar mısır-
larından on beş bin kilo çuvallı 4,12,5 mata göre, bu işin pek ucuza mal edi 
kuruştan satılmıştır. lebileceği anlaşılmaktadır. İk.tısat Ve 

ı• * kB.letinin de bu mevzua ait tetkikler 

Gebze yapaklarından bir parti 58 yapacağı ümit edilmektedir. Meyva 
kuruştan, beyaz peynirler 27.20 - 33,08 mıntakalanmızda her sene dökülüp, 
ve kaşarlar 50 - 51 kuruştan, yemek- çürüyen meyvaların mikdan milyon 
tik zeytin yağlardan bir parti 37 - 4<I larca kiloyu geçmekte olduğu anlaşıl 
kuruş arasında satılmıştır. • maktadır. Şekerlemeciler, şehrimizde 

--•••••• • • • • • • • ••• • ••• •• • • şurup yapabilecek iyi ustalar buluna 

SANAYİ: 

Nizamnameye . 
Uygun Olmıyan 
Çoraplar 
İpekli kadın çoraplarının istandar

dı için tathl edilen nizamname hü

kümlerine aykırı olarak bulunan ço

raplar zabıt varakalarile birlikte İk

tıst VekaleMne gönderilmiştir. Kon

trol devm etmektedir. Çorap satan

lar kontrolün ehemmiyetini anlamış 

lardır. Çürük veya kalitesi nizamna

me hükümlerine uygun olmıyan ço

raplardan satın almak istiyenlere ma 

ğaza sahipleri, "bu mal size yaramaz, 

kusurludur." cevabile satmaktan iç
tinap etmektedirler. Mağazalarda baş 

lıyan bu hareket halkımızı bozuk 

mal almaktan kurtarmakta ve kontro 

lün ne kadar yerinde bir iş olduğunu 
anlatmaktaıiır. Maamafih pek şiddet

li hükümleri olan bu nizamnamenin 

bazı tavzih edilecek noktaları oldu

ğu da söylenmektedir. 
--<>-

Bir Kauçuk Fabrikası 

Kurulacak 
Viyanada kauçuksuz Varis çorapla

rı, ameliyat eldivenleri, diz bağları, 

band gibi eşya yapan bir fabrikatör 

Sıhhiye Vekaletine müracaat ederek 

Türkiyeye gelmek üzere, müsaade is

temiştir. Sıhhiyeden İktısat Vekaleti

ne gönderilen bu müracaata cevaben 
teşviki sanayi kanunu hükümlerine 
göre Türkiyeye gelebileceği cevabı ve 
rilmiştir. Ancak fabrikatör Türk ser
mayedarlarından birile iştirak etmek 
istediğini de yazmaktadır. 

--------··---·-~ 

BORSA 
4-6-938 

ÇEKLER 
Aeıl" Kınııın~ 

Londra 6..23 fl.26 
Nevyork l25.70 1215.2729 
Par is 3.5025 3.52 

bileceğini de temin ediyorlar. 

İÇ TİCARET: 

Yeni Mahsul . 
Buğday Geliyor 

Bu senenin yeni mahsullerinden 
Cürnhuriyet buğdayı, kızılca buğday 
ve çavdarlardan muhtelif partiler pi
yasamıza getirilmeğe başlanmıştır. 

Yeni mahsullerin piyasada artmakta 
olması geçen seneden stok artığı ka
lanların fiyatlarına tesir etmektedir. 
Bu senenin satışlarında fiyatların ge 
çen seneki gibi değil, fakat daha nor
mal bir nisbette bulunacağına, şim~ 
diden hükmedilmektedir. 

Yapağı Piyasası Düştü 
Sivas, Kayseri, Mersin mıntakala

rının Anadolu malt denilen yapaklar
rından kırk bin kiloluk büyük bir par 
ti kilosu otuz dokuz kuruştan fob 
Mersin şartile ihracat için satılmıştır. 
Kaba Anadolu malı olan bu yapaklaı 
senelerdenberi bu fiyata düşmüş de· 
ğildL Bu seneki fiyatların düşüklüğün 
de mevcut stokun da tesiri olmuştur. 
Sovyetlerin bu vaziyetten dolayı piya 
sayı takip ettikleri haber veriliyor. 

Halde Dünkü Satışlar 
Bamya kilosu : 18 - 19, Sakız kaba

ğı: 1.50 - 3, Dolmalık biber: 16-17, Siv 
ri biber: 15 - 17, Kır domatesi: 6 - 7, 
Sırık domatesi: 9 - 10: Çalı fasulyesi: 
6 - 10, Ayşekadın: 10 - 11 , Araka : 
7 - 9, Semizotu: 2 - 2,50, Yaprak : 9 -
10, Sarımsak: 2.50 - 3 kuruş. 

Enginar adedi: 2-5, Patlıcan (baş) 
2.50-3, Patlıcan forta): 2 - 2.50. Patlı
can (ufak) 1 - 1.50, Hıyar: 25 santim, 
1,50 kuruş. 

Pancar: Demedi: 1.59 - 2.50. So
ğan: 2 - 3, Maydanoz: 40 - 60. Dereotu 
40 - 60, Nane: 40 - 60 santim. 

Kiraz kilosu: 5 - 10, Türbe eriği : 
6 - 13, Ağaç çileği: 32 - 40; Kayı::ı : 
15 - 40, Zerdali : 8 - 10, Şeftali: 10-40, 
Vişne: 7-22. Akçe armudu: 18-35, Dut 
6 - 10 kuruş. 

Karpuz (baş): 30 - 35. Karpuz (orta) 
20 - 25, Karpuz (uiak): 5 - 10. Limon 
ecnebi 100 adedi: 250 - 350 kuruş. 

IGDIRDA: 

Pamuk ihracına Başlandı Milano 6.615 
Cenevre 28.83 
Amsterd. 69.58 
Berlin 50.63 
Brüksel 21.31 
Ati na 1.14 
So!ya 1.5375 

6.6475 
21'!.9675 
69.92 
50.8725 
21.4125 

1.145 
1.545 

İzmir, (TAN) - 1937 senesinin ilk 
pamuk partisi buradan ihraç olun
muş, kilosu 42 kuruştan satılmıştır. 
Bu sene pamuktan 80 bin lira kadar 
kar edileceği tahmin olunmaktadır. 

Prag 4.365 4.355 
Madrid 6.9225 6.955 

Prag 4.365 4.385 
Varşova 23.68 23.7925 
Buda peşte 24.92 25.04 
Bil kreş 0.9375 0.9425 
Belgrad 2.87 2.885 
Yokohama 36.37 36.545 
Stok.holm 32.1225 ~2.2775 
Moskova 23.725 23.8375 

ESHAM ve TAHViL.AT 

L Muamele olmamıstır. 

/ 



(BAŞMAKALEDEN ~~AA:r> 

Eski 
Ve Yeni 
Ölçüler 

.. 1 

(Başı 1 incide) 
zindeliğin temelini elden kaçırmış o
lur. O zaman bekasının manevi siper
leri yıkılır. Harici tehditlere karşı an
cak maddi vasıtalarla karşı durmak 
vaziyetinde kalır. Gösterdiği müsa
maha karşısında her gün başka bir 
hakkı çiğnenir, tecavüz emelleri bes
liyenler, böyle mukavemet ve hassa
siyetten mahrum bir yurdu bir boş
luk sayarlar, ilk fırsatta elde edile
bilecek bir yem diye gözlerine kesti
rirler. 

Hatay meselesinde Türk mil· 
Jetinin elbirliğiyle yapığı mü· 
cadelenin başlıca hedefi bu· 
dur. Iıiz bu işte haklarımızı 
koruma kudretimiz bakımın· 
dan bütün dünya karşısında 
çetin bir imtihan geçirdik. Ata 
türkün rehberliği, hüki'ımetin 
uyanık siyaseti, milletin birli· 
ği sayesinde bu imtihandan 
her vakitki gibi açık alınla 

çıktık. ı

Türk yurduna doldurulacak bir boş 
luk gözüyle bakmaya cüret edenler, 
bu imtihanın delalet ettiği manalar 
üzerinde uzun uzadıya düşünmek ih
tiyacını duyacaklardır. 

i kinci bir nokta, Hatay Türkle
rine verdiğimiz bir sözün tu

tulmasıdır. Onlara kurtuluş vadettik. 
Sözümüzü yerine getirdik. Verdiği 

söze saygı gösteremiyen bir millet, 
en büyük bir kudret kaynağı olan iti
mat ve hürmeti kaybeder. 

Bu umumi mülahazadan 
başka Hatay Türklerini mu
kadderatlarına hakim tutmak 
ve Hatayda Türk kültürünün 
bakasını temin etmek te bizim 
için hayati bir gaye idi. Mu· 
kadderatlarını muvakkat bir 
zaman için yabancılara ema
net ettiğimiz bir Türk kitlesi
nin köle haline indirilmesine 
razı olamazdık. 
üçüncü nokta, Cenupta emniyet ve 

istikrardı. Cenup hududumuzdaki ni
kaplı düşmanlık, yurdumuz için bir 
çıbandı. Bunun tehlikesine karşı mü
samaha ederek gün geçirici tedbirle
re başvurmakla kalsaydık çıban mu~ 
laka büyüyecekti. Huzurumuzu boza
cak, çalışmalarımızın verimini azal
tacaktı. Buna vakit ve zamanında niş
ter vurmak ve çıbanı kökünden te
davi etmek, Türk milli siyasetinin 
berrak usullerine göre zaruri bir ha
rekettL İşte biz bu zaruretin icapla
n hakkında ilk dakikadan başlıyarak 
uyanık bulunduk ve tedavi vazifesi
ni tam yaptık. 

Dünyanın bütün bu hareketleri
mizin manasını kavraması i

çin bir buçuk sene zaman geçmesi la
zımgeldi. Fakat bugün Hatay işinde 
tuttuğumuz yolun, Türk barış siyase
tinin prensiplerine tamamile uygun 
bir gidiş olduğunu anlamıyan kalma
mıştır. Türk - İngiliz dostluğuna ve 
karşılıklı emniyete benzer bir müna
sebet tarzının bizimle Fransa ve Su
riye arasında kurulmasına imkanlar 
açılmıştır ki cihan barışı namına bu
na seviniyoruz ve her şeye rağmen 
Fransa ve Suriyeye 1'arş beslediğimiz 
sevgi ve dostluk dolayısile de derin 
bir haz duyuyoruz. 

J\hmet Emin YALMAN 

Ankarada Büyü~ Bir 
Çocuk Bakımevi Yapıhyor 

Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -
Çocuk Esirgeme Kurumu başkanı 
Fuat Umny, bugün saat 11 de ktır 
rum binasında bir konferans vermiş
tir. Fuat Umay konferansında Al
manyada iştirak ettiği Çocuk Esir
geme kongresi hakkındaki intıbala
rmı anlatmış ve Avrupanın bir çok 
yerlerinde çocuk bakım evlerinin 
bir devlet işi haline geldiğini, ciddi 
calışmanın ve tasarrufa riayetin bu 
gibi işler üzerinde bariz tesirleri 
oldugunu izah etmiştir. 

Bundan başka aldığım malumata 
g'lre Keçiorende yapılacak olan Ço
cuk Bakımevi binasının inşasına ya
kın bir zamanda başlanacaktır. Bina 
uç yuz yatagı ve her türlü modern 
konforu ihtiva edecektir. 

TAN 

BiRiNCi SAYFADAN MABAAT 
-;" . 

RESMi T EBLIG 
(BCl§ı 1 incide) fından Sancak meselesinin Tiirkiye 

Türkiye Cümhoriyeti Reisi ve için bir arazi me~elcsi olmadığını te
Fransa Cümhuriyeti Reisi, 

Türkiye ile Fransa arasında 
dostluk muahedui 

İki memleketin miişterek menfaat· 
leri uğurunda samimi bir dostluğun 
bağlarını sağlamlaştırmak arzusunu 
güderek, 

Bir dostluk muahedesi akdine ka-
rar vermi lcr ve murahhas olarak, 

Türkiye Climhuriyeti Reisi, 
İzmir Mebusu Hariciye Vekili Dr. 

Te\'fik Rüşfü Arası, 
Fransa Cümhuriyeti Reisi. 
Tiirkiyedeki Fransa biiyük elçisi 

B. llenri Ponsot'yu murahhas tayin 
etmi§lerdir. 

Bu murahhaslar usul ve nizama uy 
gun görülmüş olan salahiyetnamele· 
rini yckdiğerine tevdi ettikten sonra 
aşağıdaki hususları kararlaştırmışlar 

dır: 

Madde 1 

yide sevketmiş olan 20 ilkteşrin 1921 
tarihli Ankara itilafnamesi mefhumu 
dairesinde devam etmek, 

2 - Manda rejimi altında 30 Ma
yıs 1936 tarihli Ankara muka,·cJena
mesile Türkiye ile Suriye ve Lübnan 
arasında teessüs etmiş dostluk ve iyi 
komşuluk münasebetlerini muhafaza 
etmek, 

Ve bu mukavelenin ve onu tamam 
lıynn itilafnamelerin vadelerinin ka· 
bulii dolayısilc bu münasebetlerde vu 
kua gelebilecek her türlü inkıtaa ma
ni olmak için, bunların meriyetini bir 
senelik bir müdd,t için temdit et
mek, 
Şu kadar ki, bu anlaşmaların otlak 

ve mera haklarına miiteallik ahkamı 
bugünden itibaren mülgadır. 

3 - Tlirkiye ile Fransa arasında
ki 3 şubat 1930 tarihli dostluk, uzlaş
ma ve hakem muahedesine merbut 

İkametgah nakli şartile hiyarın 
temin ettiği menafii muhafaza ede
bilmek için muktazi beyanlar Tiirk 
optanlan için Suriye ve Lübnanda
ki Tiirkiye konseolosluk makamatı 

nezdinde Suriye ve Lübnan optan· 
Iarı için Tiirkiyede Fransız konsolos. 
luk ınaknınatı nezdinde ynpılacakt?r. 

Gelecek 15 ağustos tarihinde ka· 
panacak olan li teler diğer tarafa 1 
eyliilden evvel bildirilecektir. 

Lehine hakkı hiyarlarını istimnl et
tikleri memlekete ikamctı;ahlarını 

nakledecek olan optnnlara emval ve 
emlakine nihayet gelecek e) lfıliin bi-
rinci güniinden itibaren serbestçe ta
sarruf edebilmeleri icin idari ve ni· 
zami kafi tedabir ittihaz olunncnktır. 

Bu eshas 'l'iirkiye ''eyn Suriye ve· 
ya 1.iibnan arazisinde mutasarrıf ol
dukları emvali gayri menkulcyi mu
hafazada serbest olacaktır. . 

Bunlar her tiirlii emvali menkule-

Yüksek akid taraflar içlerinden bi
rine karşı müteveccih siyasi veya ik
tısadi hiç bir anlaşmaya ve hiç bir 
kombinezona dahil olmamayı taahhüt 

(erini beraber götürebilecekler ve 
protokol ile milesses Türkiye ile Pran bundan dolavı kendilerine ıziriş \'(' .. 
sa Ciimhuriyeti otoritesi altına ko- ya çıkışları için bir giina \'ergi ve re
nulmuş olan memleketler arasındaki sim tahmil edilmiyecektir. 

ederler. 
uzlaşma ve hakem usullerini ayni 

Maru:ızikir ahkamın tatbikine mii miiddet için meriyette bırakmak, 
tedair kaffei hususatta e\ li kadınlar 

Madde 2 
Yiiksek iikid taraflardan biri, mii-

4 - Tiirkiye Hariciye Vekili ile 
Frnn a biiyiik elçisi arasında 29 Ma
yıs l 037 tarihind~ teati olunan mek
tupların birinci fıkrası yerine kaim 
olacak bir yeni protokol ile optanlar 

kocalarının ve 18 yn ındnn kiicük <;O· 

cuklar ebeveynlerinin tfıbi oldukları 

şeraite tabidir. 

İki nü ha olarak Aııkaradn 4 tem-

salemetkirane ''aziyetine rağmen bir 
veya• miiteaddit devlet tarafından ta
arruza uğrarsa diğer taraf, ihtiliıfın 

devamı miiddetince, mütecavize ve~·a 
mütecavizlere ne \•aziyette olursa ol· 
sun hiç bir yardım ve muavenette bu
lunmıyacaktır. 

meselesininhalli için son usulleri tes- ınuz l 938 de yapılmıştır. 

pit etmek. işbu bcyannemenin imza. Asım Gündüz Ankarada 
sı günlinden itibnren huna merhut O· A k 
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Madde 3 
1 d. nelkurmay miiznkerelerini idare ct-

ınu <arrer ır. · 1 G Ik İk" · ı · · 
Umumi sulhün ve Şarki Akdeniz. 

de emniyetin muhafazasına ayni de
recede merbut bulunan yüksek akid 
taraflar, inkişafı, 29 1'\'.la~ ıs 1937 fa. 
rihli Sancağın tamamiyeti ınülkiycsi
ni tekeffül muahedesinden kendileri· 
ne tc!'ettiip eden garanti taahhiidii
nün tatbikını icap ettirebilecek mahi
yette her vaziyet karşısında taahhüt
lerinin ifasını temin ve bu hususta 
mütekabilen blribirlerine muktazi ko 
laylıkları hahşeylemek için istişare
de bulunaca'Jdardır. 

Madde 4 
Umumi tahkim senedi. işbu mua

hedenin imzası anında, iki yiiksek a
kit taraf arasında meri olduğu nis
bette ve bu muahede meriyctte bu
lunduğu nıüddetçe aralanndaki ihti
lafat ve anlaşamamazlıklarm halli 
usullerini tesbitte devam edecektir. 

Madde 5 
t~bu muahede, iki yüksek nkit ta

rar arasında, bazı ihtilaflar lınkkın
da, hususi bir hal sureti tesbit eden 
ahkam ile tearuz etmez. 

Madde 6 
İşbu muahede, Cemiyeti Ak\'ama 

düşen vazifeyi tahdit veya Milletler 
Cemiyeti paktı dolayısile yiiksek fi. 
kit taraflara terettüp eden vccaibc 
halel verecek şekilde tefsir edilemi
yecektir. 

Madde ., 
İşbu muahede tasdik edilecek ve 

tasdiknameler mümkün olan süratle 
teati olunacak, tasdiknamelerin tea· 
tisi anından itibaren meriyete gire· 
cektir. Müddeti on sene olacak ve 

5 - Tiirk tebaasını Suriye ve Liib· 
anda, Suriye ve Liibnan tebaasını 

Tiirkiyede ikamet hukuk \'e şeraiti 

ve bilhassa adli sali'ihiyet hususunda 
en ziyade miisaadeye mazhar millet 
muamelesinden istifade ettirmek, 

6 - İki htiikumet, Suriye hükfı· 
meti yapabilecek mevkide olunca, İŞ· 
bu beyannamenin ikinci fıkrasında 
tasrih edilmiş olan şerait dairesinde 
meriyette jpka edilmiş olan bugUnkU 
iyi komşuluk, mukavelesini, manda. 
nın inki afmın yeni şeraitine uyclu· 
rarak Tiirkiye, Suriye ve Fransa a
rasında üç taraCJı bir dostluk muahe. 
desine kalp ve itmam etmeyi karar
laştırmıştır. 

7 - 30 Mayıs 1926 tarihli dostluk 
ve iyi komşuluk mukavelesi Türki
ye hükumeti ile Suriye ve Lübnan fi. 
zerinde beynelmilel senetlerle kendi. 
sine tanınmış olan salahiyetlcre tev
fikan hareket eden fo'ransa ciimhurİ· 
yeti hükümeti anasında akdedilmiş 
olduğundan, ahkamının Lübnanı a. 
lakadar edeceği mukarrerdir. 

Diğer taraftan şu da mukarrerdir 
ki: 

İmkan hasıl olunM Türkiye, Suri. 
ye ve J_,iihnan aralarındaki ticari mii 
nasebetlerin inkişafını teminen mü· 
zakerat açılacaktır. 

8 - Nihayet Türk ve Frantnz hü
kumetleri, Tiirklcrin Fransada ve 
Fransızların Türkiyedeki v.aziyetini 
tesbit itin bir ikamet mukavelesini 
yakın bir zamanda müzakere etmek 
hususunda mutabık kalmışlardır. 

İki nüsha olarak Ankarnd3 4 tem· 
müddetin hitamından altı ny evvel muz 1938 de yapılmıştır. 

(esholunmadıfı takdirde her defasm- Optanlara mütedair protokol 
da 5 senelik yeni bir müddet için Lozan muahedesinin 31 ind mııd· 
kendiliğinden yenilenmiş addoluna- desinin tatbiki dolayısile Türkiye le
caktır. hine hakkı hiyarlannı istimal etmiş 

Tasdikten bilmakal yukarda isim- olan kimseler ile 30 mayH 1926 ta· 
teri geçen murahhaslar işbu muahe- rihli Ankara mukavelenameslnin 3 
deyi imza ve mühürleri ile tahtim üncü maddesi ahkamına tevfikan Su· 
eylemişlerdir. riye ve' Lübnan lehine hakkı hiyar-

Ankarada, iki nüsha olarak 4 tem Jannı istimal eden kimselerden bir 
muz 1938 te tanzim kılınmıştır. taraftan Tiirkiyeye, diğer tnrartan 

Müşterek Beyanname Suriye ve Lübnana ikametgahlarını 
Tiirkiye ve Fransa hük\ımetleri, heniiz nakletmemiş olanlar aşağıda 

Türkiye ile Fransa arasında mevcut mezkQr şerait dairesinde hakkı hiyar-
3 şubat 1930 tarihli dostluk, uzlaş· larının istimalinin temin ettiği me
ma \'e hakem muahedesinin yerine nafii kati surette kaybedecekler ,.e 
kaim olmak iizcre, bugün imza olu-1 resen bir taraftan Suriye veya Liih· 
nan dostluk muahedesini ııa7.an iti· nan tabiiyetini diğer taraftan Tiirki-
bara alarak, ye tabii~·etini iktisap edeceklerdir. 
İşbu miiştcrek beyanname ile aşa- 1 - Eğer gelecek ağustosun 5 in

ğıdaki hususat hakkında mutabakat- den evvel, salahiyettar makamat nez 

mış o an ene urmay ıncı teı ı 

General Asım Gündiiziin riyaseti al· 
hndaki Tiirk heyeti huglin hususi 
trenle saat 12.35 tc Ankarnya dön· 
miiş ve istas:ronda Hnrici~:e, Milli 
Müdafaa ve Genelkurmay ileri gelen 
)erile vali, merkez kumandam \'e em. 
niyet miidürii tarafından karsılan· 
nuştır. Bir askeri miifreze ve bando 
selam resmini ifa etmiştir. 

Deniz Kazalarına 
Karşı Çareler 

Bu Pazar Ehliyetsiz Kayık 
Kullanan 25 Ki§iye 

Ceza Verildi 
Deniz mevsiminin daha başlangıcın 

da bulunmamıza rağmen deniz kaza
ları göz korkutacak bir fazlalık ar
zetmeye başlamıştır. Polis raporların 
da dün de şu iki kaza kaydedilmiştir: 

1 - Gedikpaşada Neviye sokağın
da oturan Bariton kızı 18 yaşında 
Hayganoş bir deniz motörile Florya
dan dönerken denize düşmüş, etraf
tan yctişilerek kurtarılmış, baygın 

bir halde hastahaneye kaldırılmıştır. 

2 - Ankara vapurunda taüe Ah
metle Rizeli Salih Tophaneden ko
manya alıp sandalln vapura döner
lerken Amasra romorkörünün arkası

na düşmüşlerdir. Bu esnada romor
körün dalgaları ile sandal devrilmiş, 
iki taüe denize düşmüşlerdir. Etraf
tan yetişenler tarafından kurtarılan 
taüelerden Salih kaza esnasında ba
cağından yaralanmış, Beyoğlu hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Her gün polis raporlarında bunla
ra benzer, hatta boğulup ölmekle ne
ticelenen kazalara rastlanmaktadır. 

llk olarak bu pazar günü biri be-

şinci şubeden, biri liman dairesinden, 
biri altıncı şubeden olmak üzere ü
çer memurdan teşekkül eden gruplar 
Adalarda, Anadolu sahilinde, Marma 
ranın İstanbul ciheti sahilinde ve Bo 
ğaziçinde tarama yapmışlardır. Bu ta 
ramn neticesinde ehliyetsiz motör, 
sandal vesaire gibi merakip kullan

mak gibi 25 Belediye ve Seyrisefer 
zabıtası suçu, haddi istiabisinden faz 
la yolcu almak gibi de 8 liman zabı
tası suçu tesbit edilmiş, suçlular hak
kında takibata başlanmıştır. 

]arını müşahade etmişlerdir: dinde evvelce yapmış olduklan hi· , Bir Çöl Faciası 
1 - 29 mayıs 1937 tarihinde l\lil- yar beyanlannı teyit etmezlerse, 

Jetler Cemiyeti konseyi tarafından 2 - Veya eğer, derpiş edilen milh
kabul edilmiş olan İskenderun San· let zarfında hiyar beyanlarını usulen 
cağı statii ve anayasasının meriyete teyit ettikleri halde. ikametgahlarını 
vaz'ı ve tatbikine Sancakta Tiirk ele. 15 kanunusani 1939 tarihinden evvel 
mamnın tefevvukunu tanıma le sure- hiyarlarım lehine kullandıkları mem
tile Türkiye hiikümetine kentli tara- lekete nakletmezlerse, 

Bağdat, 4 (A.A.) - Geçen cuma 
günü ailesi efradından beş kişi ile 
birlikte araba ile Bağdada gibnckte 
olan Ramadi şehrinin hakimi, çölde 
kaybolmuştu. Hakimin arabası bu -
gün bulunmuştur. lçinde bulunan -
lardan üçü susuzluktan ölmüşlerdir. 
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Halk Pazarlarını 

Nerede Geçiriyor 
Adalar Yine Baıta .. 
Pazar Günü Buraya 

Akay 
60 Bin 

Vapurları 1 
Yolcu Tcıf 

Yazan: NACI SADULLAH 
Ben yazın İstanbul şehrini, için

de umumi af ilan edilmiş muazzam 
bir hnpisaneye benzetirim. Çünkü 
hı.itim kış dagların, kırların, sahille
rin bağların, bahçelerin hi.ır ve te
miz havasına hasret çeken biçare şe
hirliler, ynz gelir gelmez, azat olun 
muş birer mahkum scvincilc, şehir
den kaçarlar ... 

On beş gündenberi kulağıma ge
liyor: Floryaya hi.ıcum eden insan 
kalabalığı, deryanın seviyesini yük
seltmiş. 

Yine söylediklerine göre bu yaz, 
Istanbulun bütiın mesireleri bütün 
plajları, bütün gazinoları, büti.in say 
!iyeleri birer mahşer halindeymiş! 

Ben bu hayırlı haberleri duyduk
ça: 

- Acaba, diyordum, bu rivayet -
ler, hakikate tıpatıp uygun mu? 

Diın, bu sualime salahiyetle cevap 
verebilecek bir muhatap ararken, 
tekzip edilmek endişesile titriyor -
dum. Fakat, çok şükür yanılmışım 
ve çok şiıkür, halkın giildüğünü, eğ
lendiğini, gezmenin, temiz hava al· 
manın, ve neşelenmenin lüzumunu, 
manasını anladığını gösteren bu ha
berler doğruymuş! 

Meselfı, Akay idaresinin, bütün 
esrarına vakıf gibi görünen bir zat: 

- Bence diyor, bunun en şaşmaz 
ölçüsü, gişelerimizden satılan bilet
lerin yekunudur! 

Akny, 1928 ve 1929 senelerinde, 
11,633,493 yolcu tnşımış. Şimdilik 

rekor budur. Bu yekünun 1930, 1931, 
1932 senelerinde, hamam külhanına 
tutulmuş hassas bir derece gibi bir
denbire di.iştüğ"ünü görüyoruz. 1933 
y1lında taşıdığımız yolcuların sayısı, 

kullnnd1ğımız kamarotların sayısın

dan pek yiiksek değildi!.. 
Fakat ondan sonra müşterilerimiz 

yeniden çoğalmaya başlaeı. 1934 te, 
1935 te, 1937 de, hayret verici bir 
rağbet gördük. Şimdi ise, 1928 sene
sindeki rekorumuzu mutlaka aşacağı 
mıza kaniiz!... Çünkü bu yıl dnha 
"imdiden, 11,500,343 yolcu taşımış 

bulunuyoruz! 
Bu cevnp, beni gayriihtiyari gü

lümsetiyor. Tebessümümün sebebini 
merak eden muhatabıma: 

- Bir, diyorum, meşhur söz var
dır: "Kul kusursuz olmaz!" derler. 
Bu istatistikler de, küsursuz olmu -
yor!. 

Sonra, canlı bir istatistik makine
si gibi rakam sıralıyan "salahiyetli 
zat" lan, yolcuhırın yükselişini veya 
azalışını hazırlıyan sebebleri öğren
mek istiyorum. Memur olduğu jçin, 
benimle namahrem açılan bir nikah 
h gibi gizlice konuşan, ve adının giz 
li tutulmasını "vicdanıma havale" 
eden muhatabım: 

- Bence diyor, 1928 den sonra, 
yolcu miktarının azalışı, umumi pa
ra buhranının neticesidir. O zaman
ki, ikatısadi buhran, halkı, uzun 
müddet sayfiyelere taşınmaktan, 
masraflıca gezintiler yapmak imka
nından mahrum etmişti. 

Şimdiki rağbet ise, normal vaziye
te kavuşmakta oluşumuzun delili -
dir! 

- 1936 da, yolcuların birdenbi-
re azalması nedendir? 

- Onu da Fatin Hocaya sorun? 
- ! !.. 
- Şaştınız değil mi? Fakat bunda 

hayret edilecek bir cihet yok. O yıl 
yolcumuz az oldu: Çünkü tabiat, mev 
simin bütün pazarlarında surat astı. 
Diyebilirim ki, son 30 sene içinde, 
en yağmurlu, en yavan geçen yaz 
mevsimi, 1936 yılının yazıdır. Halbu 
ki, biz, asıl işi pazarları yaparız. Me
selfı bu pazar Adalara 60,000 yolcu 
tasıdık. Bir yagmur, bunu 20,000 e 
indirebilir. Bu hesaptan da, yağmur 
lu geçen beş altı pazarın umumi ye
künumuzu ne kadar sarsabileceğini 
kestirebilirsiniz! 

- Yazın en fazla nerelere yolcu 
taşırsınız? 

Muhatabım gülerek: 
- Bu bir sırdır, dedi. Şirketi Hay 

riye, kendisine bu sırrımızı ifşa ede
cek olan boşboğnza, Boğaziçinin en 
güzel sayfiyesini hediye edebilir! 

Sonra, bu latifesile gözümde iti
barını arttırdığı cevabı da verdi: 

- Adalar ... Diğer yerler, b 
hiç farketmez. Fakat kışın fo 
tenceresi gıbi takır takır boşal 
dalar, yazın zengin cüzdanı gibl 
lar! 

Gülüyorum: 

- "Zengin cüzdanı" yerine'' 
kasaları gibi!" deseniz de olur! 

* Boğaziçi hakkındaki maluma 
Şirketi Hayriyenin değerli işl 
miıdürü Bay Ishaktan aldım. J3J 
içinde şafaktan gece yarısına ~ 
mekik dokuyan sayısız vapurlB 
bilaistisna her birinin hnre'k 
muvasalat saatlerini ezber bJ 
için kendisine "canlı tarife" d 
leceğim bu zat, çelik bir bank 
sası kadnr sağlam bir hafızaY 
hip: 

- Boğazın, diyor, en fazla 
gördüğü yıl, 1911 dir. O sene :f3i 
içi gişeleri, tam 21.613.453 bile 
mışlar ... Fakat bu yekun, 19 
lında, dokuz milyona kadar dii 
Ondan sonra, tarife~ri değişt 
seferleri artırdık, biletleri ucuzl 
gazinolar, plfıjlar, canlı balık 

noları, mehtap alemleri filan 
ken, bir kaç sene içinde bir 
iki milyon yolcumuzu kazandı 
yekunun bilamubaliığa her go 
raz daha kabardığım da söyliy 
rim! Yalnız, bir kaç senede, bil 
çuk iki milyon yolcu kazanışut' 
görmeyin. Çünkü halk bir Y 
ordu halinde gider, ve teker tele 
ner! 

- En çok rağbette olan ser11 
- Bu sene, rekor ÇubukludB 

dan sonra, Büyükdere, Beykoı 
niköy, ve lstiny" geliyor!.. 

- Bu yaz mehtap alemleri 
bine niyetli değil misiniz? 

- Düşünüyoruz! 

Geçen yaz tertip edilPn mP1' 
lemlerinin halkta uyandırdığı 
bet, ve Boğaziçinde uynndırdı 
yük neşeyi hatırlıyarak, bilat 
düt: 

- Hiç düşünmeyin! dedim!. 

Ve ayrılırken ilave ettim: 
- Mehtaplar, bizim gibi 

değildirler ... Gönlünüz olunca)' 
dar beklemezler ha! 

Akdeniz Ve 
imparatorlu~ 

(Başı 5 i 
ğı hedef, Fransayı cenuptan 

mak, onun İtalya İmparat 
müdahalesini tehdit ederek 
ketsiz bırakmak ve bir harpte 
Akdenizle beraber Cebelüt 
hakim olmaktır. Bunun biri 
tı da İspanyada FrankistleriJI 
zanmasıdır. İtalya ise buna 
madıkça ve karşı taraftaki 
cılar da çekilmedikçe ıspıııı: 
bırakamaz. 

Azıh Bir Hırsıı Sdf 
Üstünde Tutuldll 

Agop oğlu Civan Mazıu0s1' 
minde azılı bir hırsız evvelki /J 
şam üzeri, Taksimde Çorbacı 
da, 9 numarada oturan !zmato 
de bir kadının evine girerek 
yaparken, suç üstünde yakal11 

Dün cürmü meşhut mahlt 
sevkedilen ve 9 ay hapse m11lı 
lan hırsız Civan, mahkemedetl 
ken İzmaroya: 

- 9 ay sonra hapishanede 
cağım. İlk işim senin evini soY 
lacaktır." demiştir. 

Bir A;-Çif~to.J 
Öldürdü 

Şişlide Atlıpolıs merkezirıd' 
ki gece bir kaza olmuş, Hüsef 
leyınan, at çiftesile yaralat'I 
kaldırıldığı Çocuk hastah' 
geçirdiği bir amelyattan sO 

müştür. Hüseyin Süleymanırı 
nin tesirile dalağı patlamıştıf 
deiumumilik tahkikat yapftl 
Tabibi adil Enver Karan c 
ayene etmi§ ve gömülmesine 
miştir. 
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SiRKETI HA YRIYEDEN : 
1 

Mesai saatlerinin son değişme kararından dolayı temmuzun 6 ıncı 
çarşamba sabahından itibaren ilave edilen yeni postalarla mevcut pos
talarda yapılan tadiller aşağıda gösterilmiştir: 

1 - Sabahlan Boğaziçinden Köprüye inen 31 - 33 - 39 numaralı 
seferler tarifede gösterilen hareket vaktinden 15 dakika evvel kalka
caktır. 

2 - 17 - 24 - 29 numaralı seferler tarifede yazılı hareket vakit
lerinden (onar) dakika sonra kalkacaktır. 

3 - Cumartesinden başka günlerde: 

Nafıa Vekaletinden: 
A) Köprüden 14,25 de bir vapur hareketle Yeniköy, Tarabya, Ki

reçburnu, Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle ve Rumeli Kavağına uğrı
yarak Anadolu Kavağına gidecektir. 

B) Köprüden 14.20 de bir vapur hareketle Kuzguncuk, Beylerbeyi 
ve Çengelkbyüne uğrıyarak Vaniköyüne gidecektir. Nafia Veknleti Su Eksiltme Kömisyonunca saat on beşte ihalesi yapı

lacağı ilfın edilen aşağıda eksıltme gunleri, mevzuları yazılı işlere ait iha 

lelerin İcra Vekillerı Heyetinin yaz çalışma saatleri hakkındaki 2/ 9067 

sayılı kararı gereğinc-e saat on ikide yapılacağı ve teklif zarflarının da 
koınisyonca saat on bire kadar kabul edileceği ilan olunur. (2164) (4028) 

* * * 

İşin l\lcvzuu İhalc günii 

Marmara gölü tağdiye kanalı hafrl- 1/ 7 / 938 
Yatı ile sedde inşaatı. 

Tokatta Kaz ovasının sulanması için 71 7 938 
Yapılacak gömemek rcgülatöri.ı ile su-
lanıa kanAlı inşaatı ve sınai imalat. 
Çiirüksudan Sarayköy ovasının sulan 13/ 7, 938 
rnası iç.in yapılacak kanal ve sınai 

:brıaıat. 

At. Kemalpaşa deresinden Karacabey 15 7 938 
OVasının sulanması için yapılacak in-
llat. 

İhale saati 

12 

12 

12 

12 

Tarifede 130 numarada kayıtlı ve Köprüden saat 15 de kalkacağı 
yazılı postayı hoparlör tertibatile mücehhez 71 numaralı vapurumuz 
yapacaktır. Bu vapur Beşiktaş, Yeniköyden Altınkuma ve Altınkum
dan Yeniköy ve Anadoluhisarına uğrıyarak Üsküdardan Köprüye 
dönecektir. 

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini Boğazın temiz havasını alarak 
geçirmek istiyenlerin bu postayı tercihan evlerine dönebilecekleri ve 
istiyenlerin hamil oldukları kartlar ve gidip gelme adi biletlerle azimet 
ve avdet suretile uzun müddet Boğaz tenezzühünden istüade edebile
cekleri ilan glunur. 

* * * Temmuzun l 1 inden itibaren meriyet mevkiine girecek olan fev-

1 kalade tenzilli aylık kart abonemanlanmızın şimdiden satılığa çıkanl
dığı muhterem yolcularımıza bildirilir. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Saflnalma 
komisyonundan: 

Eksiltmesi 12 Temmuz 1938 Salı günü saat 14 de ilim edilen merkezimi

ıe ait Tuzla muşunun tamiri açık eksiltmesi 12 Temmuz Salı günü saat 
0 nda ve Sinop motörünün Dizel makinasına tahvili kapalı zarf eksiltmesi 

de Yine 12 Temmuz 938 Sah günü saat on birde yapılacagı devam saatleri 

değiŞınesi dolayısile ilan olunur. (4185) 
Türk Hava Kurumu Keıan $ubesinden : 

lstanbul Adliyesi Levazım Memurluğundan: 
İstanbul ceza ve tevkil evleri hastanesi için 31-5-939 akşamına kadar sa

tın alınacak süt, yoğurt, ve etin miınakasası 6-7-938 çarşamba günü etin 

eksiltmesi saat 14 de ve sütün saat 15 de ve yoğurdun saat 16 da yapıla
cağı tahtı karara alınmış isede mesai saatlerinin sekizden on dörde kadar 

tanzim edilmesi dolayısile ayni tarihte etin saat 14 de siı.ttln 11 de, yoğur
dun 12 de eksiltmesi yapılacağı ve 8-7-938 cuma günü saat 14 de yapıla
C~k l 75 ton maden kömürünün de ayni tarihte saat 13 de yapılacağı ma
luın olmak üzere ilan olunur. (4159) 

1 - Bedeli keşfi 4077 lira 94 kuruş Keşanda yapılacak Tayyare binası 
24-6-938 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Binaya ait proje ve keşifnameyi görmek istiyenler bir lira mu.ka
bilndc Keşan Tayyare Cemiyetinden alabilirler. 

3 - İhale 25 Temmuz 938 Pazartesi günü saat on altıda Keşan belediye 
dairesinde cemiyet heyeti idaresi tarafından yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ihale gününden bir saat evveline kadar mektuplannı Ke
şan Tayyare Cemiyeti riyasetine vermeleri lazımdır. 

Bundan sonra gelecek ve verilecek mektuı>!.lr ve Postada gecikmeler 
kabul edilmez. "3985,, 

lJ O Y Ç E ~B A N K Karadeniz Ereğlisi icra memurlu
ğundan: Urhanlar mahallesinden Kü 
çük Mehmet oğlu Mehmet karısı A
minenin Süleymanlar mahallesinden 
Baba Ahmet oğlu Mehmetten müdev 
ver karısı Zehra zimmetinde ipotek
le temin edilmiş alacağı olan rncba
liğin temini istifası zımnında ipcr 
tekli ve mahcuz olup satılması mu
karrer Süleymanlar mahallesinde 
kain sağ tarafı Ali Bey sol tarafı 
Kakul oğlu Likor haneleri arkası A
naniye oğlu Yordan ve önü yol ile 
mahdut bir bap kagir hanenin zemin 
katı beton bir oda bir mutfak ve bir 
sarnıç ve birinci katta iki oda ve bir 
mutfak ve bir hela ve bir sofa ve bir 
balkon ve ikinci katta kezalik iki er 
da ve bir camekan oda ve bir hela 
ve natamam bir balkon ve üst katta 
üç oda ve bir hela ve bir sofa ve na
tamam bir balkon ve 3200 lira kıy
meti muhammineli bir bap kagir ha
ne açık artırma ile müzayedeye çı
karılmıştır. Muhammen kıymetinin 
% 75 şi nisbetinde bir talip zuhu
runda 3 ağustos 938 çarşamba günü 
saat 16 da ihalesi icra kılına caktır. 
Sürülen pey bu bedeli bulmadığı 
takdirde en son artıranın taahhüdü 

AKT1F. 

31 llkkCinun 1937 Tarihindeki Bilançosu 

PAS1F. 

l<:asa ve Rayhsbanktaki alacak
laı la posta çekleri hesap ala
cakları ... 
Vadesi gelmiş kupon ve divi
dand hesabL .. 
Çekler 
Senetıe .. r. 
p ·-h aı~siz hc.zine bonolan ve Rayh 
. azınesile Alman memleketleri 
Uzerine keşideli senedat ... 
~harn ve Tahvilat cüzdanı ... 
•vıali . . akl l(ı- ıştir ar ... 

1 edi :müesseseleri üzerine sağ
;rn, kısa vadeli kolayca para
~ Çevrilebilir alacaklar ... 
t hrs~da kote bulunan esham ve 

aa Vilat mukabili ve repor mu-
lllel't kl S a ı uz. alaca ar ... 

n ~kedilen yahut ardiyeye ko
nan Inal mukabili avanslar ..• 
l 0rçlu cari hesaplar.-
ıf°tekler ... 
~SSeler kanununun 6 ncı mad
h· l 131 fıkra 1, A 11 muci-
0nce daimi iştiraklar.-
~ aYrhnenkule._ 

~efruşat ... 
1 Çüncü şahıslarla nazım hesap
ar ... 
~Uhtelif (gümüş ve saire) 

Rayhamark 

106.460.595.75 

16.092.854.92 
28.439.028.06 

1.085.613.802.45 

202.800.532. 76 
330.334.502.49 

35.372.079.14 

56.854.223.25 

4.117.340.55 

136.499.527 .36 
1.171 .510.413.19 

8.469.025.02 

37.105.059.-
80.256.330.39 

1.-

684.115.37 
35.580.97 

Rayhsmark 3.300.725.011.67 

DOYÇE 

Alacaklı cari hesaplar.; 
Kabuller ... 
Tasarruf hesapları._ 

6 Dolar istikrazı ... 
Bankanın emlak üzerine şim
dilik ödenmeyen ipotekler ... 
Aranmamış dividandlar ... 
Hisseler sermayesi._ 
Kanuni ihtiyatlar ... 
Tekaüdiye akçesi. .. 
Hususi ihtiyatlar ... 
Hayır işleri akçesi..: . 
Şubelerimizle nazım hesaplar .. 
Üçüncü şahıslarla nazım he
saplar ... 
Geçen seneden yeni hesaba dev
redilen kar ... 
1937 kan ... 
Karşılığı ayni kıy~ 
mette aval borç-
lular, aval kefa- RM. 
lct taahhüdat 247.883.772.84 
Emre muharrer 
senet... 1.626.504.93 
Ciro sureti ile 
taahhüdat: 
Mükerrer iskon
tolu Banka ka-
bulleri üz... 7.670.466.27 
Başka mükerrer 
iskonto muame-
latı... 159.401.471.70 

Rayhsmarl 

BAN K 
31 llkkanun 1937 Tarihindeki KAR ve ZARAR 

Rayhımark 

2.555.202.804.61 
215.919.566.41 
308.879.311.99 
11. 779.520.-

97.932.-
449.289.31 

130.000.000.-
31.000.000.-
15.000.000.-

9.021.639.06 
28.920.34 

264.127.81 

13.118.191.43 

1.755.184.65 
8.208.524.06 

3.300. 725.011.67 

HESABI ---~~lt:':M~M---E_T ____________ ~R~a~yh~s-m-ar~k----~M-;-;A:--:;;T::-;-L~O~P~--------------------~R~a-y7h-amar--~k-

~aaşlar ve ücretler 76.149.025.55 1936 dan devredilen bakiye 1.755.184.65 
8Yır :mu ··· d" Faizler ve iskonto... 60.041.912.30 

ler ve essesatı, tekati ıye- Komısy· onlar 82.338.979.81 
bank :memurların sigortasına 
Başk:nın ya~d.ı:rnı ... 
Vergi vmasar_ıfı umumiycsi.-
"" e resıınıe ""aunui "h . r ... 
şılığı ı tıyat akçeşinin kar-
kar: ·~ --1936 dan 
Safı kar devredilen bakiye.-... 

......... 

17.582.555.18 
18.949.333.32 
18.491.454.-

3.ooo.ooo.-

1.755.184.65 
8 208 524 06 

144.136.076.76 144.136.076.76 

baki kalmak üzere ilk artırmayı ta
kip eden 15 gün sonra yani 19 ağus
tos 938 günü saat 16 da ihalei katir 
yesi icra kılınacaktır. Müzayede be
deli peşindir. Müzayedeye iştirak et
mek istiyenlerin muhammen kıyme
tinin % 7,5 nisbetinde pey akçesi ve
ya muteber bir banka mektubu ile 
müracaat eylemeleri ipotek sahibi 
alacaklılar ile diğer alacaklıların 
gayri menkul üzerindeki haklarını 
veya hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müsbite ile 
20 gün içinde icra dairesine aksi tak 
dirde haklan tapu sicillile mukayyet 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma -
sından hariç kalacaklardır. Şartna -
me 1-7-938 tarihinden itibaren 
herkese açıktır. Vergi ve belediye 
tenvirat ve tanzifat vesaire rüsumu 
satış bedelinden düşürülecektir. Del
laliye ve saire masarifi müşteriye a· 
ittir. Daha fazla malumat almak is
teyenler 936/76 No. lu dosya ile Ka
radeniz Ereğlisi icra dairesine müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

Satıhk Makine 
Tranımisyonları 

Kullandm19 6 santim kahnh -
tında makine h'ansmisyon, şaft, 
l(asnak ve vataklan aeuz f iyatla 
c;atıhktır. TAN matbaasına mü
·~rr:1s:1t ,..tf;nİ7. 
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Türkiye Cümhuriyeti Na· 
fıa Vekaleti İstanbul Elek· 
trik İsleri Umum Mudur· , 
lüğünden: 

Hükumetçe satın alınan İstanbul Elektrik Şirketinin muamelatı 1 Tem
muz 1938 tarihinden itibaren "lstan bul Elektrik Işleri Umum Mudürlü-
ğü" tarafından fiilen işletilmektedir. Gerek Beyoğlunda Metro hanındaki 
Umum Müdürlüğe ve gerek Beyazıt ve Kadıköy şubelerimize yazı ile vu
ku bulacak müracaatlarda şirket kelimesi zikredilmiyerek yukarıda derce
dilen adresin aynen yazılması muhterem müşterilerimizden rica olunur. 
(4184) UMUM M(IDÜRLÜK 

M. M. Vekaletinden: 
1485 sayılı k3nuna gore savaş sakatlariyle şehit öksüzlerine ait 1938 yı

lı ikramiyelerinin tevziine başlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasınca 
ikramiye tev?.ii komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Bu yıl savaş sa 
katlariyle şehit öksuzlerine ısabet eden para mikdan ~ğıda gösterilmiş
tir: (4175) 
Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subay 
Lira K. 

204 50 
184 05 
143 15 
122 70 
102 25 

81 80 

ER 
Lira K.: 

102 25 
81 80 
61 35 
40 90 
20 45 
20 25 
19 81 Bir §ehidin öksüzlerine 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1938 yılı birinciteşrin ayı iptidasında tedrisata başlıyacak olan İs

tanbul polis okuluna 200 stajyer talebe alınacakbr. 
1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olmak

la beraber 30 yaşından yukan olmamak. 
2 - Boyu 1.64 santimden aşağı olmamak. 
3 - Gedikli erbaş ve diğer askeri okullara girecek talebenin bedeni 

kabiliyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sağlam olmak. (Tam 
teşekküllü sağlık heyeti muayeneJile anlaşılmak). 

4 - Sarhoşluk ve kumarbazlık gibi fena hallerle tanınmış olmamak. 
5 - Taliplerden fnzla izahat almak istiyenler bulunduklan yerin 

en büyük mülkiye memuruna müracaatları. 
6 - Okul yatılı ve parasızdır. Stajyerlerin iaşelerinden başka giy

dirilmesi, teçhizatı okul tarafından temin edilir ve her ay bir miktar da 
harçlık verilir. (1910) (3702) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
18-7-938 pazartesi günü saat 11 de İstanbulda Nafıa müdürlüğünde 

8641.85 lira keşif bedelli yüksek muallim mektebi kalorifer tesisatı açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi 'Ve fenni şa l1la
meleri, proje, keşif hulas~ile buna müteferri diğer evrak dairesin-
de görülecektir. 

Muvakkat teminat 649 liradır. 
İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarete.ı 

rinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa müdürlüğünden 
eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve 938 yılı ticaret oduı 
vesikalarile gelmeleri. (4022) 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan: 
Mikdarı Beher kilo İlk Teminat Eksiltmenin yapıla· 

Cinsi kilo tahmin B. Lira K. cağı gün ve saat 

Tereyağı 4650 115 Kr. 401 07 7-7-938 Perşembe G. 
Saat 11,45 de 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin tereyağına 29-6-938 tarihinde ya
pılan kapalı zarf eksiltmesinde istekli çıkmadığından yukarda gôsterilen 
gün ve saatte pazarlıkla ihalesi İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içm
de toplanan Liseler Alım, Satım, komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 1938 yılı vesikası ve ilk teminat makbuzlariyle birlikte belli 
gün ve saatte sözü geçen komisyona gelmeleri 

Teminatlar Liseler muhasebeciliği veznesine yatınlacakbr. Ve şartna
meler liseler Alını Satım Komisyonu sekreterliğinde görülüp öğrenilir. 
(4188) 

Akay lıletmesi Müdürlüğünden: 
AKAY iıletmesi yaz tarifesinin pazardan bafka günler kısmında 6-7-938 

Ç&rf8mba gününden itibaren aşağıdaki değişiklllder yapılmıştır: 
Kadıköy - Haydarpaşa hattında: 

Haydarpaşadan 7,38 de kalkan vapur 7,20 de kaldırılacak ve Köprüye 
7,40 da varacaktır. 
Kadıköyden 7,30 da kalkan vapur doğru Köprüye gelecektir. 
Köprüden 14,30 da, 15,20 de Haydarpaşa ve Kadıköyime kalkan va

purlar onar dakika evvele alınmıştır. 
Adalar ve Anadolu hattında: 
103 No. lu sefer Burgazdan 6,40 - Kınalıadadan 6,55 te kalkarak K 

rüye 7 ,40 ta varacaktır. 0
P-

105 No. lu sefer Heybeliden 5,40 - Büyükadadan 5 50 - Maltepeden 6 10 
Bostancıdan 6,30 - Suadiyeden 6,40 - Caddcbostanından 6,50 _ Kala~ş
tan 7,10 - Modadan 7,20 Köprüye varış 7,45. 

107 No. lu sefer Pendikten 5 ,45 - Kartaldan 6,05 - Bü)iıkadadan 6 30 
Heybeliden 6,40 - Köprüye varış 7 ,40. ' 

144 No. lu sefer Köprüden 14,45 - Kınalıdan 15,25 - Burgazdan 15 40. 
Heybeliden 15,55 - Büyükadaya vanş 16.10. 

136 ve 145 No. lu seferler: Yalnız cumartesi günleri yapılacaktır 
142 ve 153 No. lıi seferler pazardan maada her gun yapılacaktır.' (418 

Adalar Malmüdürlüğünden: 

Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı No. Hissesi 

Adalar Heybeli- E. Cebel Bahçeli E. 5 Tamamı 
ada Y. Akça Sarnıçlı ev 

Koca 
. Yukarıda cinsi yazılı ev 8-7-938 Cuma günü saat 11 de açık 
ıle satılacağından ısteklilerin yüzde 7,5 pey akçelerı e Adalar 
dürluğünde satış komisyonuna müracaatları. (3710) 
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SERBET • LIMONAT A • DONDURMA MIDE-YI BOZAR 
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Midevi • Müştehi, Müleyyindir. Limon • Portakal - Çilek • Mandalina • Ağaç çileği • Ananas • Frenk üzümü • Sinalko • Şeftali· 

Muz· Kayısı • Armud. ŞiŞESi 25 • 40 • 60 Kr. 
~ ............................. ~ ................................. , .. 

KAN, KUVVET, iŞTAH ŞURUBU 
(FOSF ABSOL) muhterem doktodarımın tarafından büyük kıymet ve 

ehemıniyet verip beğenilen ve yüz binlerce vatandaş tarafından itimat 

ve memnuniyetle kullanılan ve azami b ir hafta içinde kan, k u vvet, işti

ha temin ed en en birin ci hayat eksiridir. 

Sıhhatin en büyiik devlet olduğunu takdir eden her insan mevsim 

değişmelerinde be~emehal (FOSFARSOL) kullanır. 

300 DEFA 
Çalmakla p O L y O 

Bozulmayan D R 

( Reg. T rade Mark ) 

Gramofon 
Plôklarını 

Gramc>fon aaheılarmdan isteyiniz. Yeni imli edilen pli.klar 
dahi pek yakında aat_ıp. çıkanlacakbr. 

TOl'TAll .. "Ul<l"Dt HTI~ ot~t,'1 

VIROZA PATI 

N E Di ? • 

ViROZA 
GUNEŞ!N YANIKLARI 

ve 
Kan çıbanları, el ve ayak 
parmaklarının arasındaki 

kaşıntılar, dolama, meme 
iltihabı ve çatlaklar , fleg
monlar, yanıklar, traş ya
raları, ergenlikler, ve kol-

tuk altı. çıbanları. 

EN ÇABUK VE EN 
EMiN BiR SURETTE 

TEDAVI EDER 

.. 

T ürkiye mümenili: VAHE OTOCIY AN 
---- latanbul, Sultanhamam Camcıba.tı Han No. 10 ----- .. __ , ________ ,. 

PACIFIC 
Traş Bı~akla~ı 

F 

' 
K·UVVET ŞURUBU 

KansızhlC, kemik hastalıkları, dimağ yor9unlukları 
ile vitaminsizlikten doğma bütün zayıfhkları geçirir. 

VITALiM 
Her annenin bilmeıi icab eden b ir kuvvet turubudur. Çocuk
larmıza Vitalin kuvvet 'urubu vermekle onları sağlam, gür

büz ve neteli yetitt irirsiniz. 

v i T A L i N 
Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 

hayati kudret ve kuvvetlerini artıru. 
lNGILIZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOS:."u' ... -.i lST ANBUL 

e 

1 

ve Makınelen 
diğerlerine faiktir. PACIFIC jiletle 
traş olanların sevdikleri makine ve 
bıçağıdır. PACIFIC, makineleri en 
uzun ömürlüdür, PACIFIC bıçağile 
traş olanlar yüzlerinde bir taravet 
taşırlar. 

' -----------------------------! Fatih sulh 3 üncü hukuk ha.kimli-
ğinden: Kazlı çeşmede cami so. da 
bila numara kulübede ölen Hasanın 
metrukatından olan mezkur kulübe 
nin enkazı 7- 7- 938 perşembe gü
nü saat 12 de açık arttırma suretile 

ı satılacağı ilan olunur. (8818) 

ZA Yl - 2820 sicil numaralı şer 
för Ehliyetnamem.i kaybettim. Yeni
sini alacağımdan zayiin hükmü yok
tur. 

Ahmet oğlu Mehmet Ali İlksoy. 

Sahibı ve • umu.mi oeşnyatJ ıdare 

eden: Ahmet Emin \'ALMAN. Gaze

tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Sir· 
keti Basıld1ın ver TAN Matbaası 

Bunun gibi 
tabii re· 

simler için 

KOD AK 
Verikrom 

Filmi 
Kullanınız 

DAHA EMİN OLURSUNUZ. 
''VELOKS,, amatör kopyaları için hususi kağıttır. Resim daha canlı, daha detaylı olur, za

manla &ararmaz. Kağıdın arkasına "VELOX,, markası kalitenin teminatıdır. 

KODAK Satıcalarından arayınız veya şu adrese müracaat ediniz • 

lECIPTl A. Ş. iST ANBUL 

TRHTR
KURULRRDR/I 

llurfulunuz 

ihtira ilanı 
"Ray arın atişap traversler uzerl 

ne yayla tesbiti ve bu tesbiti takma 
ve sökmek için tertibat" hakkınd 
alınmış olan 5. - 8 - 1934 günlü ' 
1830 sayılı ihtira beratı ile buna s 
26 - 2 - 1937 de tescil edilen birint 
ilave tasdiknamesini l:iu defa mevlc 
fiile konmak üzere ahere devrü f r 

' rağ veya icar edileceğinden talip ( 
lanların Galatada İktısat hanınd 
Robert F erri'ye müracaatları ilan c 
lunur. . 

iş Bankasından: 
Yaz saatlerinin tatbiki münasebe 

tile 4 temmuz 938 pazartesi güni.ırt 
den itibaren Istanbul, Beyoğlu, G 
lata şubelerimizle Beyazıt, Katlık"' 
ve Usküdar aj~nlarımızın gişeleri f 

di günlerde 8.30 - 12.30 ve curn• 
tesi günleri 8.30 - 11.30 kadar !! 
yın müşterilerimize açık bulundtJ 
nu arzederiz. 

_ .... tSTANBUL d 
Otomobilciler, şoförler 
Ve ltçiler Cem:yetinden: 

4-7- 938 gününde ce miyet 
Taksimde Anaçeşme sokağındıı 
22 numaralı (eski Emlak ş: rkC' 

ti Müdüriyet) binasma nakl3 
miş olduğu umum azaya ilan er 

......... lunur. • 

Sahibi ve Mesul Müdürü .• 1---------------------Sultanahmet Alemdar 
Sineması Karşısında 

. Dr. Operatör Süleyman \ 1' 
Mehmet Tezer Beyoğlu 3 cü sulh huk~ .. ma11 

Dahili. cerrahi, nisai ve mesinden: Evvelce Bakırkoyunde 
asabi hastalıklar kabul e- meodüer güzergahında 44 No. hl e 
dilir. Yatak ücretleri 2 H- de ve Beyoğlunda lstikliıl caddıJ 

A L E M· D AR 
SIHHATEVI radan başlar. Hastaneye 

merbut "Doğumevi,, açılmıştır. Üçüncü sınıfta bir doğum 40 liradır. 
Gebelerin müracaatlerinden itibaren her üç haftada bir yapılacak mu-

ayeneleri ve idrar tahlilleri parasızdır. Telefon : 23700 

de 285 No. lu Kurtuluş hanı salı 
Fuat nezdinde mukim iken hale~ 
kametgahı meçhul olduğu anlaŞ1 

Seniye Bicuda. 
Hissedarlarından bulunduğtl11 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle( 

de ve Taksimde Macar cadde.sitl 

kain altında 23/ 27 No. lu dükkıir1 
rı muhtevi 25 No. lu Yoğurtçu ııl" 
tlmanının mahkemece verilen iı~ 
şüyu kararı üzerine birinci arttlf 

sının 21- 7-938 perşembe guni.1 ~ 
at 15 den 16 ya ve ikinci artt~ 
sının dahi 5-8--938 cuma günil ..t . ·ıı-
at 15 den 16 ya kadar icra ed~ 
ği tebliğ makamına kaim olrtl 
zere ilan olunur. 

2 ğ 


