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YERLi MALLAR 
PAZARLARI 
Halkın öz malıdır. 

Devamlı ucuzluğundan istifade ediniz. 

anlarda Yeni Bir s VYET • JAPON HARBi 

h Devri Açılı or 
ulgaristanla Yapılan 

Bütün Dünyada Çok 
Son Anlasma . , 
iyi Karşılan~ı 

Sovyetler Mukabil 
Taarruza Geçtiler 

'An aşma Bulgaristanda da Büy··k Bir Çarpışmalar Hakiki Bir Muharebe 
20000 Japon Askeri Mançukoya 

Se inç Uyandırdı. Halk Bciyram apıyor 

Balkanlafda Rüştü Arasla Metaksas 
Tam Birli9e veKöseivanof Ara ında 
Doğru Samimi Telgraf ar 

, --o- Seı;,ni~te Bulgaristan adına Bafvelcil ve Hariciye Na-
J\hmet Emin YALMAN zırı Koseıvanof ve Balkan Antantı namına Anfan-

N esillerce Balkanlara harp tın §imdilci reisi Yunan Baıvelcili ve Hariciye Nazırı Ge-

tchlik ı . . k neral Metalcsas arasında imzalanan ademi tecövu··z 
e erının ana ay- 1 • .. • 

'llağı gözile balolmıştır. Bugün an a§"!~sı. dı~er B~llcan mılletlerinde ve bütün dünyada 
Balkan milletlri, kendi yanın- ~ok. musaıt bır tesır ~yn~dtr'!!ı§t!r. 
a~alanm, dünya barışının ha- .. B!!hass~ ~ulgar mtlletı, Noyyı muahedesinin askeri 
kiki beşiği haline koymakla hulcumlerınrn kaldırtlmasınt büyük bir sevinçle lcufla-
nıeşguldürler Akıl ve b . _ maktadır. 
f · asıre B ""h • d ti k h ... ın, kine ve ifrata karşı bun- u mu ım os u adisesini imtisal edilecek bir ha· 
dan güzel bir zaferi olamaz. reket sayan Fransız gazeteleri, Bulgaristanın yakında 

Nevyork, 1 (Hususi) - Bugün Uzak 
Şarktan gelen haberler bir taraftan Japon • 
Sovyct gerginliğinin bir taraftan birtakım 
~.arpışmaJara sbebiyet verdiğini, diğer taraf
tan ihtilahn banş yoliye halli için tesebbüs. 
lc.r vuku bulduğunu gösteriyor. 

Çarpışmalara ait haberler şunlardır: 
Japonların Domey ajansı Kvantung or

dusu crkanıharhiyesinin bir tebliğini neşret
rnektellir. Tebliğde deniliyor ki: 

"Sovyct tayyareleri, bugün öğleden son
ra iki defa Çankufeng üzerinde uçmuş ve ilk 
hattaki Japon kuvvetlerine bomba ve maki
neli tüfek ile hücum etmiştir. l\faama{ih za
yiat olmamıştır. 

Şeklini 
Hareket 

Aldı~ 
Ett• 

Eski günlerde Balkan devlet- Balkan paktına gireceğini de ima etmektedirler. 
lerinin istiklali hep lfıfta kalı- .. Bu. vesile ile Türkiye Hariciye Nazırı Rüştü Arasla 
~·:re .~ ~-- · ı ı...·· ·· r!": P.. Koseıvan_of ve Genera~ ~!~alcsas arasında da ~ok sa· 

Snat 14.30 da, Sovyet ağır bombardıman 
tayyarleri, filo halinde, Tiumen nehrinin 
cenup losmı üzerinden hududu geçmişler 
YC Kore arazisine girmişlerdir. Bu tayyare
ler, Kohinin cenubunda Knsayo civarında 
demiryolu hattını bombardıman etmişlerdir. 
Sovyet tayyareleri, bilfilıara Keçko köpriisii
nü de bombardıman etmişlerse de ciddi ha
saı"I mucip olamamışlardır. 

(Arkası: Sayfa 8, sütun 5 tc) Sovyet - Japon çarpı malarının cereyan ettiği saha 

nıı::nun lutfünden, onun yardı- .. u te_lgrafların tam metinleri ve anla§manın uyandır· t [ -. -1-.-1 -: ~-t 
b .. ~an bekliyordu. Bu yardım, dıgı akısler hakkındaki telgraf/arımız sekizinci s yf • t zmzr l erzn ~ 
:r Uyuk devletlerin keyfine gö- mızdadır. a a - A ~ ~~an~~~~h~~~~=================~ latilrke -

ayıt işleri 
Dün Bitirildi 

d Yordu. A çµnıru her büyük Gı·rı·d ls~ ııan lll l ~ Tazim ıerı· 
evlet, hadiselere ancak kendi 3 ~ ı ı ı 

:enfaatlerine aid ölçülerle ha-
1 

d" ~ntakya, 1 
(A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bil-

._Yor, vakit vakit peyklerinin G l P' 1 A • ınyor: k~a_ b.~r parmak bal çalmayı eneTQ tQSf lTQS lzmir Belediye Reisi ·-~~·I~i telgrafımda da bildirdiğim kayıt itlerine bu alqam 
goruyordu. Bugün f stanbula butun burolarda nihayet verilecektir. 

'- ı §U ı · Bir Türk gazetesi kapatıldı "es~u tabilik vaziyetinin zarurl neti- T:ert ı·p Et t ı·rm ı·ş Komisyon bu kararını ilan ve ikin-sı odu: Balkan milletleri ara- Hareket Ediyor cı müntahip namzetlerini 3/8 tari-~d>kı her türlü münasebetler, bü- hinden 8/ 8 tarihine kadar müraca- Ankara, 1 (Ten muhabirinden) -
!'i ~,devletlere ald rekabetlerin tesi- j\ • .

1 
( ---o- ate davet etmiştir. Bu karar artık Buraya gelen haberlere göre, Ha-

lt cı.ıtında kaldı. Balkan milletleri • tina, . A.A.) -- Hanya ve Ciridin bütün diğer ıehir ve köy- F H ' ki ya~lacak müntehip kalmamasından tayda Türk Halk Partisinin organı 
~ aralarındaki beru:erlikleri ve laı de dahıl olmalı w:ere Yunani•tanın her tarafından hükiimete uar azır f arı deg.ı, komisyo~ca kayoıt müddetinin olan Hatay gazetesi; 24 Temmuz ta· 
bltiı,nhklan göremez hale geldiler karp •adakat ve fiikran telgrallan gelmektedir. bu suretle tahd•dine lüzum görülmüş rihli say>Sında Surlye ask 1 rl . 

- irlerine düşman kesildiler. , Gazeteler, eski adetlere do··nme- İzmir, 1 (TAN Muhabirin- olmKasınd~n ~ütev~~littir. Kırıkhan mınt'.akasındaki baezır eTürnıkn :n düşmanlarının mecmuundan daha d ) ayıt ışlerıne Tü k Fr 
t._ ..:ll_Yiik d_evletlerin keyfine ve men- mek azmini, milletin daha sarih bir en - Belediye Reisi Behçet riki .... d r - ansız teş- vatandaşlarına tecavüz etlik1er1ne 
-a'-lLle tt if d fazla fenalık yapm1c olan ve balen U 1 · l"I • mesaısı ıçın c tekrar başlandı daı· l 1..-. lar gore yaşamanın neticesi o- sure e a e etmesinin iınkansızlı- . ·-ı.- z, zmır ı erın tazimlerini Bü- ğı tarihtenb · b .. .. .. . • r 

0 
an ma um ve mevsuk bir ha-

tı-;~ak,ı- ~ ve çalışkan milletler ğını tebarüz ettirmektedir. ya Parıste veyahut başka bir yerde yük Şef Atat"" k C f!!1 . ı· .. erı . utun muntehıpler beri neşrettiğinden dolayı "K 1 1 "". u t• 1- ' K t" . b 1 P ur e arz ve e al ıs ısnasız Türk lıstesine yazılmı.,.• . K 1 . , o one 
da. trı hrumur u inkişa.t imkanJanndan a ımerıni gazete.si başmakalesin- u unan lastirasın etrafında kendi- Bayarı Fuara davet etmek üzere ~~r. 0 

e,, nin emrile kapntılnuştır. 
)et a bırakıldılar ve medeni- de diyor ki: sine hayran bir zümre mevcuttur ve Yarışında geri kaldılar. "Muvaffakiyetsizllğe uğrayan Han Pl • yarın (bugün) lzmir vapurile Is. ı• t b 1 

astira.s Yunanistana karşı yapılan tanbula hareket ed-ektı"r. s an F t• ı · 
ya isyanının müteveffa müşevvild ikastl . "'"' u es ıva 

Balkan milletlerinin bütün bu Plastirasıdır. Yunanistana bütün s~ ek erın hareket noktasını teşkil İktısat Vekili Şakir Kesebir, 19 a- 1 
e m tedir . ., ğ t · ı 

leti . şeffaf hakikatleri görebilme- us os cuma giınü zmire gelecek, 

~:~~:.ç::ı,~cı~:cy':'!~!ç::: Ucuz Et Fiatları Dün - ~?.~.fı:'.~:d~k~,::~1 b~~~:~::ı;; . Bugün Başhyor 
l'i ~~ay~t b~ .gün Balkan milletle- T • Birleşik Amerikanın maruf sana-
~~Şf ribırlerının kalbinin yolunu a tbi k Sah G. d. ~ _müesseseleri fuara geniş mikyasta 
beık~ttne_r, o z_:ıman dünya barışının asına ır 1 ıştırak edeceklerdir. 
t3alk de ilk saglam temeli olarak bir ----~------ (Arkası: Sayfa 8, sütun 4 tel 

ll a.n birliği kuruldu. 
!.alt\ u birlik eksikti, Bulgaristansız 
:l'iir bir Balkan birliği olamazdı. 
h Balkan b. r~· d -'lalk ır ıgın en dunyanın ve 
ller an milletlerinin beklediği güzel 

1Ccle 13 elan r ulgarlar da beraber olma-
~ tahakkuk edemezdi. 

I~ c e Çare ki Bulgaristnn komşulari
dl ~~da? bir barış kurmuş değil
<le81, Y!ı~e imzalanan sulh muahe
llnlaş gonuı hoşluğu ile varılan bir 
~·lt~ :a sayılamazdı. Bir taraflı taz
larıın ayanıyor ve Bulgaristanı silah
't!1ıE:i.ı a ~akkından mahrum ediyordu. 
doıa~ku silahlı dünyada silfıhsız 
?ılıııer ağa mecbur edilmek, Bulgar 
l~tirı 1 gibi şuurlu ve hassas bir mil-

a .. affedeıniyeceği bir haksızlıktı 
~ sa · 

~lldd rsıntı, Bulgar milletini bir 
tıı1ıga e~~~sta etti Anarşi ve ifrat or
&ilt bekı ım oldu. Bulgaristanın fır. 

er bır manzarası vardı ki 
(Sonu Sa. 8. sa. 4) 

Belediye, Her Ne Suretle Olursa Olsun Eti 
Azami Fia+_tan Daha Yükseğe Sattırmıyacak 

Mart başındanbt-ri tatbik edilen 
ucuz et fiyatları et mürakabc kpmis 
yonunun verdiği bir kararla dün sa 
bahtan itibaren değiştirilmiştir. Bu 
karara göre kıvırcık 45, dağbç 40, 
karaman 38, dana 35 sığır 32 ve ke
çi ile manda eti de 25 kuruşa satıla
caktır. 

Evvelkine nazaran halk lehine mü 
hlln sayılnbidecek farklar gösteren 
yeni azami fiyatın, şehrin her tara • 

fmda dün liiyıkile tatbikine imkan 

hasıl olamamıştır. Bunun da sebebi • 
mürakabe komisyonu tarafından ve-

rilen kararın araya cumartesi ve pa 

zar tatili girmesi dolayısile bütün şu 

[Arkası: Sayfa 8, sütun te) Ucuzlıynn et fiyatları -

lstanbul • lzmir 
13,45 Saatte 

Sus Vapuru Cuma Günü 

Bandırma Hattında 

lşlemiye Başlıyor 
İzmir İstanbul yolculuğunu 13.45 

saate indirecek olan Sus vapuru, 
cuma gününden itibnren seferlerine 
bnşlıyacaktır. 

Devlet Dcmiryollan, bu miinase
betle, İzmir - Bandırma hattı tari
fesinde bazı değişiklikler yapmıştır . 

/

Sus vapuru pazartesi, çarşamba ve 
cuma günleri sabahı saat 8.15 de İs
tanbuldan kalkarak 12.30 da Bandır
maya gelecek, Bandırma ekspresi 14 

(Arkası: Sayfa 8, sütun ı te) Severa Morelli 
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.Yazan : M. SIFIR . 
Bekçi Mustafa Tama-

mile Yola Geliyor 
ıı.,.. anabtan ele geçirmenin 

wrdtlt mıriDçle ywtnden sıçradı. 
Jılmtafanın üzerine atıldı. Yüziı-

11.İİ gözünfl öptii: 
- İşte, dedL Akıllı -ve yüreğin

d e millet sevgisi taşıyan bir adam 
oldujunu şimdi gösterdin. Bu ak
pm beraber gideriz, o bey ile gö
rüfiir n anahtan kendi elinle ve
rirsin. Olmaz mı, kardeş?. Yalnız 
buna karşı benim de senden bir di· 
lelim var: Benimle Veo Bey ile 
görüştüğünü kimseye söylemiye
eeline ve bizden aynlmıyacağını, 

... .Ozünden dönmiyeceğine dinin, 
tmamn ve nikahın üzerine yemin 
et! 

Koynundan çıkardığı mushafı 

uzattı. Bekçi Mustafa bunu hür
metle öptü. Başının üzerine kaldı-
rırken: • 

- Vallahi ve billAhi Dedi. Gör
düğümü ve bildJğinti kimselere 
IÖyliyeceğim, sözümden dönmi-
7f!Ceğim ve ölünciye kadar sizden 
eynlmıyacağım. 

Damat Feridin misafirleri yalı
. dan ayrıldıktan .. sonra bekçi :Mus
ü:f.a da Rizeli İlyas ile beraber yo
la ~ıştı. 

Yavt"~ Bürhan Bey Arnavutkö
JÜ itfaiy~ karakolunda Rizeli 11-
,.ası bekliy~. Geciktiği için me
rak ediyor ve sabırııızlanıyordu. 

Yanında bulunan ~emşinli Abdul
lah& bir aralık: 

- Acaba, dedi, bekçi Mustafa 
bir hainlik etti fte İlyasın başına 
bir kaza mı geldi? Bu kadar gecik 
memesi icap ederdi. 

- Hele biraz sabırlı ol, beyim. 
tlyas iki eli kızıl kanda olsa mu
hakkak gelir. Hem Mustafanın da 
bir hainlik edecejlni ummam. Ya
pacak olsaydı, kaç defadır görüşü· 
~orlar, fbndiYe kadar ,7~ 

- Rizeli tıyuın lyi bir haber 
ptıreceğini umuyor musun? 

- Hem de yüzde yüz... Çünkü 
Mustafa ıimdV• kadar t>u işe 
ctrişemem dememı.ti lti... Bi .. 
ru dQfilnecelini ve bugün için 
cevap vereceğini söylemif. Benim 
~ Mustafa paraya ve paye
,. çok dilfkiindilr. Görecekalniz: 
Sonunda peki diyecektir. 

- AlWı ..,. de öyle olsa .•• 
- Btc U.lanm•, beyim. Biz •· 

•umm tuunz. Bekçi Mustafa ... 
HemflDU .adDfl bitlrmed• tı. 

,_ ile bekçi Mustafa bulundukla
n odaya strcıner. Bekçi Mustafa 
:tnee eleyip, ak dokuyup malaatap
Jlirmı 6zmedL Bir me1nll sandılı 
Birhan BeJt. an1app ,.., ....... 
pek uma .armedl. Anabtan ka,
mmclan çıkardı ft Birhan Beye • 
atta: 

- Bu1urun. eledi. Anahtarı da, 
'-dimi de size ~ edlyONID. 
Gld~ ._. ... ,.._ 
bqa efendBitttd ~ 
Batb hiçbir dlyecelm yok. 
~ 9"D YIJtl ferahlot 
JGztl~~ ... 
aeçiıdill aıWataa parmaklan ara-
..... çevbenk: 

•WIWl'-ıq., de 

rtml alır, bahçeye çıkanın. 
- Senden başka bekçi var mı?. 
- Arnavut Mesut ta vardı am-

ma memleketine gitti. Yerine baş
ka bekçi almadılar. 

- Yalıda başka silahlı adamla~ 
var mı? 

- Silahla gezen benden ba~ka 
yok, amma icabında kullanılm'lk 
için ağaların odasındaki yükHik
te altı mavzerle bir sandık ccpha-
ne var. 

- Yalıda köpek var mı? 
- Hem de dört tane azılı it var. 

Geceleri hepsini salma bırakırız . 
- Paşanız ne tarafta yatar?. 
- Deniz üstünde. Hangi oda ol-

duğunu gösteririm. Durda nasıl ta
rif edeyim? 

- Paşanın yattığı katta başka 
kimse var mı?. 

. - Sultan var amma onun dai-
resi ayrıdır. Bir harem ağası ile 
bir cariye geceler\ aralık sofada 
nöbetle bekleşirler 

- Başka?. 

- O kadar. Üst tarafı hep uyur . 

- Telefonlar nerede?. 

- Onların da bulundukları yer 
)eri ve tellerini İlyasa gösterdim. 

- Aferin, Mustafa Ağa: Yann 
Cuma değil mi. biz yarın akşam 

gelsek nasıl olur? 
- Onu kendiniz bilirsiniz. Ge

lecekseniz sizi beklerim. Ben ha
zınm. Hatta sizin anahtarı kullan
manıza bile hncct yok. Ben kendi 
elimle kapıyı açarım. 

- O halde al anahtarını .. Gelip 

.... mndu-

TAN 

MOTEFERRIK t 

Bir Fabrika 
Satılığa 
Çıkarıldı 

~§ 

lstanbul Festivali 
Bugün Başhyor 

Galatada Tünel civannda Yeme-
nici sokağında bir marangoz fabrika
sı da makinelerini sökmüı ve fabri
kaya satış ilfınını yapıştırmıştır. 

Tıraş ve dikiş bileği makineciliği ya 
panlarla Uzunçarşıda saraciye işle

ri yapan birkaç imalathane dahi mo-

Bu Yılki Program Dans, 

Bakımından Çok Zengin 

Revü ve Spor 

Olarak Hazırlandı 

törlerini kaldırmışlardır. 
Ağaç nasayii ile meşgul olup da 

muamele vergisi yüzünden motör
lerini sökmekte olan sanatkarlar. 
dün, muamele ve istihlak vergisi mü 
dürlüğüne müracaat etmşiler ve mo
törlerinl söktüklerini istida ile bil-
dirmişlerdir. 

Esnaf cemiyetleri motörleşmenin 

inkıraza uğraması ihtimalini düşü
nerek, İktısat ve Maliye Vekaletle
rine müracaata karar vermişlerdir .. 
Cemiyetler, ayrıca Ticaret Odasına 
da müracaat edecektir. Muamele ver 

Spor hareketleri haftasında festi
val için şehrimize gelen meşhur A
merikalı güreşçi Jak Şeri de mühim 
iki maç yapacaktır. Aynca festival 
esnasında Naşit, Hazım, Behzattan 
mürekkep bir heyete muhtelif yer
lerde taklitli oyunlar ve orta oyunla
rı oynatılması kararlaŞtırılmıştır. 

Hazırlanan programa göre, bu ak
şam Karagümrükte orta oyunu oy-
nanacaktır. Saat 21 de başlıyacak o
lan bu oyuna Naşit ve arkadaŞ!.an 
iştirak edecek "Kanlı Nigar,, ı oynı
yacaklardır. 

Yarın Üsküdarda Kızkulesi par
kında yine Naşit ve arkadqlan ta -
rafından Pembe kız opereti oynana
caktır . 

PUarı Hazırlıkları. 

y ........... 
Wife ni11 Bıllcet 
lJs, ...... lapatull 
tetkik ~· on.la ,.....,..., ......... ............. 
Apllıia ..... ..... 

7eal ..... ..... ......,. ........... 
..... ,_... Bd .... ,..,.... 

2- 8- 938 

Ankaradan 
12 elefon ve Telgrafla 

Hastane ve Sıhhat 
Müesseselerinin 

lnıası ilerliyor 

TAKViM ve HAVA 
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~U~
9

ÖN 1 
lord Runciman;.;
~ azifesi 
~ 
;'2~": Omer Rıza DOGRUL 

lif llgılhere hariciye nazın Lord Ha
lo •ks, Lordlar kamarasında, Çekos
g:•kyaya giderek Çek hük'limeti ile 

0~ detier arasında hakemlik yapacak 
ı....11 Lord Runciman'ın vazifesinden 
~ederken 

~'l..ord Runciman'a vazifesini mfis
~eıı yapacağını, ve İngiltere hü
•tı etinin faaliyetindn hiç bir veç
~ e ınesul olmıyacağını, kendisinin 
IİIJ. "•ıifeJ-i yaparken yalnız kendi-

ile ...ı: y•o '1 d tif ~ .. venecegını an atım. O a va-
eaiııi anlamııt ve bana: 

, - Yani, beni bir sandalla Okya-
41t~111l enginlerine bırakıyorsunuz! 
" l nıi? demiş, ben de onun bu kav 
r!ını teyit etmiştim.,, demişti. 

t
11

11r_1Itere hükumeti, gerçi Lord 
"ıı llcınıan'ı bir sandal ile Okyano
)o....~llginlerine salıvermiş görünü
.ıı:q da bu işe kanşmakla ve bir İn
"IQ:ti '1 il hakem olarak meseleye karış-
leleg Ilı istemekle Çekoslovakya me • 
'h ine karşı beslediği alakayı da 
~çık göstermiş bulunuyor. fngilte
b, il Çek meselesile bu alakadarh
't~tuni kanaate göre, slii.h kuv
llı il kanşacağı bir ihtilafın çık
.. ~llla hiç olmazsa muvakkat bir za
"""ll i . 

çın mini olmuştur. Çünkü 
td llunciınan'ın hakem sıfatile işe 

,.;tnıasına rağmen, kati bir tesvi • 
etı~ "arılınası ihtimalleri henüz kov 

ı değildir. 
llnaki ~ . s bugünldl Orta Avnıpanın 
lı.~etı: ~iç. ~e ümit verecek, yahut 

eh ihtılaflann bertaraf olduğu 

tlllııı \'erecek mahiyette değildir. 
tl bu'"'nk'" • i . a.. u vazıyet geçen 21 ma 
kı \raziyetin tıpkısı sa:van siya-

bıU • 
1 şahitler pek çoktur. O zaman. 
llıanyanın Çekoslovakya üzerine 

e ~lllesi, \re meseleyi silah kuvveti 
l' alletınesi bekleniyordu. O zaman 
llllsan 

Oslo" •n ve Sovyet Rusyarun Çe-
l'lttı ~kYaya yardıma hazır olduk

lln etmeleri buhranın önilnii 

lltı• huhl'tlnın önü, LOrd Rund-
ın hake l'Y • • iJırı· ın ıge tayıni ıle bertaraf 

l'eJc 
1
1. bulunuyor. İngilteremn bu 

İldi~~·· Orta A vrupada sulh ihlal 
ilca" gı takdirde Jikayt kalmı
l!ıf gını hissettirmiş ve bu hareket 
~;.,buhranın önünü almış, da-

lltd su, buhranı geciktirmeğe 
lll:J. etmiştir. 

);'•kat b 
lllJoı uhranın ~edkmesi, onun 
ts ] Unnıası demek değildir. Asıl 
·~~ e, reciknıe yüzünden kazamlan 
'he sırasında bir iş yapılıp yapıla
et ağıdır. Lord Runmican'ın hiz-

"e hinı t• d . to .. ıne ı e bu nokta üzerın-
Oıt l'iil~ektir. 

l'anosu . 1 . • l iiZe • n engın erınde hır san • 
e1t rınde kalmı~ bir kimse gibi 

et edecek olan İngiliz si:vasisi 
•ltı . "ill b sında Prağa vararak çalış-

iıı aşlıyacak, yani Çek hükfune • 
'det~o~tai nazarını tetkik edecek, 
it ~rı dinliyecek, Südetlere mu • 
l .. 1° lln Alınanlann noktai naza • 

.. 111· 
il ill\Jt 1Yecek, ondan sonra uzlaştır 
Ilı. Anlarını anyacaktır. 

ıırı1c1 ı 'b n arın bulunup bulunamı 

>ot, en nıühiın meseleyi teşkil e-

~rı· 1lld liıı. en alınan haberlere göre 
~d'r bıah~iUeri, aradaki uçurumu 

il\ renış buluyorlar kiı sarfolu-
ll esafni b' t• · e i1t n ır ne ıce vermıyece--
~ b~:ıyo~. Çünk~ Pr~g Sildetleri 
llltat nııllet değıl, hır ekalliyet 

ııı .. , a devam ediyor. 
llsa 

bdedı siyasi mahafili de şüphe 
llfi ~·bu mahafile göre Sildetler 

\re b ır vahdet teşkil etmedikle
~\11810 ep Alınanyaya bitişik fakat 
~ç, oı~•kya içinde yaşıyan sekiz 

\ir S ~kları için bunlardan muh. 
~\ i,j lldet devleti vücude getir
lj~~ .. ~ Çekoslovakya namma bir 
'tıı ır. O halde Lord Runci

\ıılt'lı "aıifesi, Südetlere ya beşer 
,ti' ..;il~ahut, nazilerin anlayışı tar 
r~ ''lsı11 et hukuku temin etmekUr. 
~~ f dil',. i teınin ettiği takdirde. Sü-

~
ıı'I tb ......... d y 

ı'l6' ~%a t 0ırudan doğruya Alman 
leJı.Uıt lbi olacak ve Çekoslovak

,/. lt:ıılla eye düşecektir. 
ı~ a~d il l.ord Runciman hakikaten 
"' aı il O ~-ıc ti e kyanosun enginlerine 

"'-ct.ı ıeredir. Avrupanın sulhO, 
>-.. lll sellınetine bailı göril-

~ ~ ~ 1 

Filistindeki Tethişçiler 
Faaliyetlerini Arttırdılar · 
Tul Kerem Civarında iki Arap Katledildi. Nasırada 

lngiliz Askerleri Çetelerle Tekrar Çarpıştdar 
Kudüs, 1 (A.A.) - Nasıranın ce

nubunda askeri kuvvetlerle silahlı 

bir çete arasında şiddetli bir çarp_!,t 

ma olmuştur. Yedi tethişçi ölmüş ve 
bir İngiliz askeri yaralanmıştır. 

Oldürülen iki Arap 
Kudüs, 1 (A.A.) - Tulkerim civa

rında kurşunla öldürülen iki Arabın 
cesedi bulunmuştur. Elbiselerine iliş 

tirilen bir kağıtta bunların asilerin 

divanıharbi tarafından verilen ka
rar üzerine kurşuna dizildikleri bil
dirilmektedir. 

Bir müddettenberi cereyan eden 
bu gibi hadiselerin tekerrüründen 
ibaret olan bu vakadan asilerin teş
kilatlarını ıslah ettikleri anlaşıl

maktadır. Son alınan haberlere göre, 

asiler bir yüksek kumanda heyeti 
tarafından idare edilmektedir. Bu 

heyetin emrine partiye ihanet eden
leri takip etmeğe memur hususi bir 
polis teşkilatı bulunmaktadır. 

Hayinler fevkalade bir mahkeme-

nin' huzuruna çıkarılmaktadır. Bu 
mahkemenin kararları kabili istinaf 

değildir. Merkezi Cenin dağlık ınm
takasında Fanta isminde bir kasaba
da bulunduğu söylenen asilerin u-

Londrada Filistin işi hakkında tavassutta bulunan Mısır 
Başvekili Mahmut Paşa 

mumi karargahında istihbarat, ca- ı= -
susluk ve nakdi yardım büroları bu- ,.._...,.,_ ... __ ..,.._.........,..-ı~a 

lunmaktadır. 1 
Bu münferit kumanda heyetinin Almanya Ren Mıntakasına 

mevcudiyeti tethişçiler • tarafından ! 
yapılan taarruzların serahatini izah 

etmektedir. Geçen hafta sonu tatili 200,000 Asker Nakletmiş 
rwşru.rue~fl • üiuAniıı.~PJAn:sınınlı8Jfik 
bir şekilde tahrip edilmiştir. Hayfa
dan öğrenildiğine göre, petrol boru

su mahrecinin muhafazası için yeni
den bazı tedbirler alınmıştır. Cumar
tesi günü Kral Jorj caddesinde bir 
bomba patlaması üzerine 4 şüpheli 
Arap tevkif edilmiştir. 

ITALYA 
Lord Pört Mezun 

Londra, 1 (A.A.) - Ren mıntakasmdaki Alman istihkamlan hak

kında Taymis gazetesinin Berlin muhabiri diğer mahallerden bu istih 

kamlara 200 bin kişi nakledildiğine dair Berlinde bazı şayialar do
laşmakta olduğunu bildirmektedir. 

Muhabir şöyle demektedir: 

İspanyada 
Cümhuriyetçilerin . 

Yeni Mevzileri 
Barselona, 1 (A.A.) - Cümhuriyet 

kıtalarının Ebre'yi geçişlerinden se -
kiz gün sonta cephe takriben şu şe
kil almıştır: 

Şimalde Cümhuriyetçiler Fayon 
önünde mevzi almışlardır. Cephe 
bundan sonra hemen doğru bir hat 
§eklinde uzayarak Pobla de Masalu
ca ve Fatarellas önünde Ebre'nin 
halkalandığı mahalli katettikten son 
ra hafifçe Villalba'nın şarkına dön -
mekte ve Gandesa'nın iki kilomet
re şimalinde Corbera'da nihayet bul 
maktadır. Gandesa'nın cenubunda 
cephe hattı Piebell, Benifallet, Prat
dan geçerek nehrin iki uçundakı da
ire ile tahdit edilen mıntakayı takip 
etmekte ve Calrairon manastırından 
sonra Bat'a doğru, Alcaniz - Gan
desa yolu istikametinde dağlarda 

kaybolmaktadır. 

Salamankonun verdiği haber 

3 

•tifK 
Ne Yemeli? 

Yazan: B. FELEK 
Bakınız: 

Bir adam, eski sistemde e\•lenıniş. 

Yani görmeden bir kadın almış. Du
vağını açıp baktığı zaman kadının 
evle:re şenlik son derece çirkin bir 
mahlUk olduğunun farkına varmış. 

Lakin bilmiyorum ne gibi sebeple 
kadından kurtulmayı da gözüne ala
mamış. 

Gerdekten birka~ gün sonra kadın 
kocasına müracaat edip sormuş: 

- Efendi! Eş dosttan kime görü
neyim, kime görünmiyeyim? diye 
sormuş. Adamcağız da içini çektik
ten sonra: 

- Hanım, bana göriinme de kime 
görüniirsen görün! cevabını vermiş. 

Yemekler mi, biz mi, hekimlik 
mi, hekimler mi değişti bilmem. 

En sağlamından en çürüğüne ka
dar bir doktora müracaat eden her
kes için doktorların ilk sözü: 

- Her şeyi yiyebilirsiniz, yalnız.~ 
Ve o yalnızdan sonra sayıp dökü· 

len şeyler o kadar fazla oluyor ki or· 
tada yiyecek kalmıyor. 

Bu perhiz evamiri aşeresini şöy. 
le hulasa edebiliriz: 

Salamanka, 1 (A.A.) - Resmi bir · - Kızarmış şeyler yemeyiniz. 
tebliğde bildirildiğine göre, Kata - Yanmış yağlar zehirdir. 
lonya cephesinde hükumetçilerin yap - Börek falan .... 
tıklan şiddetli taarruzlar geri püs - - Yooo! Onlara el sürmeyin. Çün· 
kürtülmüştür. Morade - Ebro mın- kü un yağla birlikte yandığı zaman 
t~kasında Frankistler mühim mevzt empermeabl bir madde olur. Bilhas

sa barsaklan harap eder. Fakat baş
ka hamur işi yersiniz... Mesela ta
tarböreği ... 

ler zaptetmişlerdir. 

--o-

Prag'da işlenen 

Siyasi Bir Cinayet 
Prağ, 1 (A.A.) - Çeteka Ajansı-

nın bildirdiğine göre, evvelki gece 
polis devriyesi Trutlov sokakların
dan birinde iki bıçak darbesile ağır 
surette yaralanmış meçhul bir adam 
bulunmuştur. 

Meçhul adamın Sadlov isminde bir 

asker tarafından yaralanan Çekoslo

- Üstüne biraz sarım.saklı yo
ğurt? .... 

- Sanmsak olmaz. Yoğurdun da 
hemen o gün yapılmışı olmak lazım
dır. Zira ekşi yoğurt asit laktik ...... 

- Et yemekleri .... 
- İstediğiniz kadar et yeyiniz .... 

La.kin köfte olmaz. Taskcbahı, ten
cerekebahı, yahni, rosto gibi şeyler 
olamaz. Kırmızı etin haşlaması ve 
ıs karası ... 

- Balık? 

- Vallah, ben balı~ pek sevmem. 
vakyalı bir Alman olduğu anlaşıl- Eğer pisi balığı bulursanız haşlama-
mı-s VP. 8:tnlnv'nn yımmda diğer bir 

askerin ve bir sivilin bulunduğu tes
bit edilmiştir. Hadisenin siyasi bir 
ihtilaf yüzünden çıkıp çıkmadığı ma
lum değildir. Mücı1mlerin evvelce 
içtikleri ve birkaç kere kavga çıkar

mak istedikleri tahkikat neticesinde 

anlaşılmıştır. 

BELÇiKA 

Kralın Seyahati 
Bruksel, 1 (A.A.) - Kral bugün 

Isviçreye hareket etmiştir. Isviçre-

sını yeyiniz. 
- Yemişlerden .• 
Bütün yemişlerin kompostolan 

olur. Fakat çiğ yemiş .... Bilmem ki: 
Ekşi olursa midenin asidini arttırır .. 
Herhalde pişkin komposto yeyiniz 
daha iyi. Fakat şekeri az olsun ...•• 

- Salata ... 
- Hay hay ... Limonla yapmak 

şartiyle istediğiniz kadar domates, 
patates salatalar ... 

- Hiyar turşular, soğan salatalar 
falan? 

- Yok, yok, yok! .. Sakın hal 
- Peynir? 
- Tuzsuz beyaz peynir. 
-Ekmek? 

Roma, 1 ( A.A..) - lngilterenin 
Roma büyük elçisi Lord Pört yazlık 
iznini geçirmek üzere Londraya ha
reket etmiştir. 

"Söylendiğine göre müteahhitler amele bulamadığı için yapı en

düstrisinde işler durmuştur. Garp hududu üzerindeki istihkam işle

rine muvazi olarak cephane fabrika)armın faaliyeti artmıştır. Diğer 

cihetten yapılan propagandalarla efkarı umumiyeye demokrasilerde 

hazı bi.iyiik kuvvetlerin Almanyaya karşı ihtiyati bir harp açmak is

tedikleri bildirilmektedir. Propaganda ile silahlanmanın hararetle de

vam etmesi Alman efkarıumumiyesine Südetler meselesinin dostane 
bir şekilde hallini ümit etmenin doğru olmıyacağı kanaatini ver
miştir. ,, 
-~ ........................... , .. • den ltalyaya geçecektir. - Kızarmış ekmek. 

INGILIZ KARiKATÜRÜ: 

.. 

Çemberlayn dünyaya diyor ki: 
"- Son altı aya nisbetle bafainn epq asaldı. Fakat biras daha tahammül etmen lazım. 

- Su? 
- Pek soğuk olmamalı. Çünkfi ne 

pek soğuk, ne pek sıcak .... 
- Demek ki? ... 
- Evet! Her şeyi yiyeilirsiniz. 

Fakat hu cJ.ediklerimin haricinde. 
- Doktor şunu: Yemek yeme de 

ne istersen ye! desen e ... 
İşte bugiinkii hayatın yemek zev

ki! Eskiden yemek için yaşanmaz, ya 
şamak için yenir derlerdi.... 

Böyle yemekle nasıl yaşanır bil
mem ki? 

Atatürkün Rumen 

Krahna Taziyeti 
Ankara. 1 (A.A.) - Rumanya val

dei kraliçesi Marinin vefatı müna
sebetiyle Reisicumhur K. Atatürk 
ile Majeste Karol arasında aşağıda
ki telgraflar teati olunmuştur. 

Majeste İkinci Karol 
Rumanya Kralı 

Bükreş 
Rumanya valdei kraliçesi Marinin 

şahsında Majestelerinin ugr~ adıö-ı e-r ,.., 
ım ziyaı büyük bir teessürle öğren-

dim. Majestelerinden, gerek kendi
nin gerek Rumen milletinin yasına 
çok samimi surette iştirak etmekte 
olduğuma inanmasını elemli sempati 
hislerimi kabul etmesini dilerim. 

K. ATATÜRK 
Reisicumhur K. Atatürk. 
Benim ve milletimin uğradıf:!ımız 

büyük kayıp münasebetiyle gönder
diğiniz hararetM ve lütufkar tazi
vetlerinden dolayı ekselansınıza te
şekkür ederim. 
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·· çük Kızları Ko on ya 
le ~andırıyormuş 
"Kollarımdan Sürükledi, 
Saçlarımı Okşadı, Hemen 

Dükkandan Kaçtım ... ,, 
Evvelki gece, 12 yaşında bir kızı kaçırmak isterken bayıltan • 

Taksimde Feridiye caddesinde Neaagora mağazası yanında ko~ ! 
fonyacılrk yapan 50 y~lannda Mığırdıçın duruşmasına dün, me~ . 
hut suçlara bakan Aslıye Dördüncü Ceza mahkemesinde başlandı. 

sürüklemeye başladı. Ben feryat et
tim: "Baba, baba" diye bağırdım. 

O hala beni sarsmakta ve sürükle
mekte devam ediyor, ayni zaman -
da da sövüyordu. 

Sonra bayılmışım. Ayıldığım za
man kendimi polislerin kolları ara-, 
sında gördi.ım. 

Mahkeme bundan sonra Kirkor, 
Şukrü, Bcdros ve Madam Vartanoşu 
şahit olarak dinledi. 

Şahitlerden birisi: "Kızın sacları 

Katil 
Osman 

Saçmalıyor 

Osman mahkemede ..., dağınıktı". diyordu. Reis kızı ortaya 
çıkararak saçlarını sallattı. Zülüfle 
rinin öne dbkiili.ip dbki.ilmediğini tet Cumartesi günü, Bakırköy civa
kik etti. Azoryanın öne eğılince saç- rmda, nrkadaşı Mehmedin kafasını 
ları da gözünün önüne dokülüyordu kuzu gibi kesen o~man, dün, saat 

1 S~caklar Çok Fazla ... I 

t 
• 

ÖGLE NEŞRIYATI: 
Saat: 14.30 Plftkla Türk musikisi. 

Havııdls. 15.05 Plııklo Tilrk mus 
15.30 Muhtelif pldk neşriyatı. 16 501'· 
AKŞAM NEŞRiYAT!: 
Saat: 18.30 lhıfif miizik: Tepebaşı 1J 

dlyf' bnlıçrslnclcon mıkll'n. 19,15 KonCe> 
Kndıklly H:ılkevl nnmın::ı· S<'vkl't 5 
diye bJhçı>s!nrl<'n nnklen 19.55 Borsa 1' 
lerl. 20 Snııt :ıynrı: Grcnviç rnsııtb 
sinden n::ıkkn Vedi:ı Hı7.n ve arkada 
tnr;ıfınd:ın Tıırk muslkiı;f ve h nlk 
ları. 20.40 Hnva raporu. 20.43 Ömer 
Doğrul tarnfındnn Aro~n söylev. 21 =' 
ayarı: Orkestra: 1 - GrPk' SOvlt J\l! 
yE'n . 2 - Gnnn: Ekst.,-;. 3 - Glinka: 
koviynk. 21 30 MU7:afkr fıkar ve a 
dnşl:ırı tornfınd.ın Turk musikisi ve t. 
5nrkıl:ırı. 22.10 l\107.lk ve varyete: 'ft 

b::ısı Belrolye b:ıhı;esindcn naklen. ı! 
Son hnbl'rler ve ertesi günün progt' 
23 Sıınt ayarı: SON. 

ı\nknra Radyosu 
ÖCLE NEŞRiYAT!: 

S:ınt: 14.:ıo Konşık plfik nesrlyatı, ti 
Pi.ikin T urk mu iki 1 'c halk şarlt 
15.15 A1:ıns h:ıberlcıi. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

S:ıot· ır..:ıo Kon ık pl:ık neşriyatı. tJ 
Tıırk musikisi ve halk ş:ırkıları (MsJC 
1" ve :ırk:ıd. l:ırı). 20 Saat ayarı ve 
rııpc;:ı nrşriynt. 20.15 Tiırk musikisi 
h:ılk s:ıı kıl::ırı (Snl:ıh:ıttln ve arkadıı•I" 
21 Kcmnıı .. oln: Pror. NC'Cdl't Atak) :f'1 
nodo: Pror. Ccorg Mnrkovlst. 21.15 S 

yo rnlon orkf'strnsı: 1 - MoussorgslC' 
p:ık, 2 - T~c>h'ılknwsky Choncontrfl 
3 - Mosıkwski Spnnl SCHc tiinze, 4 
Fl'rr:ı ri <ı C:ypııy lılyll, 5 - Paul l!c:l'e 
\'eı tur :m elnC'r np<'rC'ttC', G - Drfgo S 
te clu Bollf'l: Eıımnrl'ld:ı No 1 7 - ~ 
hoven Aune AmlE', 22 Aj:ıns hob<'rıcrt 

Azoryn mnhkcmcde 

Sabitlerin hemen hepsi de şikaye on sekizde müddeiumumiliğe geti
tini teyit edecek mahiyette söz söy- rıldı Sultanahmet sulh ikinci ceza 
lcdiler. Madam Vartanoş şöyle söy- hakimi Snlahattin sorgusunu yaptı 
lüyordu: ve derhal tevkif etti. Kendisile gö-

- Bo.y reis, bu Mığırdıç her va- rüşen bir muharririmize Osman şun- Son günlerde lstanbul sıcahtan havrulııyor. Hararet güneşte 
kit küçücük kızlan dükkanına çağı- ları anlatıyor: 64 dereceyi buluyor. Dün, meosimin en sıcah günlerinden biri 1 

hm;a rnporu. 22.15 ynrıııki progrıun-

HA Pf F KONSERLER: 
7.10 Bcrlin kısa dıılgn<ıı Halk musi# 

(8.15 dc>\•ıırnı) (9 45 K:ırı ık mu~ıki) il 
Davacı yerinde kısa çoraplı 12 ya 

§lnda Azorya isminde güzel bir kız 
vardı. Azorya henüz rüştüne erişme 
rniş olduğu için, ayni caddede kun
<luracılık yapan babası Mığırdıç Ve 
li ve davacı olarak bulunuyordu. 

nr, onlara kolonya verir, tırnakla- - Yahu beni asacaklarmış, as - idi. Resimde gördüğünüz dükkancı, kapısının önünde baygın 
rına cila sürer. Yavrucuklar bunda'l sınlar. iste avucumda 2ı5 lira pa- uyuyor. 
nedense korktukları için bir ayak- ram var Bunu da alsınlar. Benim bü Sokaklarda terleme k .. k ·· d ... • .. · larını dukkana atarlar, orkerek veri tün kabahat!.m öldüğiinü söylediği- ret 33 h d "k 1.me mum un egıl .• Golgede dahı hara-

· ı P rl~ M ındiy 1 pi.ık mu l kl-ıi 9.15 f!J 
' \ 9.45 P15k 10 3!i Pl:"ık 12 Plfık 13 13 ' 

kıım dnl :ı ı h:ırif mu ı ki (14.15 de\ 

1 1 
· ı 1 D" · M h d' A e a ar yu sc ıyor. 

en şey erı a ır ar. un de davacı kı nız c me ın ahır zaman peygam-
zın kollarından tutmuşsürühlüyor- beri Muhammet ~duğuna inanı~m-ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kız utanarak ve ağlıyarak hadise 

:yi anlattı: 
- Ben pazar günü akşam üzeri 

oradan geçiyordum. Mığırdıç beni 
dükkiınınn çağırdı. Girdim.,, Sana 
kolonya, tırnak cilası vereceğim, bir 
-dakika yanıma gelmez misin?" dedi. 
Dinlemedim. Bunun üzerine birden 
'bire soknğn f"Irlndı. Çıplak ko11nn

'ltla sülük gibi yapış)r Mahkemeniz
ıde söylemeye utanacağım bir şekil -
de vücudümü avuçlamaya · ve beni 

du. dır. Peygamber olmak kolay değil 

Bundan sonra müddeiumumi id - ya. İşte bazan insanın kellesini böy Kaybolan Bir Cütdan Askeri Hesap ve Muamele 
Memuru Ahnacak diasını söyledi ve suçluya ceza ve- le uçururlar. 

Aranıyor ~Eminönü Askerlik Şubesi Başkan-rilınesini istedi. Suçlu müdafaasını 1 İki jandarma Mehmedi hfıkimin 
yaparak: önüne cıkardılar. Hakimin sualleri 

- Benim bu kasap Mığırdıçtan a- ve verdiği cevaplar aynen şudur: 
lacağım vardı. Parayı isteyince böy - Adın ne? .. 
\c Hl.ha c1.ı. nen ıçız.ı.nı l\;H~"'lrmtı - ~-ır-

cevnp verdi: 
- Osman. 

> 

p .. .. lıgından: 
azar gunu saat 19,30 ile 20 ara- . 

S d B 
.. ··k d d N" dd . l Kara, denız ve hava birliklerinde 

ın a uvu a a a, ızam ca esın- . . . .. 
d b

. . .~ d d" . .. 
1 

.. ;stıhdam edılmck u?.cre bu yıl hesap 
e ır cuz an uşuru muc: veya ,.,,_ 

?• ~ y " um s r: ıtr.• • okuluna 100 

.. ~uhteviyatı bir mikt~r p~ra ile rin Temmuz ayı içinde h<.>men şube
buvıyct var~kası, askerı ves.ıkalar ye miiraca:ıtlcri ile kabul şartlarını 
ve bazı fotograflnrdan ibarettır. Bu- öğrenmeleri iliın olunur. 

/\GIBCEZADA: 

Üvey Kı ını 
Öl .. rdüğünü 
lnkCir diyor 
Geçen sene, Kadıköyünde, üvey 

kızı Reyhaneyi öldüren eski maarif 

ımemuru Cevadın muhakemesine 

dün ağır cezada devam edildi. Suç
ilunun avukatı İrfan Emin müdafa
asını yaptı. Müdafaanın anlattığına 

.göre hadise şöyle olmuştur: 

Cevatla kansı ve üvey kızı Rey
!hane iyi geçinemiyorlar. Bunun ye
gane amili de Cevadın yakın dost
~asından Sudidir. Hadise akşamı, hah 

çede sofralar kurulmuş, içki içili -
yor, eğlcniliyormuş. Sudi ile Ceva
dın refikası yukanda konuşuyoriar 
mış. Cevat ta çıkmış. Refikası ken
disine şöyle bir ihtarda bulunmuş: 

- Rica ederim Sudiyi işgal etme 
tyiniz. 

dım.,, 

Mahkeme bugün kararını bildire-

cektir. 

iTiRAZ: 

Fırın Sahi i 
Kesilen Cezaya 
• • • 
ltıraz ttı 
Dün, Sultanahmet sulh ikinc! ce 

za mahkemesi, Mercanda, sekiz nu
maarlı fınnın sahibi Ahmet Ziya 
hakkında, fırında ikinci nevi ekmek 
ve gram tartılan ve kurulmuş fa. 
re kapanları bulundurmadığı, mu -

- Babanın adı ne?. 
- Babamın adı nüfus kağıdımda 

yazılı amma, ben bilmiyorum. 
- Oğlum sen burada söylemeye 

mecbursun .. 
- Benim babam ölmüş. Anam 

başka bir kocaya varmış. Ben ,Adem 
ağayı tanırım. 

- Oğlum annen ~ana asıl baba
nın adını söylemedi mi? 

- Annem de ölmüs, ben babamı 
görmedim. Adını da bilmem .. 

- Kaç yaşıdasın?. 
- 21 olacak.. Askerim de üç ny 

evvel terhis edildim. Aksarayda, ab 
lam Eminenin evinde oturuyordum. 

ayene raporsuz tezgahtar kullandı 150 liraya bir tarla sattım. . 
ğı, elektrik sigortıısına tel taktığı. 
masalarının üstüne gayet kirli bez - Peki, ablandan da babanın is-

mini öğrenmedin mi? 
örttüğü için, belediye tarafından ve · _ u 

rilen ceza itirazını tetkik etti. Şa- - HEay1 _ır.: . k 
. . - v ımısın o uma vazma bi -

hıt olarak polıs 2244 numaralı Ha- 1. . . ? ' ~ ' 

M h d
. 

1 
ır mısın .. 

san ve 147 numaralı e met men· B k" A k 
d

.
1 

- e arım. s erlik ocağında bi-
ı er. k ··~ . Masanın üstünde de bir kucak ek raz 0 ·uma yazma ogrendım. Ac:ker-

likte otomobil tamir ederdim. Ter-

Bunun üzerine Cevat sinirlenmiş 
ve: 

mek bezi vardı. Her iki şahit te tut 
tukları zapta uygun bir şekilde. şe -
hadette bulundular ve teftiş esnasın 
da pahiyc müdiirü Fahri ile kayma 
kamın da bulunduğunu söylediler. 

his edildikten sonra bu Mehmetle 
arap hoca benim önüme düştüler. 

Hazine aramaya başladık. Sanatım 

hazine arayıcılık oldu. Uzuncaovada 
hayli yerler kazdım. 

- Doğduğun yer neresi? : 

}anların paradan gayri diğer bütun 
vesikaları posta ile r.azetemız. mu- Parasız Kurslar 
harrirlerinden Vahid Ramiz namına Eminonu Hulkevındcn: 
göndermeleri insaniyet namına rica Ortaokul ve Lisele\dc tarih, coğ-
olunur. 1 rafya, yurt, fizik, kimya, biyoloji, 

köyünde aslan ağızlı bir çeşmenin 

yanında, hazine bulunduğunu söyle 
di. Araba ile gidecektik. Ben kendi-
sine, param yok, araba parasını sen 

ver, dedim. Bir araba ile yola çık
tık. Mehmet daima bana: "Ben ahır 
zaman peygamberiyim." derdi. Arap 
hoca da: "Sen bu adama fena gözle 

bakma, bu peygamberdir. Buna 
inan." derdi. Ben de Mehmedin pey 
gamber olduğuna inandım. İman ge
tirdim. Çünkü bir gün Mehmet F. -
min isminde bir arkadaş ona tokat 
vurmuş. Mehmet gece onu ayağına 
kadar getirtmi§, ben bunu Mehmet 
Eminden de dinleyince bu adamın 

tekin olmndığına inandım. 

fonbilgisi ve matemrıtik grupların
cian ikmale kalan talebeyi hazırla
mak üzere kurslar açılmnsı kararlaş
tırılmıştır. lhtiyncı olan talebenin 
G Ağustos nksnmına kadar adlarını 
Evimiz sekreterliğine yazdırmaları 

rica olunur. 

Öğretmenler Cemiyetinin 
T aziyetleri 

Istanbul Oğrctınenlerı Yardım Ce-
miyetinden: 

Istanbul 37 inci ilkokul öğretmen
lerinden Müveddet Erdem ile Siliv 
ri Seiimpaşa okulu öğretmenlerin

den K:ızım Çardaklıyı maalesef ara
mızdan ebediyyen kaybettik. Ailelc
rıne ve sayın arknd:.ışlnrımıza tazi~ 

yetlerimi7.i strnnrız. 

O gün arabayla Bakırköyden ya- Kaybolan Bilezik 
rım saat kadar ayrılmıştık. O yine Cumartesi a~şamı Heybeliden ge-
bana: len vapurla Taksim arasında bir pır-

"Ben peygamberim, bana iman et, lanta pliıtin kol saati kaybolmuştur. 
etbczsen kafirsin" dedi. Ben de iman Sıraselvi caddesi 63 N. ya getirene 

13.20 P:ırls Mondiynl Kon er n:ıkll 
dcv:ımı 13.25 Bukrl'Ş Slbıçc:ınu orl'C ' 
Si (14 .30 dC\'Otnl) 17 V, r OVO Snl<'tl 
k<' tr:ı• ı 17.15 Pnrl<ı Mondiyal pltik r' 

ı::ıki!>i (17.35 Keın ) 18 Pnrıs MorıclC 
Pliık nıuı;l'<l"i l!J 17 Bukrcs Plfıkl~ 

~ 
sar Fronkın c c>rlcrlndl'n 19.30 Pc te 
yo ork• rtrosı (M:ıcar be tcl<'rf) 20 
Prag Ork<' h o, kemnn, saksofon, P <' 
20.30 P ar ls Mondiyal pHik 22.45 13~ 
Hir loknııtt:ıd. n l..--on tT nakli 24 1~ 

DöVME: 

• 
Kom1usu A ş yı 

Dövmüş 
1 

Karagümrükte, Karabaş nıııJı~ 
sinde, 17 sayılı evde oturan P. 
kadirin kızı Ayş~. dl.in, kucnğırıd~ 
giinli.lk bir çocukla müddeiurı'lıı 
ğe gelmiş \"e durmadan ağlı)'ll11 

cuğunu göstererek: 

B "dd . • ·-·ııdt - ny mu eıumumı e\•ı"'.. S: 
turan adııı:ıım Ayşe beni dövdll· ,. 
larımı çekti, yumrukladı. fki ff" 
denberi sütüm kesildiı çocuğıııtl 
kaldı, ölecek, dedi. Müddeiur11ır 
şiknyetçlyi tabibi adillere görıd 
Tabibiadil Enver Karan çocuğıl 
dının memelerini muayene etti· 
receği · rapora göre tahkikata cıe 
edilecektir. 

-o-
HIRSIZLIK: 

9 Ay Yatacali 
Dün Sultanahmet sulh üçii11' 

za mahkemesi çalıştığı suras~ 
ğazasından dört defa kumaş çı1' 
sim kızı Elizanın duruşmasırı~ 
di. Hakim sucu sabit gördü· 
sine 9 ay hapis cezası verdi. Hakim daha evvelce dinlenen şa 

bitlerin ifadelerini okudu. Bunlar: - Bana tariz edeceğine kızın Rey 
haneye bak. Elalemle fink atıyor, 

demiş. Reyhane atılmış, küfür et -
miş. Cevadın susma teklifine karşı 

Cevadı tahrik edecek sözler söyle -
miş. Bunun üzerine, Cevat Reyhane 
nin saçlarındnn yakalamış, sandığın 
üstüne yatırarak bacağından bıçak
la yaralamıştır. Yaralama saat 19.30 
da olmuş. derhal polise haber veril
memiş. hususi surette evde tedavi 
C'dilmek istendi~i için de fazla kan 
:r:nyi etmiş. hastaneye, ancak saat 23 
te kaldınlmıs ve kırk dakika yaşa
dıktan sonra da ölmü '.tür. Mabko
me. bu noktayı Tıbbı Adliden sor -
mustur. Suçlunun avukatı, bu rapo
ra itiraz ederek: 

· - Memurlar :fırına geldikleri za 
man :fırının içinde pişmekte olan i
kinci nevi ekmek vardı, diyorlardı. 

- Bilmem, anam, babam Selanik 

lidir. Ben Bandırmayı biliyorum. 

ediyorum, dedim. O büyük adamları 1 miikafnt verilecektir. 

da büyü ile kuvvei kutsiye ile şişir ==========================~ 
miştir. Arap hocanın kınsız bir bıça ı•••••••••••••••••••••••••"" 
ğı vardı. Hazine ararken naima y:ı- I 
mmızda tasırclık. O giin dı> :Mehmet 1 
bıçağı almış, bir bezle arabanın içi

ne koymuc;tuı Ben Mehmede dedim 
ki: "Arkadaş sen peygambersin. A
menna .. fakat, kunduracı Salahattin 

O MAGAZİN 

- Bu rapor değil, adeta bir fet
vadır. Hadiseyi tahlil etmiyor, diyor 
du. 

Şahitler bunları reddettiler ve: 

- Eğer ekmek bulunsaydı, bize 
orada gösterirlerdi. Hem ikinci nevi 
ekmekler uzundur. Derhal göze çar 
par. Bize fırını açıp ikinci nevi ek
mek pişirmkte olduğunu da göster 
medi, dediler. Muhakeme, nahiye 
müdürü Fahrinin şahit olarak din -
lenmesi için başka bir güne bırakıl 
dı. 

- Mahkumiyetin var mı? 

- Mahkumiyet ne demek, anla-

madım .. 

- Hapse girdin mi? .. 

- Hayır girmedım .. 

- Bu adamı ne diye öldürdün? 
- Bu Mehmet benim tam 150 li- evime geliyor, parasını istiyor. Eğer 

bu defa da hazine çıkmıyacaksa ben 
memleketime kaçarım.,, dedim. Meh 

ramı yedi. Halli hazineyi bulama -
dık. Nihayet kunduracı Salahattin
den 20 lira borç aldım. O bana her met: "Yahu neye kaçacaksın, se
gün hazine çıkacağını söylüyor ve nin neni alacak? Hiç aldırma.,, de

ta olduğunu ve işte ağır ve haksız bir yer gösteriyordu. Geçenlerde di. Zaten, kız kardeşim Emine de 
bir tahrik kabul edilmesi lazım gel- tren yolundaki bir çukuru göstere- benim bu adamla konuşmamı istemi 
diği gi.'bi, hfidisenin alelfıde bir yara rek: yordu. Hatta evden bile kaçtı. Ben 
lama vnkl\Sl olduğunu ve vaktinde - İşte burada hazine çıkacak, de- kendisinden hazine sorunca, o yum 
hastaneye kaldırılmadığı icin Rey - di. Üç gün, üç gece kazdım. Ellerim rukln yüzüme vurdu. Ondan sonrn
hanenin öldüğünü ileri sürdü. Ve patladı. Nihayet su çıktı. Geçen se- sını ben bilmiyorum. Bir çeşmeye 
zina tahkikatının Üsküdar müddeiu ne de Kocamustafapaşada bir evde uğradım. Su içiyordum. Bir de bak 

Sonra müekkili' tarafından şahit mumiliğinden sorulmasını istedi. hazine var, dediler, kazdım, fakat tını ki elimde Mehmedin kellesi var. 
olarak dınlenen Sudi ile karısı a -

1 

Mahkeme bu isteği yerine getirme-\ polisler bastı, karakollarda sürüklen Hakim Salahattin bundan sonra 

leyh ne dava açıldığını. Üsküdar müd 
1 
ye karar verdi ve muhakemeyi 15 \ dim. tevkif karan ver~rek suçluyu jan -

delumuMılıginde takıbat yapılmak-
1 
ağustos saat on beşe bıraktı. İki gün evvel Mehmet bana, Avu darmalara teslim etti. 

o 
Bu nefis salon mecmunsının dlir diinr.ü sayısı üç renldi 

kapak içinde birçok renkli tnblolar ve 150 giizel resiınle 
liı olnrak çıkmıstır. 

CEMAL NADlRlN renkli tam sayıfa karikati.iri.inden 1" 
Nizamcttin Nazif, Peyami Sa fa, Selim Sırrı Tarcan, AbidiJ1 y 

ver, Mahmud Yesari, Prof. Dr. Fahrettin Kerim, J{andı:: 
Nüzhet Abbas,- gibi tanınmış muharrirlerin yazılarını. '1 

Tiyatrosu artistlerinin yaz tatilini nasıl geçirdiklerini, plB~ 
daki hayatın iç yüzünü. Yeni açılan kız Model mektebini; J. 

· bul içindeki çerğe çocuklarını canlı resimlerle bu sayıda ~ 
~~~ \ 

Ayrıca: SPOR, FOTOGRAFÇILIK, KADIN ve ERJ{El{ 
DALARr .·, AKTUAUTE SASIFELERIYLE FOTO Mnhr.I 
Dördiincü sayısı eşsiz. bir nefn settir. 

aml .. !mlBll............... 
Deniz Lisesinden : 
Lisemizin birinci sınıfına on yedi yaşını bitirıp on sekit i: 

aylar almış olanlar ve ikinci sınıf için de 16 - 20 yaşında oıaıı1~s 
cKlilecektir. 4 Ağustos ak~mına kadar müracaat edilmesi. 

c 
aı 
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TAN 
GündeUk Gazete 

'l'AN'ın tıedefl: Haberd.. flklrde, her· 
teYd• temiz. dDrDet. aamlmf olmak, 
karlln guıteel olmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELİ 
Türkiye Ecnebi 

1400 Kr, ı Sene 2800 Kr, 
750 Kr, e ~ 1500 Kr, 
400 Kr, 3 Al 800 Kr, 
150 Kr, ı ~ aoo Kr, 

lıtuıeueraruı posta lttnıadına dahil ol
lluyan memleketler için SO, 16, 9, 3,5 lira 
dır. Abone bedeli peşindir: Adres de!il
tfrınek 25 kuruştur. Cevap için mektup 
lara 10 kuruşluk pul ilAvesl llzımdır. 

[ GONON MESELELERi 1 

Cinayetler 
Çoğaldı 
>'cızan: M. Zekeriya SERTEL 

Son haftalarda cinayetler çoğaldL 
Cinayetlerin çoialmannı mucip o

'- birçok içümai ve iktısadi se
bepler vardır. Buna fÜphe yok. 

Fakat sıcakların da tesirini inkar 
edenıeyis. İçtimai ve iktısadi sebep· 
lerıe yorulmuş olan sinirler, sıcak
~ tesirile bütün bütün kontrol 
edilemez bir hal alıyor. Başka za· 
lllanlarda iradesine hakim olabile
tek olan bir insanı iradesiz yapıyor. 
herken ortaya bir cinayet çıkıyor. 
Sıcajın sinirleri bozan tahl'ipkar 

kuvvetini ink b edemeyiz. Herkesi 
•inirU, hırçin ıorüyorsan, biraz da 
bundandır. 

* llARP GELiYORMUŞ -----1..ondrada dolatan bir rivayet var: 
A.iııstos on beşte harp başlıyacak. 
diyorlar. 

Bu rivayeti bilhassa mali maha
filde çıkarıyorlar. Çekoslovak me
lelesinin hila halledilmemiş olması
Ilı, Uzak Şarkta Japon·. Rus mü
ll&aebetlerinin gerıinleşmiş bulun
lllaaını sebep olarak gösteriyor ve 
~aıa. ileri giderek harbin başlangıcı 
b Bu kötü falcılara_in nmak için sc-
ep Yoktur, Ne Almanya çekoslovak

Yadakj Südet ekalliyetleri için harp 
edecek haldedir, ne de Japonlar U
l!ak Şarkta Çin harbini mU\·affaki· 
Yetle bitirmeden yeni bir harbe gir
~eyi göze alacak vaziyettedir. 

l>Uuya hundan çok daha tehlikeli 
taınanlar gerirmiştir. Milletler he
:~ı harbe girebilecek vazivette de-
gl)db. ~ 

Bu rivayetler borsada dalavera ç . ' 
1 evırrnek istiyen birtakım oyuncu-
•rın işidir. 

* 1
lMIRt ORNEK ALALIM 
-----------------------------------~ l>ün İzmir muhabirimizden hirta-
ll' lll fotoğraflar aldık. Bize beledive
d lll retbdiği yeni otobüslerin, fu~r
~lı::i hazırhkların, Kültürparkta vü
aı de ıetirilen ağaçlık sahanın re-

llllerini göndermiş. 
İıınir . . . d T .. k' . g ımar ışın e ur ıyenın en 

~~di ri~en şehridir. İstanbul maale
"ı zınırin artıklariyle geçinmiye 
ftu~hur kalmıştır. İstanbulda şimdi 
1-.:ıYen otobüsler, İzmirln artık kul
ili ~ayıp kenara attığı artıklardır. 
~ eski giyen fakirler gibi İzmirin 
"'-ı lalllp attığı eskileri kullanıyo
lla · ~ern ekmek fırını işi aylar
._;ıberi İstanbulu meşgul eder du
~: İzınirde bu iş halledilmek üze

·~· \re muhabirimiz İ:ımirele ya
"-i ak modem ekmek fınnının res-

lli r·· d • · ı · 'tOcl on ermıştir. zmır çalışıyor. 

·~ etn ve inkılapçı Türkiyenin mo
>o, •e birinci şehri olmağa çahşı-

11e!-ı.1ıbul hili on beş seneki halin

~· hatti ondan da geridir. Dün 
tbu b..ıa yeni gelen bir dostumla 

...._ 15Uut caddesinden geçiyorduk. 
~Be~ Türkiye haricinde dolaş
~t lrıüddetçe böyle kötii bir so
ı,t,:~ Reçmedim. bir fstanbuJlu o
>l... stanbulun bu halinden acı du--1oru-
~ .... 
~ ltıekten kendini alamadı. 

"-it "l'Upadan vazgeçtik. İzmiri ör
~lını. 

tak· lıf ~"'ldlyede Köy 
tl~erı 1fehır - Hamidiye koyünde 
~o~ e . sene yapılmasına başlanılan 
bit ğıtınen okulu binaS1nın in~ası 

lll'a kadar bıtecektir. 

TAN 

Muharrir, bu sütunlarda Rumelihisarı me

zcirbğının 

ka~ defa 

yola kalbedilmesi hadisesini bir 

tenkit e~mişti. Bu hakll ve ye· 

rinde yazllara bir cevap yükseldi. Bu ce-

vap, muharrirde bazı acı hatıralar uyan

dırıyor. Ve ıu mütalealarda bulunuyor : 

a a • 

En Büyük 
Esef im 

E ili yıldrr yAfryOrum. Ha
yatın her ne,eainden 

tattım. En derin yaralarını ta
şıdım. Hepsi buz aathma itlen
mit nak19lar gibi alikamdan 
silindiler. Yalnız birini unut· 
madun, unutamadım; acııına 

bir türlü alıtamadım: 

Menhus savaştan sonra di. Sırp 
ülkesinden Yunan iline geçiyor
dum. Mevsim kış, gün kasvetliydi. 
Vagon pencereleri buğulanmış buz 
lanmıştı. Bir aralık donuk camın 
ardında kızıl bir renk sezdim. 
Mendilimle camı sildim. Keşke sil
meseydim. Olanca ömrüm buzlu 
bir camın arkasında geçseydi. O 

musibet levhayı görmeseydim. 

Hayır, hata edioyrum. Gördü

ğümü görmeseydim intibaha er

miyecektim. Cürmüm berdevam o

lacak, günahım artacaktı. Gördü

ğüm levha işte şu manzaraydı: 

Batı ufkundan laal ve berrak 

bir büzme uzanmış, minaresi kı

rık, kubWi harap bir camiye do
lanmıştı. lfabedin kapısında bir 

u .,. - ·- .u .&\.4.u.n . .1. 11.lC-

zarlığa bir düşman neferi girmiş, 

çömelmişti. Ve: .. 

B ağrımda vahşi bir sızı duy
dum. Hemen döndüm, arka 

mı cama verdim. "Hep Türklerin 
bıraktıkları yerlerden geçiyoruz.,, 
diyerek inbisatla konuşan üç ciz
vit papazından o ınusibet manzara 
yı gizledim. Kafamda bir ses uğul 
damıya başladı: 

- Senin de hissei şeametin var 
bu işte! 

O gün bugündür, o mühip ses, 
varlığımın zaviyelerinde, homur
danır. dolaşır: 

- Ne binasip imişim! Hangi li
yakatle kanştım ibat işine! derim. 
Tanndan mağfiret dilerim. 

Benim en unutulmaz, en büyük 
esefim, işte bu idi. 

* "Haber,. in sayfalarını karıştı-

nrken "Rumelihisarı meselesine 
pek toyca bir müdahale,. başlıklı 
bir yazı gördüm. Bu meseleye ilk 

--ı 

sesim, sağır dağlara haykırılmış 
gibi akissiz kalmıştı. Ümidim kı- \ 
rılmış, yeısım artmıştı Günün 
birinde, yine "Haber,, in ilk sütu
nunda "Nizamettin Nazif,, den ca
na yakın bir ses almıştım. Bir ses 
ki, etrafımı saran muhavviş ve mü 
hib ıssılığı ilahi bir ahenkle dol
durmuş; garipliğimin acısını bana 
unutturmuştu. 

Yüzbaşı Weidemann 

l'üzhaşı Veidemann 

Son gUnlerde adı, telgraf ha
berler! ara11nda ilk aık geçen yü:· 
baıı Weldemann, Her Hitlerln tıu

auıT aurette kullandıiiı Uç yardım· 

cının biridir. Dliier ll<lıl Her Bruck· 
ner ile Her Schaub'dır. Fakat Wel
demann daha fazla dıf lflere ve ya· 
hancı mllletlerln efklrı umumlye
alnl yoklamaiia memur ıdlllr. Wel· 
demann'ın dliier vazlfeal, Her Hlt· 
lerln muhaberatını ve .ziyaretlerini 
idare etmektir. 

Weldemann kırk yedi yaıındadır. 
Evlidir ve Uç evllt babHıdır. lık p!S· 
rOıte bırakatıiiı intiba, alyaat bir 
adam olmaktan fazla baalt bir aa· 
ker olmaktır. Her Hltlerln itimadı· 

nı kazanmıı olmak en belllbaşlı 
me.zlytlerlden biridir. BllyDk Harp
ten aonra Her Hltlerln Nazllliil ko· 
rumakla meıgul olduOu aırada Wel
demann topraklarını ekip biçmek
le meşgul oluyordu. Yüzbaıı Robm 
ile arkadavlarının l<att4 üzerine 
Her Hltler bu eakl doatuna mUraca
at etmlı ve onu maiyetine alarak 
huauaT toma1lar lılnde kullanmııtır. 

Weldemann bu ıekllde Amerlkaya 
giderek M lı;ter Rooıevelt ile glSrOı

m Dı. daha aonra lnglltere kralı al
tıncı Corcun taçlanması ıır81ında 

lnglltercye giderek lnglllz efklrı
umumlyeılnln lıl11lyatını denemlftl. 
Daha aonra Parla aerglılnl ziyaret 
ve bir çok klm1elerle tem11 etmlı 

ve gl!rOp ltlttlklerlnl rapor etmlftl. 
Ayni zat en aon temHlarını Lord 

Hallfaka Ilı yapmıı bulunuyor. Şlm· 
dl de Chamberlaln ile teması bek· 
lenmektedlr. 
Weldmeann'ın memuriyeti, gayrl

reaml olmakla beraber büyOkçe bir 
kıymeti haizdir. 

Baktım, imza yine "Nizamettin 
Nazif,, in. Okudum. Anladım. Me
ğer "Bürhan Cahit,, adında bir mu 
harrir varmış. O da bu işe karış
mış, Hem bana, hem ona saldırmış. 
Bizi "umranın kervanına haykı

ran baykuşlara., benzetmiş. Niza
mettin Nazifi öfkelendirmiş. 

Z avallı meram arkadaşım. 
Evet, bu vicdan savaşın

da tek ve yegane arkadaşım!. Irk 
namına yüklendiği güç ve mesuli
yetli vazifenin ağırlığı omuzlarına 
yetmişmiyormuş gibi beni de mü
dafaa ediyor. Mertlik, civanmert
lik gösteriyor. Hakkıyle de ispat 
ediyor ki, damarlarında dolaşan 

kan, Bizansın pis mayasiyle pıh

tılaşmamış, kılıcıyla Türk Şarkı, 
atının sağrısında savaş yaralısı kur
tarmaya çalışan öz Tiırk akıncısı
nın temiz ve sıcak kanıdır . 

Bununla ne kadar iftihar duy

muşsam, bize şu topraklar üstiin
de hayat hakkı, refah hakkı, dilek 
hakkı yaratan büyük fethin biiyük 
ve asil şehidine, yer altında bir 
mezarı dahi çok gören, korkunç 
bir ırkdaşın da var oluşuna o ka
dar yandım; o kadar eseflendim. 
Bu soysuz hakikat, Vardar kıyı

sında gördüğüm musibet manzara
dan daha elim bir sızı olarak göğ
süme saplandı. Eski esefi unuttum. 
Bugün en büyük esefim işte bu
dur. 

* llrkün felaketine iki müessir 
sebep olmuştur: Biri, cizvit 

yetiştirmesi lcvantenler; diğeri, 

tekkelerde "ıskat,, ile geçinen şeyh· 
ler ve çömezler .. 

Levanteler, İsUım ananesine hü
cum ve ecdat eserlerini tezyif e
derler idi. Fakat, gözleri hep ha
remde, yerlerdeki giizel kilimler
le raflardaki antik muhallefat ve 

Rumcli1ıisarı şehitliğinde yeni den şehit edilen bir mezartaşı 
yerde yatıyor .. 

avanide idi. Birer vesile bularak, 
hepsini gözümüzden düşürmeye ça 
lışırlar, bize attırırlardı. Yırtık ve 
kırıklarına varıncya kadar toplar
lar, yurtlarına aparırlar idi. Bunla 
nn her teşvik ettikleri işte mutlaka 
bir habaset saklı idi. En habis muz 
merleri de aile ocağından bizi yık
mak idi. Bu, onların mezhebi ve 
ırki vazifeleri idi. 

Te_kkecilere .ı?elince: Onlar da 
"ıskat,, hakkını knybetmemek için 

GÖNÜL 

mürailiğin, soytnriliğin hatta zi
nanın envaını icat ederler, jurnal

cılıkla ün ve makam alırlardı. Hem 
Tanrıva. hem kula oyun oynarlar 
idi! 

Çok şükür, Ci.imhuriyet inkılfl
bı, ümmeti her ikisinden de kur-

tarmayı ilk vazife bildi. Tanrıdan 
dilerim bu saadetli inkılabı da Rab-

bim, onların varisi şıar ve şeamet
leri olanlardan korusun. 

iSLERi 
' 
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ta·z.mm 
Bir Muallime 
Cevap ı.. 8' · · ~cS' 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Anadoluda bir muallimden mek· 
tup aldım. "Boş Mektep,, başlığı al
tında yazdığım yazıyı okuyan bu 
muallim. gayet selis bir ifade ile, 
muallimlik mesleğinin ne kadar :)o
rucu ve s<'meresiz olduğunu, hu mes
leğe girenlere istikbalin muayyen 
hir hududa gelip kapandığını, ilerle· 
mck fırsatlarının pek dar hir daire 
ıçıne hapsedildiğini, muallimlerin 
gösterdikleri feragat ve fedakarlık
ları yazdıktan sonra diyor ki, köylü· 
nün hoş ml'ktebini doldurmak için 
yine muallimden fedakarlık istiyor· 
sunuz. artık yeter. 

Muallimin yazdığı bu mektuptaki 
fikir \'e mülahazalara başından sonu 
na kadar iştirak ediyorum .•. Hatta 
onun dediği gihi hiç bir baha çocu
ğuna meslek ta~ in ederken mual
lim olmayı la\ liye etnıiyl'ceği mu· 
taliiasmda da beraberim. Yalnız bir 
noktada ayrılıyorum. Ne pahasına 
olursa olsun, kö~·lüniin mektebi mu
nllimsiz kalmamalıdır. Zaten hen o 
yazıda hu fedakarlığı muallimlcrden 
istemedim. istanhulda bu kadar iş· 
siz münevverler Yardır, bunlar Halk 
e\•lcrinin kiirsiilerinde, şurada bura
da vatan, millet, halkçılık diye avtt· 
nup dururlar. Eğer bu gençler ha
kikaten vatanperver ve halkçi iseler, 
işte köylerde yapılan mektepler boş, 
bu ağızlarında dola tırdıkları hamiy 
yeti tatbikata geçirsinler, dedim. 
İstanbulda aç, işsiz oldukları halde 
Anadoluya gitmekten çekinen genç
lere işaret ettim. Ya7.ıma cevap ve
ren muallim bu noktaya dikkat et
memiş, bunu muallimlere bir hitap 

telakki etmiş. Fakat bu \•asile ile 

kendisiyle muallimlik mesleği hak
kında konuşabiliriz. 

Yalnız muallimlik değil, biitiin 

kafasile çalışan fikir amelesi, mensup 

olduğu cemiyete ve insanlığa en çok 

semere veren ve en az mukabilini a-

lan unsurlardır. Fikir adamlannın 

hayatta yeglne gayesi lüks olmadı

fi için basit bir insan hayatına kat

lanmaktan kaçmazlar. Fakat bu a

damlann fikir namına yaptıklan bu 

fedakarlığı istismar etmek, _..............,_......._. .................. ............., on lan 

Karınızı Kendinize Ortak Yapınız 
Evlilik bir ortaklıktır. 
Ben bundan bahsetmek istemi· 

yorum. Mev7.u kO<"aların kadınlan 
iş hayatında da kendilerine ortak 
yapmalarıdır. 

Kadın erkeğin işteki gidişini 

bilmedikçe, kurulan ailenin beş se
neden fazla nasıl sürebileceğine 

şa!lmak lazımdır. 

İnsanlar iş hayatında bir sırda
şa muhtaçtırlar. Bu sırrı eve ve· 
remcdiklcri zaman başkalariyle 

paylaşmağa mecbur olurlar. Bu 
kahil insanlar için ev sadece bir 
karı koca münasebetinden ibaret
tir. Kadın hiç hir şeyden anlamaz 
bir mahli'ıktur. Sır tutmasını hil
mez. Ona dert yanmak, itibar ve 
otoriteyi bozar. Bu telakki ile ha
reket eden erkekler karılarını işle
rine ve ev dışındaki hayatlarına 
yabancı tutarlar. 

Bu adamları muahaze aklımdan 
geçmez. Bunu, •bilhassa bizim 

memleket için, gayet tabii görü

riim. Şimdiye kadar kadına mü· 

savi gözüyle hakmağa alışmamış 

bir erkek için, karısını karşısına 

alıp ona işlerini anlatmak biraz 

garip görünür. Fakat o bu hatası· 

nın ce7.asını gayet ağır çeker. Çün 

kil kadın kocasının iş hayatının iç 

yilziinü iiğrenm<'k imkanından 

mahntm olur. Bu mahrumiyet ka
dını kocasının dış ha~·atına ,.e bu
mın akibetll'rine karşı lakayt ya
par. Erkek iflas edebilir, ziyanda 
olabilir, müşkül vaziyette buluna
bilir karısının tuvaletine verecek 

' parası bulunmayabilir. Hatti evin 
masrafını kısmak ihtiyacını duya
bilir. Fakat kadın. erkeğinin vazi
yetini bilmediği için biitün bunla
ra karşı lakayt kalır ve hayatın 

her vakitki gibi devam ettiğini 

zanneder. O vakit kadına dert an· 
}atmak güç olur ve istediği yapı]-

mayınca evde dersizlik ve geçim
sizlik başlar. 

* Halbuki kadın kocasının iş ha· 
• yatında ortağı olursa, ona birçok 

yardımlarda bulunabilir. Kadın ha 
riçten göten bir göz olduğu için 
sızın yanlışlarınızı, hatalarınızı 

daha iyi görebilir. Sizi ikaz edebi
lir. Si:rc yol göstcrchilir. Ve en 
nevmit anınızda sizi kolunuzdan 
tutup kaldırabilir. 

Sonra kadın isti areye Jayık gö
riildüğiinii gördiikçe manen kuv
vetlenir. Mesuliyet duymağa, ko
casının işleriyle ve hayatile ya
kından alôkadar olmağa mecbur o
lur. 

* Bu d<.'dikl<.'rimin doğrulnğnnu-

anlamak için muhitinizde ve tanı

nıdıklannız arasındaki e\ lileri tet 

kik ediniz. 

Büyiik işler ~ apan adamlar, ek
seriya işlerini eve getirme7.ler. 
Bu ailelerde he'\'ecana dayanan 
arkadaşlık )&vaş yavaş zail olur. 
Erkek evin ~·a patronu halinde ıka· 
lır. Yahut eve karşı tamamen la
kayt bir vaziyet alır. O vakit ka
dın yalnız yasamağa başlar ,.e ~u 
yaşayış manen evi yıkmağa kafi 
gelir . 

fü·Jilikte, ilk giinlerdc hnslıyan 
ortaklık bütiin hayat müddetince 
devam etmelidir. 

* Fakat hayat prensiplere bu de

rece uymaz. Akşam erkek eve yor
gun argın gelir. Karasında birçok 
dertler, projeler, planlar vardır. E
ve girdiği zaman kadını da ya mut
fakta yemek pişirirken bulur,ya ka 
dın çocuklarla meşguldiir. Yahut 
evin arta kalmış işleri ile başba
şadır. Halbuki o anda erkek kan
sını artık serbest bulmak lhti7• 

en basit insan ihtiyaçlarından mah· 

nım etmek hiç fÜpheslz ki kimse
nin hakkı dejildir. Fikir adamları

nın baaiin en medeni Avrupa ve A· 

merika devletlerindeki hayatı dahi, 

en basit iş adamının hayatından çok 

aşağıdadır. Fikir adamlarında, entel

lektüellerde bugün hid devre gelen 

huzursuzluğıtn sebebı şüphesh ld 

verdikleri semerenin mükafatım a
lamamalarıdır. 

Bana hitap eden muallim de bun

lardan bir tanesidir. Ben "Boş Mek

tepte., hu davayı ne ıniinakaşa et

tim. ne de buna temas ettim. Tiirk 

inkılM>ının sevim1irici bir semPresl 

olarak köyliiler mekteplerini yapıyor 

lar. her türlü fedakarlığa katlanı. 

yorlar. bunların mekteplerini h°' 
bırakmak hatadır, dedim. Bu hata 
ne muallime, ne gazeteciye, ne de 

ikinci derecede mc ul adamlara ait

tir. Köylerde maarifin ilerlemesi i

çin. maarifin köy mekteplerine e

hemmiyet vcrm<.' İni işaret ederken, 

işsiz miinc\•verlcri, 1 tanlıııl sokakla

rında tufeyli gezeceklerine bu kıymet 

li vazifeye da\'et ettim. llnta mı et

tim? Fakat ben dudakla kalh arasın
daki halkçılıktan hiç bir ıjey anlama

dığım, şuura rlnvanmıvan hiç bir his 
ve fikre metelik vcrm<.'diğim için hu 
hataya dfümiis olncaii"ım .. l\hıallim. 
den hugiinkü fedakarlığından fazlı 
sını istemek aklımdan hil<.' germez. 

• 

cındadır. Kadını mt• gul hulmak 
onu yalnız bırakır \'e hu da erk<.·
ğin eve karşı soğumasına seb<'p 
olur. 

Kadın ev işini kocasının gelme 
saatine kadar bitirmiş olmalı ve o
nu karşılamağa hazırlanmahrhr. 
Çünkü kocasına ortak olamamak 
da kadın için evlilik hayatının en 
acıklı netice~idir. 

Glinlll Doktoru 
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Vatandaıla Mül&kat ,--------------------. HiKAYE 

Tekirda4h, Cek 
$eri ile Güreşi 
Kabul Ediyor 

zvve11Sf gün matbaamıma bizi zi
yarete gelen Türkiye baı pehliva111 
Tekirdağlı Huseyin, gazetelerde Cek 
feri ile gureşip güreşmemesi hak
kındaki neşriyat ve rivayetlere top
Jek(m bir cevap olsun diye dedi ki: 

lzmlrller Aiti 
Klüp Muhteltine 
itiraz Ecllyorlar 

ızmir, (TAN) - Fuar münasebe
tiyle fe}ırimizde Şehir muhtelitleri 
arasında yapılacak futbol maçlarına 
geçen sene olduğu gibi bu sene de 
lstanbulun altı klüp muhtelitl ile 
lftirak etmep karar verdiğini gaze
telerde okuyan Izmirli sporcular 1 

haklı olarak uabiyete kapılmışlar-
dır. , 

Bu ite büyiik ehemmiyet vererek 
bir aydanberl antrenör nezaretinde ı 

~lıpn lzmir futbolculan bu hareke- 1 

ti kendileri için bir hakaret addet- ! 
mektedlrler. 

Nüfus lılerf 
Çaqakapı, Yenlokal sokak 4 

Numarada Ekrem yazıyor: 
"Geçen sene nüfusa ıeçirmek 

istediğim yeni dolan çacuiu
mun tam bacüa bir sene olu
yor, elime henüz nüfus kltıdı· 
nı almak nasip olmadı. Kanu
nun çerçevesi içinde ne yapmak 
lazımsa, b& saat geçirmeden 1 
yaptım. Nihayet ıtınlerce ritle
gele çocuiumun ismini kiltüie 
güç beli yazdırdım. Fakat he· 
nüz ellinde kendi çocuium ol
duğuna dair bir velsika yok. Ntl
fus memurlannın biraz daha sü
ratli ve verimli çalıtmalanna 
imkan yok mu?,, 

BELEDiYEDE : 
TEYZENİN APARTIMANI 

- Cek Şeri maruf bir pehlinn
dır. Birkaç zamandanberi Türkiy& 
de bulunmaktadır. Bu pehlivanın Is
tu.bula gelişi şüphesiz seyahat mak
adile değildir. Maamafih şimdiye 
tadar ne kendisinden, ne de onun 
namına bir menecerden bir gi.ıreş 

teklifi karşısında kalmadım. Bunutı
la beraber Türkiye baş pehlivanı sı
fatile memleketimize gelmiı olan 
böjle bir pehllvanul arzularını ka
bulü ,eref )Sayarım. Y a1nız bunun ne 
zaman, ne şartlar altmda yapılacağı 
bıstiriimif olmadığından minder g.
ldt alınacak ucret gibi teferruatla 
meşgul olmanm sırası da jilmif de
lildir. 

Spor mmtakuı erklnı bu hareke
tin yanlış olduğunu ve karşılarJjlda 
Istanbulun en kuvvetli muhteli!'ini 
görmek lstediltlerini beyan etmekte
dirler. Eğer hakikaten ,ehrimize ge
çen seneki gibi altı klüp mubtelitin
den te§kll edilen bir takımla gelinir· 
se ve geçen aeneki maçların ~ntere
san ohnamasma yegane sebep olan 
bu hareket tahakkuk ederse Izmir 
altı ldüp muhtelitine karşı rzmirin 
Udncl mııf klilplerinden teşkil olu
nacak bir B takımı çıkaracaklardır. 

Yeni Çalışma 
Şekli .Dün 

f azan : Mahmut Y eıorl 

•••••••nr• • ·------
Başladı 

M otörle Büyükdereye gidiyor
duk. Emlrgln önünden ge

çerken .. arkadapma, büyük bir ya
lıyı gösterdim: 

pılıp arkaya sallandınlmıf, batı o
yalı tülbentle örtülü, bunquk y8s 
lü bir ihtiyar kadın göründü. Di

Resmi daire ve müesseselerde 
dünden itibaren yeni çalışma saatle
ri tatbik edilmiştir. 

U, çıtak çetrefil: 
- Teyzemin yalın! "- Bu mudur bizim damadı
Arkadaşım. bir yalıya, blr de 

bça baktı, Adeta homurdandı: 
mız? 
"Doğrulur gibi oldum, elini öp

Nahoı ve arzu edilmiyen bu hare
ketlere meydan verilmemesi ve ls
tanbulun en kuvveUi klüplerinden 
teşkil edilen bir muhtelitin ~ehrimi
ze gönderilmesi içizı şehrimizde bu
lunan futbol federasyon reisi Uıınyal 
Akbel'e müracaat edilecektir. 

Bu yeni şekle göre memurlar sabah - Teyzenin yalısı ha! Bizbn 
teyzenin apartımanı gibi olmasın? 

tüm. 

Bizim arkadaşlardan bazılarının 

"ejer ben güreşmezsem,, Cek Şeri i· 
le giıre§eCekleri hakkında sözleri cid 

tB tellkld etmem. Bana teklif olma
dığı için reddetmekllğim mevzuuba

his delildir. 
Jılaamafih bu adamla gilrefmek nt

,etinde olanlar serbesttir. :Fakat bu 
güreşlerin neticesi ne olursa olsun 
Tilrkiye baş pehllvanile karşdaşma
dan diğerlerile alacağı enticelerc ba-

Fransa Turunu ltalyan 

lartal Kazandı 

T elıirdaflı Hüaeyin 

kıp Cek Şeri hakkında hüküm ver
mek doğru olamaz. 

Tekirdağlının yukarıya naklettiği

miz çok mantıki sözlerinden sonra 
artık bütün dedikodulann suya dü19· 
ceğini umuyoruz ve yine umuyc•nız 
ki hakkında hayli söz söylenen Cek 
Şeri de Hüseyin gibi açıkça fikirle
rini bize bildirir. 

Balkan Oyunlan 
Dünkü Akşam gazetesinde Atina

dan gelen bir telgraf bu sene Balkan 
oyunlarının Atinada yapılacağını ve 
müsabakalar için 3 ve 4 Eyltil tarih-

harici işler için matbuatı tenvir et
mesi itiyadı yok ise de ge<}en sene-

Altılar nnılltelitini tlar1el 
T. S. K. btanbul Bölgesi Futb>l 

Ajanlığından: 

Izmire gönderilecek olan lstanbul 
muhtelitini te§kil eden aaşğıda adla
n yazılı idmancılarm ikinci antren
manlarını yapmak üzere 7 - 8 - 1938 
pazar günü saat 17 de spor levazun
larile birlikte Anadoluhisarı sahasın
da hazır bulunmaları tebliğ '>lunur. 

Beykozdan: Bahadır, Sadettin, Şa
hap, Kemal, Turban, Safa, Gazenfer. 

Vefadan: Muhte19m, Muvahhit, 
Hüseyin. 

---ıo---

Su Topu Müsabaka11 
ki mukarrerattan olarak bi}\yoruz Geçen hafta Moda yüzme havu
ki bu lelle Balkan oyunlan Yup- mnda 1"P'l•mıyan IU topu müsaba
lavyada yapılacaktır. kalı 5 - 8 - 1838 cuma vünü akşamı 

Bu kararın dejipnesini mucip o- eaat 1 'I de Beflktal Jiimıe havuzwı
lacak ne bir hadise, ne bir aksi b- da yapılacaktır. 

Bu müsabakaları idare edecek olan 
rar da mevcut olmadığına naZaPan 
Atinadan gelen telgrafta bir yanlış

lık olmak ihtimali vardır. 

Zaten Atinach yapılacak oyuıilar 

.Prcmıcı tun.mu 1ca.rnaft ltcdycm için Eyl<ll bap çok erkendir. Yunan-
kopeuu Bcu1all lılar hiç bir zaman onlann Tepini-

Ber 1e11e ayni tarihlerde tekrarla- evvel biyadetinden erken yapılma
m ve Fransa halkmı büyük bir ııe- sına iklim prtlan itibariyle razı ol

J'PD. ve merakla yakından alikadar mamlflardır. 
eden bisikletle hansa turu nihayet- Bizim tahminimiz bu te1srafta ya-
lenmi§tir. zılı olan Atina isminin bqka bir 19-

5 Temmuzda ba§lıyan ba milsaba- bir ismi olduğu merkezndedir. 
b muhtelif merhaleler halinde kat
edUmit ve eon merhale olan Lil ile 
Patis arumdald 272 kilometrelik 
-.feyl ÜÇ Fransız kOfUCUSU a:rnl 
DIQlnda katederek 8 saat 54 daki
kada birlncl gelmlşlerdir. 

Kat1 tamlfte biıtün merhalelerde • 
~lman dereceler hesap edilmlf ve en 
fu1a puv,p alan ltalyan koşucusu 
Bartall birinci, Belçikalı Vervake l· 
ktııci, Franaı:z Koeon üçüncü olmut
lardır. 

Takı.m halinde de Belçikalılar bi
rtnct, Italyanlar ildnci, Fransızlar ü
çöncU olmıiflardır. 

TAN - 30 seneyi mtıtecavlz bir 
amandanberi yapılan bu kofuyu 
rransanın Oto spor ...... tertip 
etmektedir· Fransanın hudut ve sa
hillerine muvazi yollan takip et
mek prtiyle Paristen kalkıp Pariate 
nihayetlenir. 

YENl$EHIRDE SPOR : 

hakemlerimizin o gün ve saatte Be
pktaf stadında hazır bulunmaları 
rica olunur. 

l•ref Klibü 
Beflktq muhitinde Şeref klübü 

ismile yeni bir klUp kurmak için a
lAJraür m•kam1ara müracaat edildi
lini ft formalitelerinin ikmal e
dilmek üzere olduğu haber alınlDlŞ
tır. 

Bu muameleler ikmal edilir edil
mez yeni klilp faaliyete geçecektir. 

leyin 9 da iş başına gelmifler 12 de 
öğle tatili yapmışlar, saat 13 de tek
rar işe başlamışlar ve 16 da paydos 
yapmışlardır. 

Pazarhksız Sattlacak 
Belediye kundura, mensucat ma

nifatora ve kadın etyalannın ~azar
lıksız satılmasına ehemmiyet ver -
mektedir. 

Bu itibarla eylülde gıda madde
leriyle birlikte bu kabil etyanın 
maktu satışa tabi tutulması için ve
kalete müracaat etmiştir. 

Şehirde Nakliyat 
Beledıye şehir içinde nakliyat iş

lerinin muhtelif müessese ve şahıs
lar tarafından yapılmasını mahzur
lu görmektedir. Belediye, nakliyat 
işlerinin şehir hudutlan içinde teş
kilatlandınlarak bir elden idare e -
dilmesini temin için tetkikl 

• Plika ücretlerinin kaldırılarak, 
bu resmin benzinin beher galonuna 
yapılacak bir zamla tahsili için ha
zırla nan proje Dahiliye Vekiletince 
şimdilik geri bırakılmıştır. 

• Yeni cemiyetler kanunu ile Be
den terbiyesi kanunu dün vilAyetle
re teblij edilmiştir. 

• Dükkan ve majazalann öğle ta
tili yapmalan hakkında belediye ta
rafından da tetkikler yapılmaktadır. 
Bu karar eylül başında tatbik edile
bilecektir. 

, 
MODDElUMUMILIKTE : 

Tevkifhanede 
Arkadaıını 
Öldürmüş 
Tevkifhanenin dördüncü koğu • 

şunda, arkadaştan Uz Fevziyi 61 -
dürdükleri iddia edilen Maksutla 
Liz Yusufun muhakemelerine dün 
ağır cezada devam edildi. Jandarma 
Maksudu hapisaneden, Yusufu da 
tevkifhaneden fttirmişti. Müddelu -
muml iki celseden evvel lddiasım 
söylemişti. Celse açılır açılmaz re
is Maksuda: 

- Söyle bakalım, muhakem~ se
nin müdafaan için talik edilmişti, 
dedi. Maksut cebinden çıkardığı bir 
istidayı verdi. Reis tetkik edince is
tida tarihinin on haziran oldutunu 
gördü ve sordu: 

- Tarihi niçin eskidir?. Muhake-

Hem alay, hem de hakaret'eder 
gibi söyleyip onuruma dokunmu1-
tu: 

- Senin teyzenin apartımanı. 

nerededir, nasıldır? Bilmiyorum. 
"Gibi olmasın!,, demekle ne demef 
istiyorsun? Ben, öğünmüyorum. 

Çocukluğumun birçok zamanı bu 
yalıda geçti. Şimdi görünce, hat.r
ladım. Teyzem öldü, yab da mah
lılle gitti. Şimdi, kimbillr kimler 
oturuyor! 

A rkadapm, dalgın dalgın de
nize bakıyordu: 

"- BofUna alınıyorsun. Bilme
den yarama dokundun. Bizim tey
zenin apartımanı, mühpir. Sa
na, önce, teyzeyi tanıta~ Tey-
LJşl\aıtı •11a., s :'' ' ı l' 
nım teyze! derdik. Bu cins teyze
lerden mi? Yoksa kanmın mı, kaf 
nanamın mı, kaynatamın mı, ki
min teyzesi 1 

"Bir gün: 
••-Teyze geldi, dediler. Seni 

görmek istiyor. Gelsin mi? 
"Yeni evliyim; hısım akraba ill" 

yeni yeni tanışıyorum. Daba, onu 
görmeden "teyze,, n1n adıyla ku
laklarım dolmuftu. Evde hizmetçi
den kaynanama kadar ... 

Arkadaşım, boş bulunup fena 
bir söz söylemi§ gibi eliyle ağzını 
kapadı; acaba duyan var mı? kor
kusuyla etrafına bakındı: 

- Tepifata riayet etmedim. 
Evde, kaynanamdan hizmetçiye 
kadar, diyecektim. 

- Kaynanandan bu kadar kor· 
kuyor musun? 

- Evet. Denizden korkarsın, de 
lll mi? Kayık, motör değil, kos
koca vapur, biraz sallanacak olsa, 
yüretin ajzına gelir. Demek ki 
denizden korkuyorsun. Sonu ölüm 
değil mi? Denize düşersen boğu

lur ve kurtulursun. Fakat kayna
namın aizma dütersen, hiddetten, 
hafakandan boğulursun ve kurtu
lamazsın! Evde teşrifat, kayna
namdan baglar. bende biter. 

- Sen, hizmetçiden sonra mı
nn? 

- Elbette. Ailede onun mevkii 
benden büyüktür. 

-Sebep? 
- Çünkü ben, o aileye girmez-

meniz 10 hazirandan sonra cereyan 
etti. Sen o vakit bu latidayı niçin 
vermedin. Muhakeme, senin milda -
faanı hazırlıyabilmen için tehir edil 
mişti. Maksadın vakit kazanmak ve 
muhakemeyi ifgal etmek delil mi? 

den önce, hizmetçi, onlarla bera
ber yaşıyordu. Benden gizlenmek 
istenen, gizlenmesi lAzım gelen -bir 
çok feylerl bilir. Kirli sepeti, onun 
elindedir. Bundan ötürü, ona iti
bar, benden fazladır. 

- Teyze, seni, niçin görmek ia
tiyormuı? Suçlu: Dünyanın en büyük mukawmet 

J81"1fl olan bu milsabakalarda ebe
riya uç millet çarpışırlar. ltalya, ~l 
çlka ve Fransa... Neteldm bu sene 
ele ayni milletler dereceleri araların
da taksim etmişlerdir. 

Oto gazetesi bu YarJfl tertip et
mek dolayısiyle müsabaka esnasında 
bir milyondan fazla nüsha satar. Fa
kat muhtelif sahalarda yarıp otomo
bil. motosiklet, hatta tayyare1er ıle 

Yenl19hir (TAN) - Yenl19hir 
Gençler Blrllji) namı altında çahpn 
gençlik teşekkülü, IOn zamanlarda 
futbol 18huında göze çarpacak bir 
faaliyet gôltermektedir. 

Ko1111u kaza futbolculan ile de ilk 
sık müsabakalar tertip eden genç 
sporcular, bu pazar da lnegöl muh
teliti ile Y enişehlr sahuında çok he
yecanlı geçen bir maç yapJmf)ardir. 
Od tarafında çok l8ri " çetin bir 

mücadelesinden sonra oyun 1 - 1 be
rabere neticelenmiftlr. Fakat O)"Un
dald blklmlyetin bqtan sona kadar 
oyunculanmız lehinde bulunması 

pnçlerln güzel ça1qtık1armı ve böy
le devam edene ileride çok biıyük 
muvaffakiyetler vaadettilderinl can
lı bir ınritte gösteri~u. 

- Bay resi, o vakit bu istida bq 
ka bir ceketimin cebinde, haipsbane
de kalmıştL Onun için verememı,. 
tim, dedi. 

Reis istdayı okuttu. Suçlu Uz 
Fevzi Yusufutı öldürdüjünü, hldi· 
se ıamanında orada bulunmadığını 
söylüyordu. 

Muhakeme, karann verilmesi için 
on yedi ajustos saat on bete bıra -
kıldı. 

K qlannm arası burupnuştu: 
"- Şimdi anlarsın. Ben 

de teyzeyi görmek istiyordum: 
"- Buyursunlar, dedim. 
"Biraz sonra, kanın, güler yilz· 

le içeri glrdl. Güler yüz, kanmm 
suratının, "protokol,. etiketidir. 
Arkuından, siyah kadife hırkalı, 
akı kınası blribirine karışmış kirli 
uçlan lk1 llçaD tu)'l'.Ulü örgll ya-. .,.,,,.-P ettirerek dakikası daldlpw.na 

Dltlcelni brllerine bMtnr. 

Göaderdilfmlz resim maçtan ev
ftl w 1Jd taraf oywıeulannı bir ara-
da iken~· 

"- El öpenlerin çok olsun! 
.. Dedi, benim oturduğum kol-

tuğun yanma çömeldi: · 
"- Vardır bir derdim evllb 

ğım. 

"Elini koynuna attı, bir ktıçtlk 
kijıt çıkardı: 

"- Ben, mübadilim. ı;ellntkte 
bıraktığım mallara karp1ık bir a• 
partaman verecekler. Tapuda, mu 
amelede. İşte bu kltıtlarla mua
mele görülüyor. 

"Uzattığı katıda baktım. Blrkaq 
ilam yazılı, o kadar. Ne matbu.-: 

ne de liatik damga ile vurulmUf 
bir başlık;; ne de reaml bir mühilr, 
bir imza var. 

"Kapu, dediji yer, nerui? ı...; 
kAn dairesi mi, defterdarlık mı,----
vali metruke, emvali milliye 
.. b ... ı ...... ,..-"' 
verdiler? 
"- Se14nikten tanırım, bir ... 

kat vardır. Ben, elimde ne adat 
sepet, tapu klğıdı varsa, verdlıll 
hepsini ona. Muamele için, aynca 

para da verdim. İki yıldır bu mu
amelenin pepnde. Çıkmu bir tilfo" 
lü. Geçen gün ııklftlrdım; bana: 
Artık bitiyor, dedi. Beyoğlunda 
Mis iokağmda büük bir apartımal' 
vereceklermif. Senin çokmuı taJlt" 
dıklann. Kapudatilere söy_._ 

çabucak çıkarırler senedi. Aparb
manı alayım, bir katını ıize ...,. 
ceğim. 

K anın, kaynanam memnun: 
"- Teyaenin gönlil 

yüktür. 
"Teyzenin ağzı kulaklanna .r. . 

nyor: 
"- Benim var mı, sbden ~ 

ka kimsem? Sizden para mı ala~ 
ğım? Oturursunuz, kendi 
gibi. 

"-Peki ama, dedim. Bu ktJı 
hangi kapudan soracağız? 

"İhtiyar kadın, düfÜ!ldil: 
"- Yazılı dil midir orada? 
"-Hayır. 
"- Uyleyse, bunu öğreneyhll
"Teyze, tekrar klfıdı aldı, 

nuna soktu. O gece, bizde ka 
tı. Erteli sabah, kanm, yavag• 
"-İki lira, ver, dedi. TevJ_,11! 

yol parası yokmuf. Çok parası 
dı amma, hep bu ite harcadı. 

"İki lirayı verdim: 
"- Tanıdık avukat, biraz 

kuncu galiba? 
"- İhtiyar kadın, ne bilsin, 

datıyorlar. 

"Uç gün sonra, teyze, yine 
mi,ti; bu sefer, koltuğunda bil 
bir bohça vardı. Halinden, Yf!f' 
cele benziyordu. 

"Günlerce bizde kaldı. Bir 
bah. kanm, yine kulağıma 

.._ İkl lira ver. Teyzenin 
parası yolmıuı. İfi için, gidip ' 
katı görecelmılf. 

"Çıkarıp ·iki lirayı verdim 
dava apartunanda oturacatız 
gelecek yerden tavuk 
mi? 
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Hindistan Münevverleri 
ve.Musiki Alimleri 

S Jr J. C. Bose aslen Budi bir 
ailenin evlidıydı ve "Bu

dizm,, in merkezi olan bir şehirde 
1858 senesinde doğdu. Ta çocuk
lu.k günlerinden beri fikri tecessü
sü, zekası ve büyük kafasile Hin
distanın en çok sevilen ve hürmet 
edilen simalarından biridir. Lise 
tahsilinJ Hindistanda yapan Bose 
doktor olmak için İngiltereye git
ti. Fakat sıhhatinin nezaketi onu 
Londrayı terkedip Cambridge'de 
Science tahsiline sevketti. Tabii,.. 
)'at ve fizik ilimlerinde hem Cam.
bri.dge hem de Loncirada ''lisans" 
)'apnıış ve bütün tahsilini kabili
Yeti sayesinde kazandığı "Burs,. 
larıa bitirmiştir. 

K alkütaya döndüğü zaman 
gençliğine rağmen Hindu 

'Ctııiversitesinin fizik kürsüsünü iş
gal etmiştir. ömrü yetmiş dokuz 
Yaşına kadar ilme vakfedilmişti. 
13u adam evvela "elektrik,, şuala
?ı hakkında yaptığı orijinal bir 
tetkikle şöhret aldı. Londra üni
'1ersitesi ona imtihan yapmaksızın 
doktorluk verdi. Lord Kelvin gibi 
'bir dünya alimi ondan "beni hay
l'etle ve takdirle dolduruyor,, diye 
bahsederdi. HülB.sa bu adam bü
tün nıedeni ilim dünyasının en 
nıeşhur akademileri ve cemiyet
leri huzurunda birçok defalar biri
lerini takip eden keşiflerini anlat
tı. Takdir kazandı. En mühim keşfi 
llebı:ıtların hassa!;iyeti hakkındaki
d' r 

ır. Bunun neticesile İskoçya üni-
~et'sitesi doktora ünvanım verdi-
o ..... . "' 

aza seçti. Kendi memleketi ilim tet. 
kik~tına sarfetmesi için ona sene
de Yirnıi beş bin rubye tahsisat 
Verirdi. Kalkütada "Bose tetkikat 
enstitü,, sü çok dikkate değer bir 
nıüessesedir. Ömrünün son yirmi 
senesi "ilim mabed,, i ismi verdiği 
bu enstitüde geçmiştir. J ı.r;n sahasında olduğu gı"bi bir 

ınsan olarak ta çok sevilmiş 
\re insaniyete mal edilmiş olan bu 
lldaınıa geçirdiğim iki saat bana 
Çok tatlı geldi. Hiç bir fırka siya
setine girmemiş olmakla beraber 
l:lindistan i<;tiklali onun en büyük 
enıeu idi. 

1 
~endisi uzun boylu, zayıf, par

ak gözlü ve halCık bir ihtiyardı. 
~ alıuz bana değil benimle beraber 
~an gençlere bile keşiflerini an

ttı, büyük bir tevazula enstitü-
t?nü baştan_ ~aşa gezdvirdi. Binanın 
ÇJ.nde muavının · yaptıgı birçok elek 

trik tecrübelerini anladığımızı id
dia edemem. Fakat bahçesinde bi
~ gösterdiği tecrübe hepimizi tes 
b• etti. Orada büyük bir ağacın 
ır tek yaprağına bir elektrik ce

reyanı verir vermez bütün ağacın 
r~Praklan ayni zamanda titriyor. 
Ştn anıiyane tarifi bu alimin ne-

hatlarda ciimlei asabiye bulmuş ol
~asıdır. Bu iddiası mutlak surette 
liabuı edilmiş midir? Bilmiyorum. 

erhalde Huxley ve Thomson gi-
bi dünyaca tanınmış alimlerin bu 
lldarna verdikleri ehemmiyete na
)!aran ilim dünyasının büyük bir 
f!•..ıadıdır. 

hı l3ose'n1n bayanı da çok sevilen 
r kadındır. Doktordur, kocasının 

iesı:ıisinc çok yardım etmiştir. 
t· 'tıdisi Brahma - Samac cemaa
t1dendir. Birçok insani ve içtimai 
be~ekküllerin başındadır. Onun klü
b tinde temasa geldiğim kadınlar 
ende çok derin tesir bıraktılar. 
~ ~~~ .J. C. Bose geçen sene öldü. 

lllurı Hindistan büyük bir heye
~an ·· 

gosterdiği gibi dünya matbu-
atının ·1· b . 
1 ı ım şu elen uzun uzun on-
c arı bahsettiler. 

• " •••• -...n 

1( 
0

al~üt~ i~i~ ~u~it~ ~l~u~ 
t' kadar güzel sanatlar muhi
bl~ir. Şiir, dans, musiki, bunlann 

U:yiik mevkii vardır. Şair Tagor-

YAZAN: 

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

J. C. Boae ile karuı 

un bunlan öğretmek için mühim. 
bir müessesesi vardır. Tagoru gör
medim. Ben orada iken o Lahurda 
idi. Kalkütada geçirdiğim kısa 

müddette bunları a~ ayrı tetkik 
etmek imkansızdı. ılaamafih bu
rada dinlediğim biı- sanatkardan 
bahsederken o vesile ile Hint mu
sikisini biraz anlatmayı faydalı 
görüyorum. 

Hindistanın meşhur şarkıcıla

nndan biri Kalkütada oturan 
"Nuru Cihan,, isminde Müslüman 
bir kadındır. Buraya gelen seyyah 
musiki severse mutlak Nuru Ci
hanı dinletirler. 

Abdiirrahman ve ailesile onu bir 
gece evinde dinlemiye gittik. Ma
hallesinde her evden çalgı ve tür
kü sesleri geliyor, her halde çok 
neşeli bir sokak. 

Büyük bir evde oturuyor. S:ılo
nu bizden evvel gelen misafirlerle 
dolu. 

Biz pencer~in yanmda oturduk, 
sanatkar öbür köşede bir yer min
derinde oturuyordu. Odanın döşe
mesi tamamen Avrupai olmasına 
rağmen sanatkann kendisi hem kı
yafet ve hem tavır itibariyle ta
mamen yerli. 

A rkasında san tül üzerine al
tın pul işlemeli bir esvap 

var. Kat kat, yığın yığın bir esvap, 
oturduğu yerde üstüne güneş vur
muş bir çiçek yığını arasına gömül
müş gibi, çünkü salonun her yerin 
de kuvvetli elektrik avizeleri var. 
Kollan çıplak, altın bilezikli ince 
bileklerini bir düzüye hareket. 
ettiriyor ve onlar şıkırdadıkça tu
haf bir tebessümle bileklerine ba
kıyor. 

Nuru Cihan kırkın üstünde imiş 
fakat olduğu yerde yirmi beş ya
şında olduğunu bile kabul etmek 
müşkül. Biraz uzun yüzü, küçük 
çenesi, yanaklarının genç, yuvar
lak çizgileri, solgun teninin bir çi
~ek yaprağı gibi yumuşak düzgüıı
lüğü .... Bun lan kırk. yaşında bir ka-

dında tasavvur etmek kabil değil. 
Büyük siyah gözleri ateş gibi, kü
çük burn1:1nun bir kanadı delinmiş 
üstüne elmas oturtulmuş, boynun
da sallanan küpeler iki uzun altın 
zincirin ucuna takılı iki yuvarlak 
pırlanta. Hülasa pırıl pırıl yanan 
genç bir mahluk. 

N uru Cihanın iki tarafında 
iki muzikacı oturuyor. On

lar da yerde. Birinin önünde ince 
değneklerle çaldığı darbukaya ben
zer bir musiki aleti, öteki kemen
çeye benzer bir saz çalıyor. İkisi 
de gayet ciddi, kır sakallı. 

Nuru Cihan şarkı söylerken iki 
eliyle yanındaki muzikacılan ida
re ediyor, bu ince beyaz parmak
ların güneşin ışığı ile açılıp kapa
nan acayip bir çiçek zarafeti var. 

İhtiyar çalgıcılar bu parmaklar
dan aldıkları kumandaya göre ça
buk yahut ağır çalıyor, ve havala
rına göre başlarını mütemadiyen 
sağa sola sallıyor. • N uru Cihanın sesi soprano, 

yani benim sevmediğim bir 
ses. Fakat o söyledikçe salon halkı 
coşuyor. Eğer biz olmasak bu coş
kunluk kendini daha serbest ifade 
edecek. Herhalde bu kadının Hint 
musikisi "teknik .. ini çok iyi bil
diği anlaşılıyor. Onun o gece bize 
söylediği parçalardan üç örnek 
Hint musikisi hakkında bir fikir 
edinmek kabil. Bunlardan ayn ay 
rı bahsedeceğiz. 

ı - Hint klasikleri. Bunların 

güftesi yoktur ve gayet uzun'dur. 
ı.;:;ıı..,..,o<.•\;n.O,.L VU °llCl Y O.l.Q.L l .lb.l '-'\,,;Dll \.,;_ı.; 

sessiz sada çıkararak söylüyor. Ba
na mütemadiyen Bleeeee, Sneeee 
diyor gibi geldi. Hülasa bana bu 
klasik musiki birçok yanm ve çey-
rek seslerin bir bir üstüne yığ!l
masmdan ibaret gibi geldi. Bazı 

perdeler o kadar yüksek ki söyliy~ 
sanatkarın boynu disk atan bir 
sporcu gibi düğüm düğüm oluyor, 
bazı perdeleri o kadar pes ki sanat 
kar karnından söylüyor zannedi
yorsunuz. Bunların arasındaki tek 
tük nağmeler size Avrupa musiki
sinin bazı küçük parçalarını hatır
latmıyor değil. Hülasa Hint kla
sikleri bana sadalar ilk yaratıldığı 
zaman yapı!an tecrübeler gibi gel
di. 

H intliler bu musikiyi saatle:
ce dinler. Onlarca sanatka

nn sesi mühim değildir, asıl tek
nik başta gelir. Ben bir saat sonra 
fena halde yoruldum. Bununla be
raber bunun kendi başına bir sada 
dünyası olduğunu itiraf ederim. 

2 - Halk şarkıları "esasen,, bun
lar her yerde güzeldir. Bengalde 
çok güzel. Nuru Cihan Tagorun 
bir halk türküsünü söyleyişi var
dı ki derhal gözlerimi açtım bü
yük bir lezzetle dinledim. Bu tür
küler ekseri Hindularındır, fakat 
bazı havalan da Müslümanlar Or
ta Asyadan getirmiş olmalan ka
bildir. Bana Kafkas ve Şarki A
nadolu türkülerini hatırlattı. 

3 - Miislüman klaslkleri: Bun
lara 'rKavai,, diyorlar. Ekserisinin 
güftesi Mevlana Ceialettin Rumi
den alınmıştır ve Farisidir. Fakat 
musikisi bizim rnevlevilerinkine 
benzemiyor. Bizde mevlevi musiki-
si bana sükun verirdi. Bazı hava
larında da çok hoş ve hafif bir ne-
şe vardı. Hindistanda bu musiki 
fikirden, kalbten ziyade cümleı a
sabiyeye tesir eyapıyor. İhtıras, 
ateş, heyecan içinde bir şey. . 

H indistanda kavaliyi "Şemsi 
Tebriz,, diye başladıklarını 

gördüm. Bu kasidenin ilk cümlesi
ni en tiz perdeden ve birdenbire 
başlıyorlar. O kadar ani ve o ka
dar yüksek ve ince bir feryat ki 
insana birdenbire çarpıntı veri· 
yoı-. 

7 

ResnmnerrDe Hafftannn 
MlYıhDm Hcaı<dlüseDeırü 

V •tte: Tek lltltıhlı oe iki mo
törlü tayyare.ile dünyayı üç gün 
19 •aatte dol'Zfan Amerikalı Ho
vard Hugh• ve arkaclQflannı, 
NeıJyork halkı çılgın tezahürlerle 
karfılamıJhr. Tayyarenin indiği 

sahada 25 bin lıifi onu bekli
yordu. 

* Solda: ŞanghayJa mültecilere 

tahm olunan ana yurdunda do-
• 

ğan aekiz çocuk tam bir huzur 

içinde uyuyorlar. 

Uzak Şarkı yeni bir tehlike tehdit ediyor. Bu tehlike koleradır. Şanghayda bu tehlikeden flo. 

runmak istiyenler avılanıyor ve ıeyyar aft bürolarının etrafında yığın yığın toplanıyorlar. Bu , .. 
kilde aşılananların *'yııı iki milyonu geçmiıtir. 

Amerikacla 21 ile 26 yaı aT(!.ııntlaki kızlar tayya
re yolcularına hizmet için tahsil görmektedirler. 
Dorotby Miller bu mektepte tahailini bitirenler 

aruındadır. 

Amerika tayyare yolcularına hizmet için talısil 
gören genç kızlara tayyarelerin motörleri hakkın
da malumat veriliyor ve tayyareye ait her feyİ 

tanunalanna dilılttıt ecliliyor 
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Bulgaristanla Yapılan 
Son Anlaşma 

lzmirlilerin 
Atatürke 
Tazim/eri 

(a A t M A K A L I! D • N M A B A T) 

Balkanlarda 
Tam Birliğe 

Sovyet-Japon Harbi 
(Başı l incide) 

Saat 17 ye kadar, ikisi Jagin ce
nubunda, ikisi Sezanda ve biri Suir
yupo civarında olmak üere beş Sov
yet tayyaresi düşürülmüş olduğu sa
nılmaktadır. Maamafih daha tafsi-

bettedir. Her şey, Sovyetler Birliği· 
nin hattı hareketine bağlıdır. Önü • 
müzdcki iki veyahut üç gün kati 
mahiyette olacaktır. Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -

Balkan Antanb ile Bulgaristan ara
sında Sclanikte imza olunan itilaf 
münnsebeUle, Balkan Antantı daimi 
komisyonunun halen reisi bulunan 
Metaksas, Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras ve Bulgar Başvekili Kö
seivanof arasında aşağıdaki telgraf
lar taati edilmiştir: 

Ekselans Tevfik Rüştü Aras; 
liariciye Vekili 

ANKARA 
Balkan Antanb ile Bulgaristan 

arasında akdi hususuna son derece
de yardunımz dokunmuş olan itUnf
nameyi Balkan Antantı daimi komis
yonunun halen reisi sıfatiyle B. Kö
seivanof ile imza etmiş olduğumu 

Ekselansınıza bildirmekle bahtiya
rım. 

Mıinevver yardımınızdan dolayı 

size hararetle teşekkür ederken Bal
kan Antantının sulh idealine merbu
tiyctinin bir delilini teşkil edecek o
lan bu mesut hadiseden dolayı se
vinç duymaktayım. lmza etmiş ol
duğumuz akit, kaniim ki, bütün Bal
kan Antantı devletleri ile Bulgaris
tan arasında yeni bir vifak ve itimat 
esasına müstenit bir teşrikimesai 

devrinin mukaddimesi olacaktır. ~u 
teşrikimesai milletlerimizin refahı 
ve yarı!11adadn sulhün takviye i için 
masruf olan gayretlerimizin müka
fatı olmakla beraber umumi sulh i
şine de kıymetli bir yardım olacak
tır. 

Köseivanof, l\1etaksas 
Eksclfms Metaksası 

Başvekil ve Hariciye Nazırı 
A'flNA 

Balkan Antantı ile Bulgaristan a
rasındaki itilafın imzası mıinasebe

tiyle gondcrmek hitfunda bulunmuş 
olduğunuz nazikane telgrafınızdan 
dolayı ekseliinsınıza hararetle teşek
kur ederim. Dünyadn Balkan Antan
tının hakiki simasını gösterecek ve 
onun prestijinin artmasına hndim o
lr..cak olnn bu sulh işine Ekselansı
nız kendilerine has olan buyük oto
rite ile risayet buyurmuşlardır. Cum
huriyet hükumeti namına ve kendi 
namıma F...ksclansmıza en samtmt ve 
hararetli tebriklerimi arzederim. 
Diın imza edilmiş olan mlıhim ak
din bütün Bdlkan Antantı de\•letleri 
ile Bulgaristan arasında bir vifak ve 
itimat esasına miıs!enit yeni bir dev
renin mukaddimesini teşkil edeceği 
ve bu suretle yarımadada sulhün 
tnkviyesi çerçivesi dahilinde umumi 
sulh işine müessir bir yardım olaca
ğı kanaatimize tamamiyle iştirak 
ederim. 

Dr. Aras 
EkseUıns B. Köseivanof; 

Başvekil ve llnriciye Nazırı 
SOF'YA 

Balkan Antantı He Bulgaristan a
rasındaki itılafın imzası hadisei me
sudesi munasebetiylc Selimikten 
göndermek LCıtfunda bulunmuş ol
duğunuz nazikône telgraftan dolayı 
Ekselansınıza hararetle teşekkür e
derim. 

Bu miinasebetle gerek Cumsurlyet 
hükumeti namına, gerek kendi namı
ma Ekselansınıza en hararetli teşek
kürlerimi arzctmek ve ayni zaman
da Bulgarlst n ile Balkon Antantı 
azasından olan devletler arasında 
itimat esasına miistcnit yeni bir teş
rikimesai devresi açılmakta oldul,'tl
nu düşünmekten mlitevellit sevinci
mi söylemek isterim. 

Beş Balkan devletinin göstermiş 

oldukları ko.rşıhklı anlaşma zihniye
ti, eminim ki, Balkan yarımadasında 
sulbü ve itimat esasına müstenit teş
rikimesaiyi takviye etmek suretiyle 
umumi sulhe hadim olacak bir esere 
vücut verecektir. 

yazdığı bir makalede Dnes gazetesi 
diyor ki: 

"Bulgaristan, milletin emniyetinin 
ve ümitlerinin ve devletin istikbali
nin esasını teşkil eden askeri kuvvet
lerini açık surette organize etmek 
hakkını tam olarak ihraz etmiştir. 
Bu eser, bugün Selfınikte, Bulgaris
tanın komşulanna karşı takip ettiği 
sulh ve uzlaşma politikası sayesin
de vücut bulmuştur. Bulgaristanın 

bu (yi münasebat dostluk ve iş birli
ği politikasına, komşu devletler, ay
ni zihniyet ve temayüllerle cevap 
vermişlerdir. 

(Baıı 1 bıcide) 
İtalya da İzmir fuarına resmen iş 

tirak edeceğini, Ankara sefiri vası
tasile hükumetimize bildirmiştir. 

Doğru 
(Başı 1 incide) · lat gelmemiştlr. 11 

Japonya, anlaşmazlığı mahalli bir 
mahiyette bırakmak için elinden ge
leni yapmıyo. azmetmiştir. Ordumuz 
tahrikten kaçınmaktadır. Tayyarele
rimiz, Sovyet tayyarelerine karşı 

mukabil hücı..fma kalkmamaktadır • 
lar. Sovyet tayyareleri yalnız tay • 
yare toplariyle düşürülmüştür. Bu· 
nunla beraber, Çenkufeng meselesi· 
nin de isbat ettiği gibi, snbrımızırı 

hududu vardır. 

N Bir İngiliz firması, Türkiyede bah
çeli evler ve son zamanlarda İngilte
rede de pek revaçta olan kabili nakil 
evler yapmak için Ankara, lc;tanbul 
ve İzmirde teşebbüslerde buluna
caktır. 

kendisfnl eski hatalan tekrar etme- Yine Tokyodan !bildirildiğine gö
ğe ve büyük bir devletin menfaatle- re Japonya dahiliye nezareti. evvel
rine yeniden alet olmağa sürükliye- ki gecedenberi Çang Kufeng hadise
bilirdi. si hakkında gazetelerin herhangi bir 

Bulgaristanın tedbirli kralı Ma- haber yazmalarını yasak etmiştir .. 
jeste Boris ve müs'bet görüşlü Baş- Binaenaleyh gazeteler, hadise hak
vekili Doktor Köseivanof elele ver- kında mütalaalar serdetmektedirler. 
diler, Bulgaristanın dahili hastalık- Harbiye Nezaretinin istihbaratına 
larına çare buldular. Memleketi sü- nazaran, 300 Sovyet askeri 31 Tem
kunete ve çalışma zevkine tekrar muzrla saat 17 de iki tankın müza
kavuşturdular. Bu sayede harici heretiyle mukabil taarruza geçmiş
menfaatleri yeni ve sakin bir göz- ler ve fakat Japon topçı.flarının en
le görmek ve Balkan birliğini yara- dahtı karşısında ricat etmişlerdir. 
tan amillerde Bulgarların da tam a- Sovyet kuvvetleri. top bataryaları-
1aka ve iştiraki olduğunu görmek ve nın ianesiylc saat 18 de tekrar taar
anlamak mümkün oldu. ruza geçmişler ise de bir saatlik bir 

Işbirliği yolunda bu karşılıklı iyi 
niyetler Yuğoslavya ile daimi dost
luk paktının im1.asını doğurmuştur. 
Bugünkü nnlaşmnda Yugoslavya ile 
imzalanan paktın, Türkiye, Yunanis
tan ve Ruma·nya ile ihtilfıflı mesele
lerin halli için iyi niyetlerin ve bu 
komşu memleektlerle çok dostane 
münasebetlerin ifade ettiği ynk!nşma 
politikasının mahsulüdlir. 

"Bulgaristan jçin tarihi olan bu 
hadise ile, Majeste Borisin yüksek i· 
daresi altında, Başvekil Köseivanof 
tarafından parlak surette büyük bir 
Bulgar politik muvaffakiyeti de cldQ 
edilmiş bulunmaktadır.,, 

Akşam, Universite gençliği, şehrin 
sokaklarında ve Kral Sarayı önünde> 
büyük bir fener alayı tertip etmiş
tir. 

Stoyadinoviçin tebrikleri 
Belgrad, 1 {A.A.) - B. Stoyadino

viç, Selfınik Itilafının imzası miina· 
setebile, B. Köseivanof ile B . Mctnk· 
sasa hararetli birer tebrik telgrnfı 
çekmistlr. 

Bükreşte akisler 
Bükres, 1 (A.A.1 - Selimik itila

fının imzalanması Bükrcşte bilhassa 
Macaristanla münasebatın normal 
bir hale gelmesi yolunda mühim bir 
masebak şeklinde telfıkki edilmekte
dir. Maamafih Kanunusani 1934 to 
Kral Boris'in Krnl Knrol'u Bükreşt~ 
resmr.n ziyaretindenberi Rumanya
Bulgaristan münasebetleri müsait bir 
şekilde inkişaf etmiştir. 

Rumnnya ve_ Bu4ıaı:idanda 1>kJıl
liyetlere knrşı tntbik edll<'n rejim· 
den mütevellit ihtilfıflı meseleler 
diplomatik müzakerat yolile seri bir 
hal şekline doğru ilerlemektedir. Bu
rada, Selfmik itilafının Macaristan 
ve Küçük itilaf arasında aylardan
beri devam eden mlizakereleri ko· 
l~laştıracağı ümit edilmektedir. 

Yunanistanda 
Atina 1 (A.A.) - Gazetelerin Se-' . 

Ianlk muhabirleri, tarihi hadise için, 
bayraklarla süslenmiş olan şehir hal
kının Elen Başvekili B. Metaksas vf' 
Bulgar Basvekili B. Köseivanofa gös
terdiği fevkalnde hararetli hüsnük:ı
bulü bütün safahatne bildirmekte
dir. • 

Gazeteler, Vardar kapısında i~i 
Başvekilin telfıkkisinin bilhassa sa
mimi mahiyetini de tebarüz ettir
mekt~dır. B. Köseivnnofu, burada 
Balkan Antantı devletlerinin elçi ve 
konsoloslarından manda, bütiin aske
ri ve mülki yüksek memurlar, üni
versite rektörü, eski muharipler ve 
milli gençlik ve daha diğer teşekkül
ler reisleri karşılamış ve beş Balkan 
devletinin marşlarını çalan bir mu
zika başta olmak iizere bir tabur pi
yade, Bulgar Başvekilini selamlamış
tır. 

Imza töreni, saat 18,30 da vilayet 
konağında, gayet snmf mi bir hava 
içinde, Yugoslavya elçisi B. Lezaro
viç Rumanya elçisi B. Filotti, Tür
kiye mnslahatgüzan B. Saman ve 
ve bu devletler konsoloslarının huzu
ru ile yapılmıştır. 

Bu firmanın mümessili fuara da 
iştirak için şehrimize gelmiştir. Bü
yük bir İngiliz çini firması da fuar
da modern hamam ve çini kaplama 
odalar yaptıracaktır. 

Kütahya çinic!liğine örnek olabi
lecek faaliyet nümunleri teşhir edi
lecektir. 

Fuardaki İngiliz pavyonunda üze 
rinde büyük Şefimizin resmi işlen -
miş bir altın vazo ve çini ile işlen-

Eğer bir Rus - Japon harbi baş • 
larsa, bu Çindeki, harekatı durdur· 
mıyacaktır. Japonya, Sovyetler bit" 
Hankeoya doğru yürüyüşe devartl 
arzusundadır ve devam edebilir. Ja• 
!iği ile muhasama halinde iken dahi. 
ponya, Sovyet hududunda, Mançıl 

arazisini müdafaa ıçın lazımgelefl 
kuvvete maliktir. Bu esnaı!a Çin bat 
bi de seyrini takip edecektir. miş büyük bir Türk bayrağı da var

dır. 

Mayosuz denize girdi 
İzmir, 1 (Tan muhabirinden) 

Altmış yaşında bir hacı Karşıyaka
da mayosuz deniz hamamına gir -
miş ve bu fıdaba mugayir hareketin 
den dolayı adliyeye verilmiştir. 

B ulgarbtanın bu yeni siyaset 

muharebeden sonra yeniden rkata 
mecbur olunmuşlardır. Sovyetler, 30 
maktul vermişlerdir. 
Sovyet kaynaklanndan gelen 

haberler 

yolundaki hareket nokta~ile 
Balkan birliği arasında epeyce me
safe vardı. Bu mesafe ancak merha
lelerle kısaltılabilirdi. Bütün alaka
lı taraflar bunları kısaltmak için gay 
ret sarfettiler. Fakat itiraf edelim ki 

Diğer taraftan Tas ajansı tarafın
dan bildirildiğine göre, 31 Temmuz
da Japon asiler hizbi, Hasan gölünün 

en büyük gayret ve hüsnüniyet yine garbindeki tepelerden Sovyet hudu-

l'Aançukoya 20000 Japon 
askeri gönderildi 

Tietsin, 1 (A.A.) - Şimali Çinde!l 
ve bilhassa Şansiden Mançukoy• 
gönderilen takriben yirmi in kişi· 
lik Japon kuvvetleri dört gündenbe' 
ri Tientsin istasyonundan geçmekte
dir. --~----

istanbul - İzmir 
13,45 Saatte 

(B~ı l incide) 

de kalkarak, 22 de İzınire varacak
tır. Avni ~ün sabahları fzmirden eks 
pres 7.30 da hareket edecek, ve Ban
dırmadan, bu trerlin yolcularını ala
cak olan Sus vapuru 17.30 da kal
karak, 22.15 de İstanbula varacaktır. 

Sus vapurunda haftanın bu üç gü
nü, güverte yolcusu kabul edilmiye
cektir. İstiyene bir lira mukabilinde 
yemek S('rvisi yapılacaktır. 

Bundan başka, Denizbank, fzmir İs 
tnnbul arasındaki deniz ekspres se
ferlerine ikinci bir ekspres seferi tah 
rikine karar vermiştir. Bu sefere de 
15 ağustosta başlanacaktır. 

karşılamaktadır. Az tefsire, fakat de 

hakkında, Deyli Tclcgra[ şöyle de -
mektedir: 

"Nöyyi muahedesini tadil etmek 
üzere Balkan devltleri arasında im
zalanan itlliıf, harpten sonraki iti -
lafların değişmesine alışmış olan 
diinyada bir knrışıklık busule getir
miyecektir. Şurasını itiraf etmek la
zımdır ki Bulgaristnnın askeri kuv 
vetlerinin 30.000 kişiye indirilme -
si neticesinde sık sık kargaşalıklara 
sahne olan bir mıntakada bu mem
leketin elinde, asayişi temin etmek 
için pek az kuvvet kalmışbr. Bunun 
la beraber Bulgaristanı bir itilafı im 
za etmeğt? sebep olan amil bu nokta 
değil komşulnrile dostluk muaherle
leri imza etmek arzusudur. Eğer Bul 
garistan müessir bir şekilde rolünii 
oynnmağa muktedir bir Bnlkan an
tantı azası olacaksa onun bu gru -
pun askeri kuvvetini arttıracak ha
le gelmesini istemek, grupu teşkil e
den memleketlerin menfaati iktiza
sındandır.,, 

Franaacla 
Paris, 1 (A.A.) - Selanik itilafı

nın imzası münasebetile Lö Jurnal 
yazıyor: 

"Butün Bnlkan devletlerinin ara -
larındıı anlaşmaları büyük devletler 
için memnuniyete şayan bir keyfi -
yettir. Çiinkü bu hal şarkta sulhün 
çok ciddi bir zımanını vücude ge -
tirmektedir. Fransa, bundan dolayı 

memnun olmnkta kimseden geri kal 
mıyacaktır. Bir kere daha şark, diin 
yaya kiyaset ve basiret dersi ver • 
miştir.,, 

Bul~arlar tarafından geldi. dunu ihlal etJniştir. Japon' kıtaları 
Bulgar parlfımentosunda kralın beklenmiyen bir topçu ateşi açmışlar 

nutku vesilesiyle geçenlerde söyle- ve geceleyin birdenbire, hudutta bu
nen sözlerde, müşterek bir Balkan lunan Sovyetler birliği hudut muha· 
siyasetinin ana prensipleri geniş ve fızları kıtasına taarruz etmişlerdir .. 
güzel ifadeler uluyordu. Bulgaristan. Japonlar, dört kilometre derinlikte 
milli siyasetinde müstakil kalmayı. Sovyet arazisini işgal eylemişlerdir. 
ancak kl>ndi menfaatlerine göre yol Hasan gölünün garbindcki tepelerde 
almayı, hiç bir zaman büyük bir dev- birkaç saat süren bir çarpışma ol . 
letin peyki ve aleti haline inmemeyi. muştur. Japon askeri hizbi, büyük 
Milletler Cemiyeti idealine bağlı bir mukavemete maru kalmakta ve 
kalmayı açık bir şekilde kararlaştı- Japon kıtalan, gerek insanca gerek 
rıyor ve bu azmini ilfın ediyordu. hrap malzemesince büyük zayiata 

Bu müsbet inkişafın devam ede- duçar olmaktadır. 
hJlmesi için bir adıma ihtiyaç vardı: Havasın Tokyodan bildirdiğine gö 
Növyi muahedesinin Bul~arlann re bugün So,•yetlerin yaptığı bom
milli gururunu zcdeliyen, Bulgari~- bardımanlar, Çankufengin Japonlar 
tanı hukuki hakımdan tam istikla- tarafından geri alınmasına karşı te
lin bazı icaplnrından mahrum hıra- zahür olarak telakki edilmektedir 
kan bazı maddelerini ortadan ka 1- Bildirildiğine göre. bugünden itiba
dırmak ve Balkan milletleri arasın- ren Japonyanın Sovyet tayyareleri
da şekil bakımından da müsavat nin hücumlarına en ziyade maru:z 
kurmak ... Cünkü hakiki bir: birlik kalwıı••--"""'11ht11,,..ql ~nlcnnlra ,,.v.,lıd.,i ... 
nm::aıc musAvııer arasınaa vacutr5ü~ de ıntıyat tpaoırıerı alınacaktır. J:!;z-
lrthilir. cümle, bu eyalette geceleri bütün ı-

Selanikte Balkan Birliği na- şıklar şiddetli bir kontrola tabi tu-

mına birliğin bu seneki reisi Ge
neral Mctaksas ve Bulgaristan na
mına Başvekil ve Hariciye Nazırı 

Doktor Köseivanof tarafından imza 
roilen anlaşma bu vazifeyi tamam
lamış, Bulgar c:iyasctinin Balkan bir
liğine doğru inkişnfının fena bir en
gelini ortadan kaldırmı§tır. 

Bulgaristan bu anlaşma ile Bal
kan birliğine girmiş olmı

yor. Henüz kapının eşiğindedir. Fa
kat bunu son bir merhale saymak 
yanlış olmaz. Bulgar milletini Bal
kan birliğinin çerçevesi içinde kar
deşçe karşılıyacağımız günlerin u
zak olmadığını zannediyoruz. Bu gü
zel gaye tahakkuk ettiği zaman Bal
kan birliği, dünya yarışının en sağ
lam bir desteği diye tamamlanacak 
ve Bulgar milleti, kendi hakiki men
faatleri, Balkan yarımadasının müş
terek mukadderatı ve Avrupanın 

barış ve istikrarı bakımından çok 
hayırlı ve güzel bir adım atmış ola
caktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

NAZiLLiDE: 

Fabrika Müdürü 

istifa Etti 
Aydın, (TAN) - Sümer Bank bas 

ma fabrikası müdürü Fazıl Turga is
tüa etmiş, istifası kabul olunmuş -

tulacaktır. 

Yine Tokyodan bildirildiğine göre 
bugiin Harbiye Nazırı İtagakinin ri
yasetinde birçok Japon askeri şefle
rinin iştirakile yapılan fevkalade 
konferans Sovyetler birliği tahrik
kar vaziyetinde devam ederse. Sov
yet - :.\fam:u hududunda şiddetli su
rette harekete karar vermşitir. Kon
ferans. bundan başka, şimdilik ha
diselerin cereyanını dikkatli surette 
takibi ve her türlü tahrikten ari bir 
hattı hareket ittihazını takarrür et
tirmiştir. 

Sulh teşebbüsleri 
Gerginliğin çarpışma safhası bun

dan ibarettir. Vaziyetin sulh yolu 
ile halline gelince Tokyodan verilen 
haberlere göre Japon imparatoru bu 
sabah, Harbiye Nazırı İtagaki ile 
ordu genel kurmay başkanı prens 
Maninu huzuruna kabul etmiştir. 

Harbiye Nazırı İtagaki, bilahara 
bahriye nazırını ziyaret eylemiş bunu 
müteakip uzun müddet Hariciye Na
zırı ile görüşmüş ve nihayet öğle 

yemeğini Başvekil prens Konoye ile 
birlikte yemiştir. 

Tokyodaki politik müşahitlere gö
re, Çenkufeng hadisesi, aşağıdaki 

iki meseleyi kati surette ortaya at
maktadır. 

1 - Bu, bir Rus - Japon harbi
nin başlangıcı mıdır? 

2 - Buna rağmen Çin - Japon har 
bi devam edebilir mi? 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre 
Dairene asker nakleden birkaç treıı 
gelmiştir. 

Çin harbi 
Tokyo, 1 (A.A.) - Dömei ajans 

aşağıdaki resmi tebliği neşrediyor: 

Japon kıtaları, Kinkiang civarıtı" 

da. bir çoğu Hankeudan getirilen oıı 
fırkadan fazla Çin kıtalarına şiddetli 
bir taarruza geçmiştir. Japon kıtalll' 
rı Kinkiangın birkaç kilometre centl' 
bunda Luşan daglannın garbinde 
dördüncü Çin ordusunu hezimete 
duçar etmiştir. Japon kıtaları i}erl 
hareketlerine devam eylemektedit• 

Tokyo, 1 {A.A.) - Japonyarı 111 

Moskova elçisi Şigemitsu Çang KtJ.' 
feng hudut hadiselC'rinin dostane bif 
şekilde halli için başlıyan 20 tefll' 
muzda inkıtaa uğrıyan müzakerele~ 
devam edilmesini LitvinoftŞ,n is\e" 
mrci 

Et Fiatları 
(Başı 1 incide) 

belere ve şubeler tarafından da te1'' 
mil karakollara vaktinde bildirile ' 
memesidir. 

Maamafih karar tebliğ edildik<:e' 
her karakol mıntakasındaki kasap~ 
ların yeni fiyatları tatbik etrnele 
için tertibat alınmıştır. Kontrol bil• 
hassa bu sabahtan itibaren taran1

• 

suretile şehrin her tarafına teşmil e' ~l(! 
dilecek ve yeni fiyatlara riayet et;. ~; 
miyen kasaplar cezalandırılacalttı \tf 
Ancak perakende satış yapan kasııl" ll· 
lardan bir kısmı yeni fiyatlard8ıı ~ 

d ıcl~ memnun olmamışlar, zarar e ece l• l 
rini ileri sürerek kafi derecede et 11 b 
mamışlardır.Belediye bugün buna ıV tla 
imkan bırakmıyacak tedbirler als ' b 
caktır. ~ 

Diin toptancılar kıvırcık ve kU~ ~ ıı 
ya konulan azami fiyatı çok az g , ~~ 
miişler ve bu iki cins hayvanı pet'1 ~ 
kendeci esnafa satmıyarak yaıııı 
kendilerine ait dükkanlara gönde'! ' ' 
mişlerdir. tr~· 
Yalnız dağlıç narhı da az görilld Uj 

ğü cihetle toptancılar halkı etsiz ııı, ~~· 
rakmamak üzere kestikleri dağlıç '"'<l 

ları faturasız olarak perakended11" ~ 
re satmışlardır. )~ 

Keyfiyet belediyece haber alınfll ~ 
bütün kasap dükkenlan polis ve t< lh._ 
halle bekçileri tarafından nezaret ' ~"'· 

1 B .. d tı ~ 
tına a ınmışır. ugun en sonra 
kahil püriizler de halledilecekt~ ~ 

Dr. Ara& 

Bulgari.standa memnuniyet 
Sofya, 1 <Bulgar Ajansı bildiri

yor) - Nöyyi muahedesinin as .. 
keri maddelerini iptal eden anlaşma
nın imzası haberi, Sofyada büyük bir 
alaka ve fevkalade bir sevinç uyan
dırmıştır. 

Imzadan sonra şampanya ikram 
edilmiştir. B. Köseivanof kadehini 
Majeste Etenler Kralının sıhhatine 

ve Elen milletinin rc!ahına içmiştir. 
B. Metaksas da Majeste Borisin sıh
hatine ve Bulgar n\lletinin refahına 
kadehini kaldırmış ve bundan sonra 
Elen Başvekili, ayn ayn Balkan 
müttefiklerinin mümessilleri ile mü
şabih temenniler teati etmiştir. 

Popüler diyor ki: 
"Bu karnrın bilhassa manevt bir 

tesiri olacaktır. Bu karar, esasen 
mevcut olan bir vaziyeti tevsik et -
mektedir. J<"akat mevcut olan fili va 
ziyetin ahdi bir' vesikaya rnptedil -
miş ve diğer Balkan deı.•letlerl tara
fından kabul olunmuş ve Bulgari!'! -
tanın hukuk müsavntının en ziyade 
doğrudan doğruya alakadar devlet -
lerce tanınmış olması faydadan hali 
değldir . ., 

tur. 
Fabrika memurları, Fazıl Turga 

şerefine bir akşam ziyafeti vermiş 
!erdir. Ziyafette, Fazılın Bakırköy, 

Kayseri ve Nazilli fabrikalarındaki 
miidürliiklerinde, Nazilli Sümer 
Parti ocak ve halkevi başkanlıkla -
rında, spor işlerinde g(;sterdiği fa
aliyeti tebarüz ettiren sözler söyle
nilmiştir. 

Havas muhabiri, bu iki suali, Ha
riciye Nezaretinin salahiyettar bir 
şahsiyetine sormuştur. 

Bu zat, cevaben demiştir ki: 
"Sulh ve harp ihtimalleri ayni nis 

Adliye Terfi Listesi~ r ~ıı 
Yazımızın çokluğundan dolayı t ~~ 

fi listesinin sonu yarınki nüsharı'l1 Uıı, 
~ıştır. Öı:ür dileriz. / t n 

..../ h,t ------------------__ ---,,.,_--- ~ 
Harbiye nazın General Doskalov, 

subaylara, kitçük subaylara ve erle
re, anlaşmanın imzasını bildiren bir 
tebliğ neşretm tir. Tayyareler, Sof
ya üzerinde uçuşlar yapmış ve Bul
gar renklerini havi kağıtlara yazılı 
beyannameler atmışlardır. Ordu ve 
halk, anlaşmanın imzası münasebc
tile fevkal5de heyecanlı tezahürler 
yapmaktadır. 

Anlaşmanın imwsı münas~betne 

Gece, Bulgat BnŞvekiii B. Kösci
vanof şerefine büyiık bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Gazeteler, Selanikte imzalanan an 
taşmaya sahifeln tahsis etmekte, ve 
beş memleketin, hiikumet reisleri • 
nin fotoğraflarile, birlbirlerine bağ
lanmış bir tarzda bayraklarının re
simlerini dcrceylemektedirler. 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz matbu 
atı, Selimik ıtilafını memnuniyetle 

Köseivanol SolyaJ« 
Sofya, 1 (A.A.) - Başvekil Köse

ivanof, refako.tindcki zevat ile bera
ber, bugün öğle üzeri, baştanbaşa 

bayraklarla süslenmiş o1an Sofyaya 
gelmiş ve büyük tezahüratla kar~
lanmıştır. 

Fazıl Turgo., Adana mensucat fab 
rikası umum müdürü olmuş ve Na
zilliden ayrılmıştır. 

Nazilli fabrikası müdürlüğüne, Sü 
mer Bankın Almanyada talebe mi.i.
fettişi olan İbrahim Akçora tayin o
lunmuştur. Gelinceye kadar işleri 
vekaleten başmühendis Hikmet Sağ-
gun görecektir. 

nevralii, 

--
BaJ, di§, nezle, grip, romatizma: 
kırıkhk ve bütün ağrllarınızı derhal 
icabında günde 3 kaıe alınabilir. -----

keser· 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR ~ lio. sı 

: kaz Meselesinden Çıkan 
t- Dayak Hidisesi 

~ir gün sokaktan bir kaz sürüsü 
~~ormuş. Bunlan da bir çoban 

U.yorrnuş. 
lll.~ar, nasılıla birdenbire ürk
~ler, uçuşmıya başlamışlar. Ba
ıı.ıı rı da, duvardan aşarak saray 
>illtç~e konmuşlar. Oradaki bü 
llı1f ha\1Uzu görür görmez, suya da 
~; neşeli neşeli yüzerek çır -

Ya başlamışlar. 

M ehmet ağa bunu görür gör
'lk ınez, eline bir baston ala
~~kağa fırlamış. Zavallı kaz 
~ rıın, dayaktan pestilini çı -
.ı~f. Ondan sonra da biçarenin 
"qefi . 

nı arkasına bağlatarak: 
~- Bu herif, kazları kasten bah 
dır: Uçurdu. Bundan maksat, nen• Rarakolda, söyletilsin. 
de 1Ye, Beşiktaş karakoluna gön-
(1lt. 

O" l>~ununla bitmiş, mesele ka
~ t. . f ını? ·- Hayır ... Mehmet A

l>t ıÇer:i girmiş. Eline, uzun bir so
~t~lmış. Havuzda, neşe ve meser

d' ıı. 7ri.nden çırpınan kazları, o so
tl lbıı.le \1Ura vura öldürmiye başla-
rl ll 1.. u .(\adar mı" 
t• li .. 

1 
•:Yır.. Dahası var... Evvela, 

tirı~ arın kanatlannın altını, tüyle-
11.n arasını aramış ... Bununla da 

er ~~rnış. Zavallı hayvanlann bi
ot ırer karınlarını yardırmış .• 
a 821&rında ve kursaklannda bir 
t~J>S}u8nup bulunmadıihnı mu-

onra, nepsını a-eiııze ::ıt
ış. 

llu adamdan çekmediğimiz kal
?nıştı ... Hatta o dereede sonra

haber aldığımıza göre,' yemek 
• et izi, Kurban Bayramlarında s

olduğu için hepimize ayrı bi
kavanoz içinde gönderilen ka• :1~· reçel vesaire grbi yiyeı:ek

'l'rtizt bile çalar, satarmış. 

Ş hndi size garip bir hadise
den bahsedeceğim. Buna, 

~· &eniz gülüp geçiniz. İsterse-
"' lnanevi bir kuvvetin tesirine 
"~'-· !ı· "lız. 

ıı.. Saray halkı, eilerimil a-
' 
~ ltey, Allahıml .. Şu herifi Öy· 
\: hale getir ki; bizi bıraksu 

bieJldi derdine düşsün. 
"1e, Yana yana dua ederdik. 

~ ~ ~an çok geçmedi. Bu herl
# ğına bir sinek kaçtı ... Ha
r' ~~bizi unuttu; saray doktor

' an başka, hekim hekim do
t')>a başladı. Günlerce, sarayın 

lıtrl!ıe .. hile uğramadı. 
ı UJct liin harem ağalan geldiler. 
tıl' '~getirdiler... Meğer, hekim-
1~ ~ içbirt, o sineği kulağından 
·ı ~ :ı•mışlar. Öyle bir hal al

~)a • kendisini yerden yere at
)\ b~ kafasını duvarlara çarpmı
~ l~tnış .. Nihayet, birkaç giin 
S )' e~ninden bir damar çatla
~lf. ecı bir ölümle gözlerini ka-

lt1 
'· ç)' kimsenin ölümüne sevinil
~ ,~kat ne yalan söyliyeyim; 
~ tü ın öldüğünü haber aldığı
'llıt b rı, odalarımızda adeta dü-

• l 
il~ Yram yaptık. 
~ Yerine gelen adam, ~ 
~~et idi. Bize karşı, insaflıca 
~~e etti. Fakat biraz sonra, 
' hu ~-~ğa tarafından, Beşir A-

"te memur edildi 

& ~ Ağa, Ali Suavi vakasın
lşıl. ~n biraz sonra saraya gel
"eaı ff sen sarayda (Başağa) va
~i)>: .etmekte idi. Bu vazifede, 

1 Jıılllt tı ı>ek o kadar fazla değil
~ "lt Uhdesine saray memur-

~ı de~~ili~ce, birdenbire vazi
i \... ştı. Hem de o kadar de
~ı · ld '*' eta, Mehmet Ağaya rah 

Utacaıt hale geldi 

Eline uzun bir aopa almıf, haıJuzJa neşe ve meıerretlerinJen 
~ırpınan kazları ölJürmiye başlamıştı 

Hiç birimize göz açtırmıyordu. - Allah, şu herifin gözlerini kör 
En ehemmiyetsiz bahanelerle, he- etsin. 
pimizi haşır haşır haşlıyordu. Bedduası, hepimizin dilinde, da-

Bir gün, küçük kızlardan biri, imi bir vird haline gelmişti. 
kapının deliğinden dışan bakar- <Devamı var J 
ken, Beşir Ağanın gözüne ilişmiş ... 
Bu, sarayda mühim bir mesele teş
kil etti. Türlü türlü tefsirlere uğ
ratılarak, akla ve hayale gelmiyen 
sebeplere atfedildi. Hatta; 

(Murat Efendi firar etmek isti
yordu. Avluda kimsenin bulunup 
bulunmadığı, bu küçük kıza taras-
sut ettiriliy@rdu.) 

Diye Sultan Hamidin evhamını 
ceıueuereK oır uLıraya oııc seocoı-
yet verdi. 

Birkaç gün saray, yeni bir taz
yik çemberi içine girdi. Bu birkaç 
gün sonra da, kapılarda ve sofa
larda, harem ağalannın: 

- Destur!. Destur!

Sesleri işitildi. 

Ağalann arkalanndan birtakım 

ustalar, ameleler geliyorlardı. Bun 
lann sırtlarında da, büyük büyük 
yekpare demir kapılar vardı. 

Bu ustalar, sıkı bir kontrol al
tında derhal işe başlamışlardı. 

Hem deniz ve hem kara tarafında
ki yaldızlı k~pıların arkalarına bu 
demir kapılan koymuşlardı. 

Efendimiz bu gürültüyü işit
tiği zaman, son derecede te

!l~ ve merak etm1şti. Fakat mese
le kendisine anlatıldıktan sonra, 
yine sükun gelmişti. 

İş bitip te ameleler çekildikten 
sonra efendimiz; üçüncü kadın, 
(Filistan Kadınefendi) ye: 

- Git, bak bakalım .. Ne yaptı
lar. 

Dedi. 
Kadınefendi, koca demir kapıla

a görür görmez o kadar mütessir 
oldu ki; ağlamamak için kendini 
güç zaptedebildi. 

Fakat efendimizi de müteessir 
etmemek için vaziyeti tevil etmek 
istedi. Dönüp geldi: 

- Aslanım!. Eski kapılar çürü
müş. BelkM>ir taarruz olur da bu 
kapılar mukavemet etmez. diye 
başka kapı koymuşlar. 

Dedi. 
Fakat efendimiz, bu sözleri kafi 

görmedi. 

- Gidelim, biz de görelim 
Diye, Filistan Kadınefendi ile 

kapılara gitti. İkisini de muayene 
ettL Sonra acı acı gülerek: 

- Mesele; senin dediğin gibi de
ğı1, Filistan .. Bizi, ad~ta diri diri 
mezara gömüyorlar. 

Dedi. (1) 
Bu kapılar, efendimizi çok mü

teessir etmişti. Hepimiz biliyor
duk ki bu iş; Beşir Ağanın marife
ti idi. 

O günden itibaren; bu adama 
karşı kalbimizdeki nefret 

bir kat daha tezayüt etmişti... Ar
tık; 

(1) Bu demir kapılar, Yıldız sara
yındaki demirhanede yapılmıştır ... Ay
ni atelyedc çalıııan ve bu kapıların ya
pılması işinde kullanılan bahriye yüz
başılarından (Turhan Efendi), 

_ Canim, bu kadar ehemmiyette yap 
tınlan bu demir kapılar, acaba ne ola-
cak? .. 

Diye sormuş. Fakat ustabaşı: 
- Sus!.. Böyle işlere karışma

Diye, Turhan Efendiyi susturmu~ 

Yazın kırlarda gezmekten, ya
hut güneş banyosu yapmaktan ka
rardığı vakit iyi bir sağlık alameti
dir. Deriyi karartan, hem de ona 
güzellik veren pigmanlar insanı 

sonradan soğuk ve tiirlü türlü has 
talıklara karşı korumak için müda 
faa vasıtası olur. 

Fakat cildin kendi kendine -du
nıp dururken gibi- karardığı da 
vardır. O zaman bir sağlık alameti 
olmamakla beraber mutlaka ağır 
bir hastalık ta sayılamaz. Vücudün 
bir tarafında, en ziyade hormon 
çıkan guddelerde, bir bozukluğa 
delalet eder. Sebebini ara,tırmak 
lazımdır. 

Kararma kimisinde biltnn dide 
yayılır. En çoğunda parça parça 
karanr: Meseli yalnız ellerde ve· 
ya yüzde. 

Bazılarında didin kararmasına 
pek basit bir sebep vardır: Bitlen· 
mek! İnsan kaşına kaşına en so
nunda kaşıdığı yerleri kendi elile 
karartır. O vakit hormon bozuk· 
luğunu hatıra getirmiye, tabii, lü
zum yoktur. Yalnız temizlik ka
§lnmanın sebebiyle birlikte karar· 
mayı da geçirir. 

Cildin kararması en ziyade böb 
rek üstündeki guddenin dışan ta· 
rafındaki kısmından çıkan hormo
nun ek.~ilmesine alamettir. Gudde· 
nin bu kısmı verem hastalığının 
tesiriyle, yahut başka bir sebeple 
küçülür, kunır. Çıkardığı hormon 
azalır. O zaman cilt karannıya 

başlar. Birdenbire zenci gibi sim
siyah olanlar bile görillmil~tilr. 

Ancak 'bunlar pek, pek müstesna. 
Bütün cildin, öyle simsiyah değil, 
daha esmer olması bile nadirdir. 
En az merak edilecek olanlar cilt
leri her taraftan birden kararan
lardır. Çünkü hastalığın en hafif 
tekillerinde böyle umumi kararma 
ıörüldüğü halde, en aiu ~lı. 

1 ._ _E. _K_O __ N_O_M_t_I 
iHRACAT: ··········-················ DIS PİYASAI1AR: 
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Almanyaya 
Gönderilecek 

Bazı Maddelerin 
Fiyatları 
Yükseldi Ziraat Bankası yeniden satı~a baş- Ecyanın Bedeli 

amış ve yumuşak buğdaylanndan ~ 

255 bin kilo 5~8 kuruştan, sert huğ- Al.manyaya yapılacak ithalat için 
Alınan ithalat bürolan Tiirkiye -

den alınacak ince kepeğin mikset to 
nuna sif Hamburg 45 Türk lirası, 

ffökme kuru baklanın tonuna sif 
Hamburg 56 Türk lirası fiyat tesbit 
etmiştir. lngiltere ince kepek çek- j 
tiği için Almanyaya gönderilecek • 
kepeklerin müsavi miktarda kuru $ 
bakla ile birlikte ithali şart konul- t 
muştur. İngltere kuru bakla alma - .,. 

dığı için Almanyanın mikset alabil ı 
mek maksadile kuru baklayı da şart 

daylarından 170 bin kilo 5,20 kuruş-
tan satılmıştır. Tilccar namına bir alakadar permi dairesi navlun fiyat 

kilo muhtelif mıntakalar yumusak Hamburga gonderilecek mallardan 
vagon sert 5,10 kuruştan ve 210 bin i larını tesbit etmiştir. Türkiyeden 

buğdaylan tiplerine göre 5,32 5 - arpa, mısır, bakla, buğdayların 
6,36 kuruş arasında satılmıştır. t Haydarpaşa ve İstanbul limanların 

* İ dan navlun ücreti ton başına 15 şi-
Finike susnmlanndan 20 bin kilo ı lindir. Bandırma ve Tekirdağdan 

16,20 kuru;ıtan, Antalya susamların- ·• ton başına 20 şilin, çuvallı kuşyem
dan 30 bin kilo 17 kuruştan ve ikin- , 
d bir parti 20 bın kilo 18,30 kuruş- lcri 20 şilin, Karabiga, Gelibolu, 

koyduğu anlaşılmaktadır. Bu iki 

madde ayni miktarda olacak ve ay i 
ni evrak ile muamelesi gorülecek ve 

ayni vapurla ayni zamanda Hambur 

ga gönderilecektir. Gönderilecek o- i 
lan her nevi ve cins malın konşimen • 

tosunda yazılı miktardan fazla veya t 
noksan olursa bu mallar Almanya- t 
ya kabul edilmiyerek mahrecine ia- • 

tan satılmışt.ır. . Çanakkaleden 21 şilin, Mersinden ar 
· panın tonu 19 şilin, Samsundan 
.~ arpa için 21 şilin, yapak, tiftik, ke-

Trakya kuşyemlcrlndcn 107,500 İ 
kilo 5,90 - 6,10 kuruş arasında ve- $ çı kılı stanbuldan 80 şilin, misket 
rllmişir. so bin kilo çavdar 4,20 - t nakliyesi İstanbuldan ton başına 20, 
4.23 kuruştan, Gelibolu yulafların- f kalın kepek 22,5 şilindir, Marmara 
dan 50 bin kilo dokme 4 kuruştan J limanlarından ise bu mallara biret" 
s::ıtıınuştır. şilin fazla alınacaktır. Navlun bedel 

* 
. 

• leri malların Hamburga vasıl oldu-
Balıkesir arpnlanndı:ın 15 bin kilo 

1 de edilecektir. Ağustos içinde tes- 1 
l lim şartile şimdiden 250 şer bin S 
kilo kuru bakla ile mikset satılmış- S 
tır. 72 kiloluk mikset çuvallan 260 t 
kuruştan 275 kuruşa yükselmiştir. i 

ve Bandırma arpalarından beş bin 
kilo 4,15 kuruştan, acıbadem içi Ma
latyanın 937 mahsulil 3 bin kiloluk \ 
bır parti 58,20 kuruştan satılmı§tır. , 

* .. 
Eskişehir malı 2487 kilo tiftik kl

lo~08 kuruştan, zerdeva derileri 
çifti 3150 - 3400 kuruış arnsında, 
6858 kilo beyaz yağlı pe.ynlr kilosu : 
30,22 kurustan sntılmıııtır. · 

ODADA: 

Öğle Tatili 
Ticaret odasında tetkik edilmek

te bulunan mağazaların öğle tati
li meselesine ait tetkikat raporu ik
mal edilmiştir. Rapor bugün topla
nacak idare heyetine verilerek he
yetin karar ve tasvibinden sonra 
belediyeye gönderilecektir. 

ilk Toplantı Yapıldı 
Ticaret ve zahire borsası yeni ida

re heyeti ilk toplantısını yaparak 
idare heyeti reisliğine Murat For
tonu seçmiştir. 

rinde kararme hiç göriilmiyebilir. 
Zaten, en çoğunda kararma da

ha ziyade açık olan yerlere, ellere 
ve yüze gelir. Bazılannda da du
daklar ve dil kırmızı iken gittikc:e 
siyahlaşır. Bir de tabii olarak da
ha esmer olan kısımlar daha kara 
olurlar: Memelerin ucu gibi. 

Kmisinde saçlar da kararır: Sa
n saçlar kestane rengine girerler, 
kestane renginde olanlar da kap
kara olurlar. 

Cilt kararmasının böbrek üstiin 
deki guddenin bozulmasından ileri 
geldiğini anlamak kolaydır. Çünkii 
Adison hastalığı denilen hu bozuk 
lukta cilt kararmasiyle birlikte de 
rin bir dermansızlık ta gelir. 1n· 
san hareket edemez, yatağında hi· 
le kımaldıyamaz olur. Ondan başka 
midede ve barsaklarda rahatsızlık 
ta çoktur. Damarlardaki tansiyon 
da çok düşer. 

Böbrek Ustilndeki guddeler sa
pasağlam olduğu halde, cildin yi· 
ne karardığı olur. O zaman da ti
roit veya ipofiz guddelerinin ya
hut kadın yumurtalığının bozuk
luğunu hatırlamalıdır. Tiroit hor• 
mon fazla çıktığı vakit, birçok de· 
fa, istatistiklere göre üçte bir dela, 
cildi parça parça karartır. 

Gebe bayanlann da vücutlan
nın şurasında burasında parça par 
ça siyah lekeler peyda olması, ha· 
zılanna çilter basması yumurta-
lık hormonunun iyi işliyemediğini 

............................. 
BUGDA YCILIK : 

Bütün Buğday 
Stokları 
Satllacak 

Yurdun muhtelif mıntakatann -
da harmanlan bitirilmiş olan yeni 
mahsul buğdaylardan piyasamıza gel 

meye başlamıştır. Dün borsaya kay

dı yapılarak satılan yeni mahsul buğ 

dayların miktan iki yüz yirmi beş 

bin kilo kadardır. Bu hafta içinde pi

yasamıza daha fazla miktarda buğ

day getirileceği anlaşılmaktadır. 

Mevrudatın fazlalaşmasına mukabil 
fiyatlar kendini tutmuştur. Ziraat 

Bankasının stoklarından tekrar sa -

tış yapılmaktadır. Banka elindeki 

buğdayın hepsini satmağa karar ver

miştir. Bu suretle silolarda boşana

cak yerlere yeni mahsulden alına -
cak buğdaylar doldurulacaktır. Bo
şanacak siloların fenni surette te

mizlenmelerine de itina edilecek, 

bu suretle buğdayların bitlenmesine 

fırsat ve imkan verilmiyecektir. 
, 

BORSA 
1 - 8 - 938 

ÇEKLER 

Londra 6.20 
Nevyork 126.09 
Paris 3.48 
Milftno 6.tl375 
Cenevre 28.90 
Amsterdam 60.21 
Bcrlin 50.665 
Brüksel 21.3125 
Atına 1.135 
Sof ya 1.53 
Prag 4.355 
Madrlt 6.20 
Varşova 23 6:? 
Buda peşte 24.80 
Bu kreş 0.9325 
Belgrnt 2.8575 
Yokohaın... 36.195 
Stokholm 3l 96t 

tı 
Moskova 23.6725 

-

ESHAM ve TAHViLAT 

Sıvas - Erzurum, I 99.25 

" " IV 99.-

İş Bank 10.-

gösterir. Fatih Sulh 3 üncü Hukuk hakim-
En sonra da ihtiyarlarda cildin iğinden: Karagiimrük muhtcsip ls-

kararması vardır. Daha ziyade er· kender mahallesi Lüleci Yekta so
keklerde, fakat kadınlarda da, baş kak 7 numaralı hanede oturmakta 
)ayınca ellerde ve yüzde kUçük ken 29 - 6 - 938 de vefat eden Gül
kilçük, bazılarında büyücek, siyah sümün tarihi iliindnn itibnren alacak 
lekelere elbette dikkat etmişsiniz· ve borçluları"ın bir ay ve idCliayı 
dir: Bunlar birkaç hormonun bir- veraset edenlerinin uç ay içinde 
den bozulduııınu haber verirler. mahkemeye müracaatleri, aksi halde 
Zaten ihtiyarlamak ta hormonla- terekesinin hazineye devrolunacağı 
nn bozulması değil midir? ilan olunur. 

ğu zaman Almanyada alınacaktır. 

Halde Dünkü Satışlar 
Bamya kilosu 8-10, sakız kabağı 

3-5, dolmalık biber 4-5, sivri bi
ber 2-3, kır domatesi 2-3.50, sı

rık domatesi 4-6, çalı fasulyesi 6-
10, ayşekadın 10-12, yeşTı. fasulye 
9-10, soğan 3.50-4, sarmısak 5-
7 kuruş . 

Asma kabağı adedi 1.50-12, pat
lıcan baş 2-2,50, orta 1.25-1,75, 
ufak 0.50-1, bostan patlıcanı 2.50 
-4, hıyar 0.25-1, mısır 0,50-1 
kuruş. 

Pancar domatesi 1.50-2 maydanoz 
0,40-0,60, dereotu 0.50-0.60 ku -
ruş. 

Osmanpaşa elması kilosu 8-10, 
Çekirdeksiz üzüm İl-15, türbe f"

riği 5-7, kayısı 18-25, zerdali 8-
10, fındık 5-8, şeftali 10-15, vit
ne: 7-12, akçe armudu 30-40, kı
zılcık 6-8 kuruş. 

KIRŞEHIRDE : 

Bisikletçi Haydar 

Ölü Bulundu 
Kırşehir, (TAN) - Burada birci

nayet ~lenmiştir. Hadisede şimdi

lik bir çok meçhuller vardır. 
Bisikletçilik ve tenekecilik eden 

Haydar adında bir genç, Yenice ma
hallesinde kiraladığı odada maktul 
bulunmuştur. Haydann yan çıplak 
bir halde olduğu, muhtelif yerlerine 
bıçak saplandığı ve vücudünün yer 
yer akıp pıhtılaşan kanlarla korkunç 
bir şekil aldığı görülmüştür. 

Ayni evin diğer odalarında otu -
ranlar, cinayetten haberleri olma • 
dığını, hiç bir şey duymadıklarını ve 
görmediklerini söylemişlerdir. Cina 
yetin ne zaman, neden ve kimler ta
rafından işlenildiği henüz anlaşıla -
mamıştır. Maktul Haydann hiç kim 
sesi yoktur. 

(Hikayeden Mabaat) 

Teyzenin 
Apartımanı 

(Başı 6 ınc•dıı 
'Teyze, bir giin sonra geldi. Bn 

sefer de, yatagım ve küçiık sandı
ğını da getirmişti. Ne karıma, ne 
de kaynanama tek kelime söy
lemiyordum. Çünkü onlar, teyze
nin apartımanına nasıl yerleşece
ğimizi konuşuyorlardı: 

"- Kendi evimiz sayılır, per
deleri filan oraya göre alırız. In
san, kira evinde, rahat yerleşemi
yor. 

"Birkaç gün sonra, karım: 
"- İki lira ver, dedi. Teyze, a

vukata gidecek! 

Arkadaşım, motördc olduğu
nu unutmuştu, ayağa kalk

tı, yürüyecekti, birden aklı başma 
geldi; güldü: 

- Teyze, bizim apartımana pos
tu sereli, tam bir sene oluyor. K:r
li numara kağıdı elinde, avukata 
gidip geliyor. Tabii yol masra!!nrı 
bizden. Teyzeye bir apartıman a
lıp hediye etsem, hulya bu va'
ileride oturac~ğımız b d va p"r
tımandu daha ucuza felecek .• 
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I o ·ENIZ·BAN K., 
Denizyolları işletmesi 

BANDIRMA POSTALARI 
5 Ağustos 1938 tarihinden itibaren Bandırma hattı 

tarifeleri deği§miştir. • 
1 - Bu tarife mucibince yeni vapurlar tarafından yapılacak olan 

sürat postalan İstanbuldan pazartesi, çarşamba ve cuma gün
leri saat 3.15 te kalkacak, ayni günler saat 12.30 da Bandırma
ya varacaklardı:-. Bu postalar ile giden~er saat 22 de !zmire 
varırlar. Dönüşte İzmirden pazartesi, çarşamba ve cuma gün
leri 7.30 da kalkncak sürat trenlerile gelenler de ayni günler 
saat 17.30 da Bandırmadan kalkacak vapurlarla saat 22.15 te 
lstanbula dönerler. 

2 - Diğer vapurlarla yapılacak olan aralık postalan çarşamba ve 
cumartesi günleri saat 20 de İstanbuldan ve perşembe, pazar 
günleri saat 22.30 da Bandırmadan kalkacaklardır. Tren ile İz. 
mire muvasalat ve hareket zamanları eskisi gibidir. 

3 - Vapur ücretleri, ya~ı~ gidiş tam bilet birinci mevki 469, ikin
ci mevki 244,, güverte 79 kuruştur. Bu ücretlerde vergi ve pul 
paralan d:ılıildir. 

4 - Fotoğraflı gidiş - dönüş ve aile bileti alanlara ayrıca tarüede 
muayyen tenzilat yapılır. 

5 - Ekspres postalan için güverte bileti verilmez. 
6 - Ekspres postalariyle seyahat edecek yolculardan arzu edenle

re 100 kuruş bedel mukabilinde acentalıklardan ayrıca tabldot 
yemek bileti de verilir. 

"I - İzmir yolcularına bir kolaylık olmak üzere İzmir accntalığı da 
ekspres postalarında Bandırmadan İstanbul için vapur ve ye
mek bileti verecek ve gidiş - dönüş biletlerini vize edecektir. 
Fazla tafsilat almak için acentalarımıza müracaat edilmesi ri
ca olunur. 

4 Ağustos Bandırma postası yapllmıyacaktfr. 

sus. vapurunun 5 ağustos cuma sabahı Bandırma seferine b::ış

laması münasebetile 1stanbuldan 4 ağustos perşembe akşa
mı kalkması lazım gelen Bandırma postası yapılmıyacnk-tır. 

.............................................. ımıi 

-
YAŞ MEYVA TÜCCARLARI 

Nazarı Dikkatine : 
Birliğimiz. İstanbul Me yva Halinde bir yazıhane açmış ve 

teşkilat yapmış bulunduğun dan İzmir ve civarından yaş meyva , 
getirmek arzu edenlere de arzı hizmet etmektedir. Bu bapta 
görüşmek istiyenlcrin İzmir de Birliğimize, İstanbulda Balıkp ... 
zarında Maksudiye hanında 4 - 5 No.lı şubemize ve mevsim za
zamanında ayrıca Haldeki yazıhanemize müracaatleri rica olu-
nur. 

............................. lllİll ... _ 

'oENiZBAN 
Den izyol la rı lııe+mesi 

lzmir ııave Sür'at Postası 
İzmir Fuarı münasebetiyle 4 Ağustosdan föbarcn mevcut posta 

lara ilaveten İstanbuldan her perşembe saat 11 de bır vapur kalka
cak ve cuma sabahı saat 10 da İzrnire varacaktır. Bu posta dönü~ e 
!zmirden ayni gün saat 16 da kalkacak ve cumartesi saat 16 da İs
tanbula varacaktır. Bu ilave postalnr İZMİR VAPCRU tarafından 
yapılacaktır. istanbuldan pazar günleri kalkan İzmir sürat postalar~ 

da bndema saat 11 de kalkacaktır .. 
• 

TAN -
Kapah Zarf Usulü ile Motorin ve Makine 

Y qğları Ah nacak· 
Yeşilköy Tohum lslah ve Deneme İstasyonu Arttırma ve Eksiltme Ko

misyonundan: 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Mahke
mesi Satış Memurlugundnn: Hasan, 
Mehmet Sadık ve Alı Galibin şayian 
mutasarrıf oldukları Aksarayda Kı-
zılminare mahall('sind(' Halitefendi 

Cinsi Kilo Tahmin bedeli Muvakkat teminatı "Toprak,, sokagındn Sarken Mechul 
Lira K. Lira K. Asker• sokağı, Si malen Toprak so

Motorin 8000 600 00 45 00 
Mobiloil BB. 500 200 00 15 00 
Mobiloil C. 100 35 00 2 62 
Gres yağı 50 7 50 O 56 
Benzin 200 42 50 3 19 
Gaz 200 30 00 2 25 

Yeşilköy Tohum tslah İstasyonunun ihtiyacı için yukarıda cins. mikdar 
ve muvakkat teminatı yazılı altı kalem eşya kapalı zarf usullle eksiltme
ye konulmuştur. 

İhale 3 Ağustos 1938 Çarşamba günü saat 10 da İstanbul Dertl'rdarlık 
Muhasebe Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 
Şartnameler Yeşilköyde Müessesede görülebilir Bu ise girmek isteyenlerin 
hizalarında muvakkat teminat ile kanunun tayin C'ttiği vesikalar ve tek
lifleri ayni giin ve ihale saatinden evvel Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. (4630) 

Bursa inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

1 

İdaremiz Bursa .Merkez depolarında bulunan işlenmiş ve islenmemiş 
artar ve eksilir "500,000 kilo rnıkdarındaki idare malı yaprak tütünlerin 
Bursa Mudanya yoliyle İstanbul ambarlarına nakli 20 Temmuz 1938 gü

l nünden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
İstekliler, nakliyat şartnamesini her iş günı.i Bursa Başmüdürlüğü 

yaprak tütiın subesinde ve İstanbul Umum Müdürlük Stok ve imalat Şu-
1 besi Müdürlüğünde görebilirler. 

Bu nakliyat eksiltmesinin ihalesi 5 Ağustos 1938 Cuma günü saat 12 
de Bursa Ba~müdürlüğünde yapılacağından taliplerin yüzde yedi buçuk 
teminat akçelC'rile Başmüdürlüğümüzde müteşekkil komisyona müraca

' atları ilun olunur. (4896) 

~~--------------------------------------------------------------------------------------

1 

Edirne Meriç Su işleri Şubesi Mühendisliğinden : 
1. - Et...sıltmcye konulan iş: Edirne civarında Meriç nehri sağ sahi

linde bulunan Bosnn köyünün !cyezandrın kurtulması için yapılacak sed

kak, Gnrben 25 ParS('l, Cenub('n 27 
Parsel ile çevrili Ibrnhimefendi vok
fmd,ın eski 3 mukerrer, yt>ni 1 ve 
numerotnj 3 sayılı tapu kiitiiğlin iin 
birinci cildinin 102 inci sayıfnsmda 
ve 933 adanın 2G ncı parselinde ah
şap ve 1782 lira muhnmnıen kıymet
li hiri yemci· odası olmak iizerc bC's 
oda, iki halfı, mutfnk ve çimento dö
seli t::ı51ı ~ı ve tulumb~sı ve <:>lektri
gi, biraz bahç c;i bulunan ve <:>n üst 
katı yağlı boya ile boyanmış olan ve 
köşe başımı tesadı.if eden ev· izalei 
suyu zımnında iıtıdeki sartlar daire
sinde mahkeme ba~kfıtihinin odasın
da 8 - 9 - 938 tarıhine miisnclif Per
şembe güııii snat dokuzdan on bire 
kadar acık arttırma surctile satıln
cak ve muhammen kıymetin yiizde 
yetmis beşi bulundui!U takdirde he
men ihnl~ yapılacakt•r. Aksi takdir
de son artırnnın te. hhüdi.i bnki knl
mak üzere 23 Eyltil 938 tnrihine mii
.::adif Cuma günu yine ayni saatte ve 

1 
ayni yerde ikincı artırma yapılacak 
bu sefer en çok arttmına ihale edile
cektir. 

1 - Müseccel ve gayri müseccel 
hak snhiplerinln tarihi ilandan iti
baren (20) gi.in içinde vesaiki ile be
raber miiracaat ederek haklarını tes
bit ettirmeleri lazımdır. Aksi takdir
de gayri müseccel hak snhiplcri pay
lac;mndan hariç kalırlar. 

2 Ari tırmn pesin par::ı iledir. de ve mahmuz inşnatı keşif bedeli 51305,92 liradır. 
2. - Ek"iiltme 15 8 938 tarihine rastlıynn Pazartesi 

:i - Arttırmaya girecekler ~; 7,5 
günü saat 12 de 

nisbetinde pey verec('klerdir. 
Edirne Hi.ıklımC't konağında Meclisi Umumi salonunda toplanan Su Ek- 4 . :Müsteri bedeli ihaleyi mi:ı-
siltme komisyonunca kapalı zarf usulilc yapılacaktır. dında verm~zsc ihale feshedilir ve 

3. lstC'kliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık iş- gnvri menkul yeniden arttırmaya çı-
leri gen<'l şartnamesi, umumi su isleri şartnamesi, hususi şartname, va- ı karılır ve h<:>r iki ihale bedeli nrn
h "di fiat cC'tvclini ve projeleri 256 kuruş mukabilinde Edirne Trakya • 1 smdaki fark ve zarar müc;leridcn bi-
Gmumi Mufettişlik binasında Meriç Su İşleri Şubesi Miihendislig"'inden 1• h. k"' .,lı ır • 

nlabılirler. 5 -- Ihale tarihine kadar olan bil-1 

.ı u uın .. n . • 

4. Eksiltmeye girebilmek icin istcklilerin 3815,29 liralık muvakkat 1 .. 
1 

.
1 

b 1 h" d 
. . . . . . . . . ctım e VE'rgı er ve orc nr ısse nr-

temınat vermesı ve 15bın lıralık Nafıa Su İşlerı veya bu kabıl Nafıa ış-
1 

, 
2 5 

t 
11 

· ·ı · · ,.,_ 
. • . . . ~ . . . . ara ve , n nyıye ı e yırmı S.:-

lcrı ba armakta fennı kabılıyetı olduguna daır Nafıa Vekaletınden alın- 1.1 k r t · b d 1. mu··,,ter'y"' 
nC' ı ( ev a avız c e ı " ı "' 

mış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 
· 5. - İstekliler teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı santten bir 
saat evveline kadar Meriç Su İşleri Şubesi Mühcndisligine vcrmeğe mec
burdurlar. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4894) 

at1naıma Komisyonundan : 
Cinsi Tahmin bedeli İlk teminatı 

Ura Ku Lira Ku 
Yün Çorap İpliği 21.000 00 1575 

1 - Cinsi. miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 8400 
kilo yün çorap ipliği İstanbul Gedik Paşadaki Jandarma satın alma ko
misyonunca 8 Ağustos 938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmc
sile satın alınacaktır. 

2 - Nümune evsaf ve şartname her gün adı geçen komisyonda görü
• lebilir. Veya bedelsiz aldırılabilir. 

nittir. 

6 - Şnrtname bu giinden itibaren 
herkesin gorebileceği surette açıktır. 
Fnzln mallımat istiyenler satış 83 nıı
marn ile- memuriyetimize müracant 
~\..lUC:llU.U .. • 

- Modern Türkiye -
Mecmuasını Okuyunuz. 

Her nüshnc;ında bir yenilik. 

HC'r niic;hnsındn bir zenginlik. 

2 - H - ~38 

İstanbul dördüncü icra mern 
ğundan: İstefani oglu Sotiri Pct 
sin Agop Damburacyandan al 
(3U90) liraya mukabil birinci de 
de ipotek gôslerilmıs olup borcuıı 
denmemesinden dolayı satılma.S 
karar verilen ve tamnmına elılivıl 
tarnfından (47Ci0) Jirn kıymet ta~ 
edilmis olan eski T:ıtavla Pu 
Hri'>to mahallesi Tutavln cad 
No. 39 Yeni Kurtulus tramvay c 
desi 216 numaralı kargir bahçel 
vin lamnmının evsaf ve mes 
aşagıdn ynzılıclır. 

Gnyrimcnkule Demirkapıdnr 
rildikte, mermer antre bir koı. 
ıı:r..erinde 2 oda, bir kiler, karcsı 
bır teras. 

BODRUM KAT: Çimento bit 
ridor ıızerinde mC'rdivPn a'h ko 
lük. bir oda, :zemini çimento 
rıınga ocaklı bir mutfak. me 
musluklu ynl::ık, çamasır kazanı 
lı\, bir kiler. 

Bahçede meyva ağacları ve 
terek bir kuyu, :zcnıini çimento 
zinti mahalli. 

BtnfNCI KAT: Bir koridor 
rinde iki od::ı. hirinde balkon, lı 
de cıkmn. zemini knresiman te 
sifonlu banyo. 

1KiNCt KAT: Birinci katın 
olup banyo yerinde mutfak \'C 

ranqa helA, iki teras mevcu1 

Bolme ve bed<'n duvarları kô.r~ 
Elektrik, su, hnvagnzı mevcutt 

MF.SA TIASİ: l 04 mc~reını;rıı 
dır. Bundnn G2 metrcmurobbaı 
dır. 

Yukarda hudut. evsaf Vi.' 

hasi yazılı gayri menkulün tn 
::ıcık nrttırmaya konmuş olup 4 · 
rn::rn tnrilıine rastlıyan Çart 
((imli sant 10 rl::ın 12 ye kad::ır 
bul Yenipostnhnne ü:zerincle vn1' 
ireminle acık arttırma ile satıl 
tır. Arttırma h<'deli muhammcrı 
metin yüzde 7!i ini bul<lu~u tıı 
dc gayri mPnkul en cok art1. 
üzcrirıe ihnle cdilc-cc>k. aksi tel<. 
en son nrttmmın tanhhiidü bı:ık1 

mnk lız<'rC' arttırma onh"~ gii!l 
detle temdit edilerl'k 22 - 9 • 
tarihine rnstlnynn Perscmbe d 
s:ınt 10 dan 12 ve kndnr yine 
mh:de ikinci nrık nrttırmnc;1 \'1 

cnk ve ~hu ikinci artt ırmadn 
mrnkul Pn C'Ok' arttırnnın üzer 
hale edilerektir. 
ya ~irmnden C\'\'el muhımıne11 

Sntıs pesindir. Tnliplerin ::ırtt~ 
metin viinle 7,fi nic;b!'tinden pe 
ccc;i vi'rmpJeri veyn milli bir b3 
nın tcminat mektubunu ibraı 
leri ı:ızımdır. re 

Biril:mi" vergilPrle bclcdiy~~ 
tenviriye, 1nn:zifiye VC' tC'llu~'!,ı 
simleri vrı \'nkıf irnresi c;1tıc; W.ı 
elen tenzil edilir. 20 senelik t9<1 
deli mii~tcriye aittir. 
nuntın· 12G mcİ madd<'sinin 4 

1 3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatına göre 
tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme günü mat 10 a 

1 

kadar makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. "4590,, 

.. Diplomalı Mühendis 
Su, yol ve şimendifer tesisatı 

inr,aatında tecrübeli ve diploma
lı bir miıhcııdis kC'ndisine mE'vki 

fıkrasınca, bu gayrimenkul iiıe 
ipotekli alrıcnklılnr ilf' dP<'r . 
daranın ve irtifnk hakk1 snh1 

nin bu haklarını ve husrn;ile f; 
mnsrafö dnir olrın icldinlnrını. 

20 nın nesri tnrihinclen itibaren 
içinıfo evrakı miic;bite>lerile> biid ti 
IC'ri fc::ıbcrler. Aksi halclC' hnld:~ 
pu sicilile sa bit olm'.ldıkca s? ı 
delinin p::ıylnsmnsındnn harıÇ 
rnkJnrı ve drılrn fazla mnli'ı~· 
mnk istiyenlerin 17 - 8 - 193 

4 hinden itibaren herkesin p:öre~ıl 
için daircmizde açık bulun 
cnk olnn arttırma şnrtnames!.ıe 

afıa Vekaletinden: arıvor. Ali.ıkadarların <Miihe>n-
dis) rumuzilC' Istnnbul 176 No. 

oosta kutuo;u ndresine miiraca
atleri.. 

l 414 numaralı dosynsına mıt 
fori ilfın olunur". d 

HUDUDU: Jki tarafı mukB 
Kaliyopi elyövm Nikoli Galtıfl ~ 
Knliyopi f'lyevm Nikoli Galn~t; 
mos ve Ehalini menzili ve ır
ve tarafı rabii tnrikifım. 

lzırir, - Aydın haturnn Selçuk ve çamlık istasyonları arasında inşa 
1 olunaca~ takriben 7350 metre uzunluğunda bir varyant ile takriben on 
k lometre uzunluğnndn rny fcrşiyatı kapalı znrf usulii ile eksiltmeye 
konuunustur. 

~----~----~----~----~----~~----------------~--------~~----~~~----~~~- 1 1 -·Eksiltme 18 - 8 - 938 tarfuine tesadüf ~en pe~c~c günü saat 
Müsabaka imtihanı 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasınd Lokanta ve Gazinocuların 

Nazarı Dikkatine! 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı yerli 

mamulatımızı görmellen ÇATAL KAŞIK 
ve BIÇAK takımlarınq:ı almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

Avrupanıııkinden daha yüksek ve hem de 

fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satıf yeri: Tahtakale caddesi No. 5 1 

............................... mil .......... _._ 

lzmir ili Daimi Encümeninden: 
Eksıltme)e konulan iş. İzmir - Kcınalpasa yolunun 3+2:>0-14 j-600 

k ilometı elerl arasındaki şosenin esaslı onarılması. 
Bu ışin açın tutarı: 128781) lira (33) kuruş .• 
Bu işe ait evraklar aşağıda yazılıdır. 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi 
B -- Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Keşif grafik, fiyat silsilesi cetveli hususi f en,ni şartname Ek

siltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 18 Ağustos 938 perşembe 
günü snat 11 de lzmir İli Daimi Encümeninde kapalı znrf usulile yapı
kc htır. 

İstekliler: Yukarda yazılı evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Bayındır
hk Direkt~rluklerinde görüp inceliyebilirler. 

Teklif mektupları: 2490 sayılı yasanın 31 inci maddesine göre tan
zim olunacak tekltf mektupları 4 üncü .maddede yazılı saatten 1 saat 
evvC'i makbuz mukabilinde İmir İli Daimi Encümeni Başkanlığına tes-
lım ed krcktir. 

MU\akknt teminat: (2159 lira. 
Postada vaki gecıkm~er kabul edilmez. (5016) (2791) 

11 de vekftlet binasında demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme ko
misyonu odasınrfa yapılncaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli beş yüz seksen sekiz bin liradır. 
3 - !Vfuvakkat teminatı 27270 liradır. 
4 - Eksiltme şartnAmesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

sartnamcsi fenni Sflrtname vahidi kiyasi fiyat cetveli, takeometre plfını 
takeometre profili, ahşap traversler ray ferşiyatı, talimntnnmesi, çimen
to normu 91 B. Numaralı kargir inşn:ıt tipinden murekkep bir takım 
nıünakasa evrakı yirmi clokuz lira kırk kuruş bedeli mukabilnde demir
yollar inşaat dairesinden tedarik edilecektir. 

:, - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numraalı arttırma eksilt
me ve ihale kanunu muc!bince vermeğe mecbur oldukları evrakı ve ve
sıkalarmı 938 senesi için muteber her türlü nafıa işlerine veya -demir
)' Ollar iıı.::aat i~lerine gireceklerine dair nafia vekaletinden \'erilmiş mü

ahııitlık vesikalarını muvakkat teminatlarını, ve fiynt teklifini havi 
k.1palı ve mühürlü zarflarını mezkur kanunun ve eksiltme şıırtnamC'si
nin tariiatı dairesinde hnzırlıyarak 18 - 8 - 938 tarihinde saat ona kadar 
makbuz mukabilinde Demriyollar inşaat dairesindeki komisyon reisli-
g.nc tevd: edeceklerdir. (2749) (4893) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Ticaret Şubesinden : 

182 kalem celik malzeme 
Fabrikalar ihtiyacı için 182 kalem muhtelif takımlık çelik malzeme 

si! teslim şartiyle satın alınacaktır. 
İsteklilerin :fiyatlı tekliflerini ve % 7 .5 teminatlariyle beraber 22 

Ağustos 936 pazartesi günü snat 14 de kadar Ticaret Şubesine vermeleri. 
Liste ve şartnamesi Ankarada Ticaret Şubesi Müdiirliiğiinden ve 

lstanbulda Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan alınabilir. 
(2771) (4997) 

Belediye Sular idaresinden : 
Üsküdar Kadıköy ve havalisine daha fazla su verebilmek ıçın Şe

bekede yapılması kararlaştırılan bazı ıslihat ve tevsiat sebebiyle 
4 - 8 - ii38 perşembe günü akşamı saat 19 dan ertesi cuma sabahı 7 ye 
kadar Elmalı sulannı kesmek mecburiyeti hasıl oldutu sayın halka 
b~ldirilir. (5013) 

1. - Bankamıza miisabaka ile (10) miifettiş nam7.edi alınacaktır. 

2. - Bu mlisabalrnya girebilmek için Siyasnl Bilgiler veya YükS~ 
sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk Fakültesinden veya btJ11 

yabancı memleketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak H'izıırıdı1 
3. - Miisabaka 7, 8 ve 9 EylUl 1938 günlerinde Ankara ve fstııfl 

C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinie~ 
de sözli.i bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4. - Miifettis namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerliklerifl 
.nak üzere ayrılan miifett!ş ve müfettiş namzetleri nskerlikten '' 
rıne l(aaar mnassız me.,un ~avılırlar. 

Müfettiş nnmzetlC'ri iki sen.elik biı stnjdnn sonra müfettişlik iınti~ 
tabi tutulncnklnr ve kazanırl:ı.rsa 175 lirn aylıkla miifcltisliğe terfi 
leceklcrdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları dn tt 
liik hakkını h::ıizdlrler." 

5. - İmtihan programı ile ~alr şartları gösteren matbualar Anlc' 
tan bul ve İzmir T C. Ziraat Bankala rındnn elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan ve~ikaların asıllarını veya noterden t 
suretforini bir mektupln Ankarada Türkiye Cümhuriyetl Ziraat fV 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek surelivle miirııC 
melidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikalann en geç 24-8-1938 t 
de Teftiş Heyeti Reisliğine gelmiş olması meşruttur. (2397) (440ı) 

lstanbul C. Müddeiumumfliğinden : 
Bilumum Sulh ma1-kcmeleriyle levazım ve emanet dairesi ,,c 11 

beşinci ceza mahkemesi ihtiyacı için 75 ton yerli kok kömürü açıl< 
meye konmuştur. Muh:ımmen bedeli 1500 l!ra olup muvakkat te 
112 lira 50 kuruştur. Münakasa 11 - 8 - 938 perşembe günii saat ııd 
kt~ide Aşirefcndi soka~ında 13 numarada Adliye levazım d;ıiı' 
miiteşekkil eksiltme komısyonu tarafrndan yapılrıcaktır. Şartoıııı' 
kömürün tevzi mahalleri tatil günlerinden maada her gün adli.>~ 
zım dairesinde görülebilir. ( 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden Ahmet Emin ! ALM..u"~ 
tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Sirketi. Basıldıtı yer TAN .Mat 



- 2 - 8 - 938 

ASLAN VE ESKIHISAR j i 
Müttehit Çimento ve Su 

Kireci Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Hiaaedarlara llan 
Şirket elinde bulunan çimento fab

rikalarının, hükumetçe neşrolunan 
kararnameye tevfikan, Etlbnnk'a 
devir ve ferağı hnkkı ıda ittıhazı 
karar eylemek üzere şirket hisse
darları 12 Ağustos 1938 tarihine 
l'nÜsadif Cuma günu saat 14,30 da 
Galatada Agopyan hanında şirket 
merkezinde fevkalade surette içti
rnaa davet olunmuş ve keyfiyet 
26/7 /938 tarihli Türkçe Cumhuri -
Yet ve Tan ve Akşam gazeteleri ve 
27 /7 /938 tarihli Sicilli ticaret gaze
tesi vasıtalan ile ve miadı kanunisi 
zarfında ilan edilmiştir. 

Bu ilanata ve içtimaın ehe~miye-
ti nıahsusasına binaen hissedaranı 
kiramın behemehal içtimaa icabet 
etmeleri hakkında muhtelif Türkçe 
\'e Fransızça ve Rumca ve Ermenice 
gazetelerle 28 ve 29 ve 31 Temmuz 
\'e 1 Ağustos 938 tarihlerinde ayrı-
ca vaki olan neşriyata rağmen, his
&edaranı kiramın lüzumu kadar his-
Se senedi tevdi etmedikleri görüldü
liinden, yevmi içtimaa musadif 12 
Ağustos 1938 Cuma günü saat 14,30 . 
da nisabı müzakere hasıl olamamak 
tehlikesine imkan verilmemek üze
re, hissedaranın yemvi içthnadan bir 
hafta evveline yani 5 Ağustos 1938 
Cuına günü akşamına kadar yedle
tindeki hisse senetlerini şirket mer- I 
keıtne tevdi etmeleri ve yahut bun
ları bankalara vererek alacakları 
lllakbuzlan şirkete ita eylemeleri 
Son derece ehemmiyetle bir daha i-
lan olunur. 

Jstanbul, 1 Ağustos 1938 1 
Meclisi idare 

. Kadıköy sulh mahkemesi baı; k~· 
tipliğinden: Mi.ıddei lbrahim Sala
h~ttinin müddeialeyh Feride ve Gi.ı
Zıde ve Makbule ve kızı Necmiye 
n.amına bilvclfıyc ve Fethiye ve Li.ıt
;11e ve Ahmet Hulüsi ve Binnas ve 
•YJ.ahrnut Hilmi varisleri Kemal ve 
Zekiye ve Fahrettin ve Avukat Nev
zatın kendi namına ve bilvekale ço
C~kları Reşit fükmet ve Yusuf Sa
lahattin ve Abdullah Şevket ve Fat
~a Saadet namlarına bilvekale ve 
anaş Paspalidis ve Nikola Panda-

20Plu ve lrfanve Seher şayian ve 
P!,U~ereken mutasarrıf oldukları ta-
Ziıht~~~;- ~ıiliaııc;inl~-eski "Kala
mış Yeni Fener sokağında eski 13 
~eni.32: 2 No. lu ve sağ tarafı Ali ve 

GDYNİA AMERİCA SHİPPİNG 

IJNF.~ "Pı\l..E~'J'fVF. • fNE,. 
15.000 tonluk lüks 

POLONIA 
Transatlantik vapuru ile 15 gün· 
-le bir muntazıım pnstalıır: 
+._.TA NRTTL-J<'ÖC::TF'lf:E (Pn:ıarı 
;ST ANBUL-FiLİSTİN 

(PPrşemhe> 

Avdet <Pire) tarikiledir. 
Yolcu ve esyai ticat'ive alır 

.. ........ ""'""'""' ... "" .,., .... ı, .. -~ q ";,.ı ,...,..,,.. ,_ ... ":l. 
purlar: 21 Ağustos saat 16 da. 
~n;c:+ı ... •., ... ı.-,.,,.:t;ı 11ı~""~1' "apur 
lar: 11 Ağustos saat 16 da. 

'SCHULOT - ORİENT - LİNF. .. 
"'~svavı tf,.nrive nakli icın srr• 
~nsta: SAJ?K - GARP fJA'l"fı 
Bamburt' 'Rremen. Anverr.. Y1ı
,anistan. Türkiye Bulgaristan 
.,om~nvnl 

Beklenen vapurlar: 

'11ucksbure: ·s a~ustosa do~u. 
'11' aritza · 22 a lfııstnsa doi'iru. 
C\rhlPs Vig Holstein: 8 Eylule 
doğru. 

H. PAJKURIC 
Vapur acentası 

'ZETSKA PLOVİDBA A. D .. dı> 
·{ntor 

Balkan Antantının ekono

mik konf eranımda tesis 
edilen enterbalkanik hat. 

Büyük lüks modern 

"LOVCEN,. 
•1apuru ile İstanbul. Kns~ence 
Pire, Korfo. Arnavutluk, Dal-
maçya sahili. Triyeste. Venedik 
ve Susak arasında muntazam 
posta 

Yolcu ve eşyayı ticariye alır. 
Tenezzüh ve zevk seyahati için 

1 Müstesna fırsat. 
KOSTENCE'ye ilk posta 15 

::ığustos saat 19 da. 
"İRE, KORFU, Arnavutluk 
T)almaçya sahilleri, Venedik 
ve Trleste•ye ilk posta 20 ağustos 

· He; ~evi .. taf~ılat için Gıılatada 
Yolcu salonu karşısında) umu

mi acenteliğe Telefon 44708 ve 
'Jütün seyahat idarehanelerine 
"liiracaat. 

1 

azan Şevket arsa ve hanesi sol ta
~afı N'ikoli ve Tanaş arsaları arkası 
uvarlı bostan cephesi tariki am ile 

llla?dut ve bostan gediginden mün -
~a!ıp ve mahallen on cephesi denize 

, _______ , 
0~u açılan yeni yol ve sağ tarafı 

tıı. ve Şevket beyler hane ve babçe
t erı arka tarafı duvarlı bostan ve sol 

1 arafı Nikoli ve 'fanaş bostanları i
e mahdut ve tapo senedinde tama-
mı 1987 zira olduğu yazılı bulunan :e 800 lira kıymeti muhammincli 
ı:sanın Kadıköy birinci sulh hukuk 

1 
8~kemesi ilamına müsteniden iza-

eyı şüyuu zımnında ve tarihi ilfı
~hndan itibaren 20 gün muddetle 
1 s abı müracaata açık bulunduru
an ~atış şartnamesinde muharrer 
rlaıt dairesinde ve peşin pnra ile 
§a 9- 938 tarihine tesadüf eden Çar
}{ lllba günü saat 10 dan 12 ye kadar 
li~dıköy sulh mahkemesi baş katip
dl nde satılacaktır. Yevmi mezkur
'ls ~atış kıymeti muhammenenin % 
tı lni bulmadığı takdirde en son ar
trı~~run taahhüdü baki kalmak üzere 
11 Uzayedenin 15 gün daha temdidi 
ı:ı e 29-9-938 tarihine tesadüf eden 
~rşembe günü saat 10 dan 12 ye 
) d_ar en çok arttırana ihaleyi kat'i
lt e~ı icra kılınacaktır. Satış tarihine 
~~ ar müterakim arazi ve evkaf ve 
~ senelik evkaf tavizi ve belediye 
eter~ borçlan ile satış harci ve resmi 
~uı1aliyesi hissedarlarına ve ihale 
~ U müşterisine ait olarak satılık
%· Taliplerin satışa girmeleri için 
dır 7 l) pey akçesi vermeleri lfızım
ll\ · cra ve iflus kanunun 126 ıncı 
l~ddesi mucibince ipotek sahibi a
l'iırıakhlarla diğer alakadarların gay
•l~ı enkul üzerindeki haklarını husu
l}~ faiz ve masrafn dair olan iddi-
1~ nı evrakı büsbitelerince 20 gün 
il( ~de icra dairesine bildirmeleri ve 
8t.b· halde hakları tapo sicilleriyle 
~ ıt olmadıkça satış bedelinin pay
<la~lrnasından hariç kalacakları ve 
!itı a fazla ma1iimat almk istiyenle
ı-11 937 - 1339 No.lu dosyaya mü-
2ltıcaat eylemeleri lüzumu ilfın ofu-
"' l', 1205) 

Rahatsızhkları 
Yanmaları, mide ağ

rıları, ekşi eğritiler, 

mide ağırlığı ve ye
meklerden sonra bü
tün vücudda hissedi
len çöküntü ve ağırlık. 
Ne işkence. Bu haller
le kolayca mücadele 
etmek için hazmın en 
miıessir musahhihi, a
lınması Hitif, tesiri ta
bii olan MAZON alı

nız. Ayni zamanda 
KABIZLIGI defeder. 
EKŞILIK ve YAN
MALARI gidererek 
vücuda ferahlık verir. 

KIZILAY 
lstanbul Deposu Direktörlüğünden : 

l - Satın alınacak bir adet Röntgen cihazı ve teferruatı 5 A
ğustos 938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat on birde ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 ......... Röntgen cihazı ve teferruatının esas şartlarile fenni vasıflan
nı ve vaziyet planını görmek ve bu hususta fazla izahat al

TAN 

; 

J .... 

PARA 
LiRA 

BİRİKTİRENLERE 28,800 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesapla

rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile afağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1 ,000 liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 ,, 1,000 ,, 

40 ,, 100 " 4,000 ,, 
100 ,, 50 ,, 5,000 ,, 
120 " 40 ,, 4,800 " 
160 " 20 ,, 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 lira

dan atağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazla
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 
Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

,--------------------, 

KUVVET ŞURUBU 

Yi A. L ·i N 
Kansızhli, liemili liastahkları, dimağ yorgunlukları 
ile vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıkları geçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi İcab eden bir kuvvet şurubudur. Çocuk
larınıza Vitalin kuvvet turubu vermekle onları sağlam, gür

büz ve neteli yetiftirirıiniz. 

i T A L i N 

11 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Diplomah Orman Mühendisi Ahnacal< 

1 - Devlet Demiryollan yol dairesinde çalışmak üzere 7 inci dere
ceden 208 lira ücretle bir diplomalı orman mühendisi alınacaktır. 

2 - Ankarada istihdam edileceğinden 15 lira mesken tahsisatı ve 
harice yapılacak vazife seyahatleri için de aynca harcirah verilir. 

3 - Yüksek orman mühendis diplomasını haiz olması şarttır. 
4 - Travers işlerinde bulunmuş olanlar tercih olunur. 
5 - Taliplerin evrakı rnüsbitelerile şahsan veya yazı ile yol dairesine 

miiracaatlnrı ilan olunur. "2594,, "4738., 

* * * Diplomah Mimar Ahnacali 
1 - Devlet Demiryolları yol dairesinde çalışmak üzere 7 inci dere

ceden 208 lira ücretle bir diplomalı mimar alınacaktır. 
2 - Ankarada istihdam edileceğinden 15 lira mesken tahsisatı ve 

harice yapılacak vazüe seyahatleri için de ayrıca harcirah verilir. 
3 - Yüksek mimar diplomasını haiz olınası şarttır. 
4 - Taliplerin evrakı müsbitelerile şahsan veya yazı ile yol dairesi-

ne müracaatları ilan olunur. "2595,, '!4739., 

•• J#. 
Devlet Dcmiryollan 9 uncu İşletme Miidürlüğünden: 

Devair iş saatlerindeki son değişiklik münasebetiyle Sirkeci - K. 
Çekmece banliyö hattındaki 15, 32, 39 No. trenlerin vanş ve kalkış saat
lerinde 11 Temmuz tarihinden itibaren yapılmış olan tadilat iptal edil
miştir. Mezkür trenler 3 - 8 - 1938 tarihinden itibaren eski saailerinde 
scyriisefer edeceklerdir. (4998) 

8 GÜN ZARFINDA 
GÜZELLESMiS , ' 
Buruşukluklar gaip oldu. 
Yumuıal< Cild • Caz İP. Ten 

NASIL lDİ 
Sen civannda oturan Bayan Drouet; bu anıl, beni "8 gün JIID'w 

lında hakikaten cazip bir tarda ,rizellqtirdi,, diyor ve bana 
na.ıl maval/alı oltlaluna anlatan a.d mektubunu o/mmanu;ı rica 
etliyor• • 

"8-10 gün kadar evvel çektir-
diğim bu iki fotoğrafımı görünce, 
kendim bile tanımakta güçlük çek
tim. Alnımda, gözlerim ve ağzım 
etrafında, çizgiler ve buruşuklukla
rım vardı. Tenim esmer ve sert idi. 
Bugün ise bütün dostlarımın gıpta ve 
takdirini çeken beyaz, yumuşak ve 
buruşuksuz bir cildim vardır. Bunu 
temin eden ve hakiki bir cilt unsuru 

Gece, yatmazdan evvel pembe 
renkteki Tokalon kremini sürünüz.. 
Siz uyurken cildinizi besleyip yu
muşatır ve güzelleştirir ve buruşuk
lukları iiderir. Gündüz için de Be
yaz renk~ki Tokalon kremini kulla
nınız. Cildinziln siyah benlerini e
ritir ve açık mesameleri sıklaştırır. 

Paranın iadeainde garanti 
· olan gece için pembe ve gündüz için 

Mektep çağındaki gençlerle emzikli kadın veya ihtiyarların beyaz renkteki Tokalon kremini her-

v 
Bu usulü bilen ve tatbik eden her 

kadın "günde 30 dakika" bir genç kı
zın yumuşak cilt ve sevimli, taze bir 
ten elde edilir. Binlerce defa temin 
edilen şayanı hayret semereler size 
parayı iade etmek garantisini ver
meğe sevkediyor. Hemen bugünden 
her iki Tokalon kreminden birer vı
zo alınız. Tarü edilen tarzda on gün 
kadar tatbik ve tecrübe ediniz. Elde 
edeceğiniz şayanı hayret semeresin
den memnun kalmamış iseniz, va
zoyu iade ediniz. Paranız derhal g. 
ri verilecektir. 

hayati kudret ve kuvvetlerini artırır. kese hararetle tavsiye ederim. Jçle-
lNGILIZ KANZU K ECZANESi rinden bir çokları tecrübelerini ya-

BEYOCLU - lST AN BUL pıncıya kadar adeta benimle alay e-

l~••••••••••••••·~~--~~~----~· ~rl&di.F~~~crü~~~~~m 

F LI T daima 
-U·111·u-111I·.·.,· .. •••. •,•.•,.•,.•,n•, -~----
lılanbul, Galatı, Voywocıı Hu ı · 

Yarın Akf&lll 
Saat 10 da 

Suadiye Plciiır.da 

hayret neticesini elde edince, onlar 

da be~im gibi şaşaladılar ve son de
rece memnun kaldılar". Cilt unsuru 
olan pembe renkteki Tokalon kremi
nin terkibinde Viyana Üniversitesi
nin meşhur bir profesörü tarafından 
keşfedilen ve Biocel tabir edilen 
gençlik cevheri vard ... , t 

T. H. K. ' 
BUYUK PiYANGOSU 

938 dedir. 

Liradır. 

Dördüncü keşide : 11 Ağustos 

üyük ikramiye: 50 .. 000 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.o~o liralık 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kl§iyi zengin eden bu 
piyangoya İJtirak etmek suretile siz de taliinizi 
deneyiniz. 

lstanbul Gümrükleri Baımüdürlüğünden : 
mak üzere isteklilerin Yenipostane civarında Kızılay hanın- r 
da Kızılay İstanbul deposu Direktörlüğüne müracaat etmeleri 

......... i.la•n•o•111un•u•r•. ••{•lOııİ~•O•) ••••••••••••• .. •-------- Ve Arkadatları Konıeri 
MÜ N i R NUREDDİN l Muhammen kıymeti 135 lira olan üç kalemlik ağaç işi 18 - 8 - 938 

perşembe günü saat 10 da pazarlıkla yaptırılacaktır. İsteklilerin belli 
_ gün ve saatte Galata, Başmüdürlük binasında kurulu komisyona mu-

racatlan. 4999 



ız TAN 2 - 8 - 938 

S z r ı 
Türk iyede en çok muvaffak olan, satılan ve beğenilen şayanı itimat mar kalardll'. Merkezi: İstanbul Bahçek apı, Şubeleri: Ankara, Beyoğlu, Ka raköy ile Beşiktaş, Eskişehir. Acen talan: Konya; Ali tnvi Erandaç, Erzurum; 
]{ulaçlar Şevket oğullan, Malatya lbrahim Işık, Bursada Lofçalı ve Hasan Tahsin ve Mehmet Kemal Duraner, Izmir; Kadri Töm ek ve sair bilcümJe eczaneler, bakka liyc ve ıtriyat ve hırdavat mağazala nnda satılmaktadır. 

Beyazıt Satıı Yeri Açddı, iz mir Şubesi Yakında Açdıyor. 
Ada.na, M ersin , Samaun, Kadıköyünde Acentalıklar ve Subeler Yapılacaktır. 

Hasan Kolonya ve Losyonları 
K~ 

Hasan .Losyonları küçük ceb şişesi 1/24 litre 25 
,, ,, ceb şişesi 1/16 litre 40 
,, " ,, küçük 1 8 " 60 
,, ,, orta 1/ 4 ,, ·ııo 

,, ,, düz büyük şişelerde 150 
" •• 8 köşe 150 
•• .. büyük 1/2 il 21 o 
" " " 1 " 450 
,, ,. 11 top kristal 1/16 ,, 40 

,. ,. " " " 1/8 " 60 
" " •• " ,, " 1/4 ,, 110 

Hasan o dö lavant (eau de Lavante) 60 

"' .. " 150 
Hasan Buz - Ateş kolonyası 25 
Hasan Buz-Ateş kolonyası 60 

N rin kolonya v lo vonları 
Nesrin Kolcnya ve Losyonları 1/24 litre 

1/16 " " 
,, 

,, ,, 

,, 
.. ,, 
.. .. .. .. 
" " 
" 

,, 

" " ,, 
,, •• 
" 

,. 

" " 

1/8 " 
,, düz şişe 1/4 ,, 
,, karafa, fantazi 1/4 ,, 
,, 6 köşe 1/4 ,, 
" 1/3 ,, 
,, 1/2 " 
,, 1 

" ,, litre ile açık 
,, 1/4 lüks kutu 
" 1/8 ,, ,, 
,, 1/16 Top kristal 

" 1/8 " " 
,, 1/4 " 

Traş 1 o on 1 

15 
25 
40 
50 
60 
70 
90-

110 
210 
200 
100 
60 
25 
40 
70 

Nesrin traş kolonyası 
,, traş kolonyası 

1/4 litre 30 
1/3 60 

,, ,, ,, tam bir fitre 

Hasan Esansları 
,, ,, 
,, ,. 

" .. 

Esan ar 
3 gr. 

5 " 
10 " 
15 " 
25 ,, 

şişe 

" ,, 
,, lüks kutu 
,, " ,, 

,, " 50 n " .. 

Hasan esansları gramla açık 

uva o s 

150 

25 
50 
75 

100 
200 
300 

10 

Hasan Tuvalet Sabunlan küçük yuvarlak 10 
,. ,, ,, yuvarlak orta 15 
,, ,, ,, yuvarlak büyilk 25 
" il ,, lüks 12% 
., il .. lüks 20 

" " " lüks 30 
Hasan Tuvalet sabunları 6 lık büyük ve befzi 30 
Hasan Tuvalet sabunu 6 lık paket kı.içük 27! 

,, ,, ,, 6 lık paket büyük 40 

Glis rin s nları 
Hasan Gliserin Sabunu gül ve liınıon kokulu 30 
Hasan Gliserin Sabunu gül ve lLmon kokulu 20 

Tıbbi sabunlar 
. Kuruş 

Godron, Sufr, Godron Panama, Süblime 
Hasan Tıbbi Sabunları 15 

Pudralar 
Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 30 

Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 45 
Hasan Traş l'udrası kutu (Origan) 15 
Hasan Tra.ş Pudrası kutıu (Origan) 25 
Hasan Traş PudraSı büyük kutu 40 
Hasan Çocuk Pudrası (leylak,gül,fujer,lavanta) 20 

,, ,. ,, paket (leylak,gUl.fujer,lavanta) l O 
Hasan Talk ., 500gr. (leylak,gtil,fujcr,lavanta} 40 

Kr mler 
Hasan Kremi vazo ve şişe 50 
Hasan Kremi tüp küçük 7i 
Hasan Kremi tüp orta 12! 
Hasan Kremi tüp büyfik 20 
Hasan Deniz kremi büyUk 50 

.. ., .. küçük 35 

Briyantinler 
Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo 35 
Hasan Briyantinleri btiyilk şişe ve vaw 50 
Hasan Britantinleri en büyük 75 

Ru~lar 
Hasan Ruj sabit renkli açık, koyu küçük 30 
Hasan Ruj sabit renkli açık, orta koyu kırmızı 50 
Hasan Ruj sabit renkli açık, orta koyu lüks 100 

lar 
Hasan Alhk brünet, blöndinet ve mal'\ffi\rf1ı 35 
Hasan Allık brünet, blöndinet ve yağlı 50 

rncd< ci'ôsı ve sü me~er 

Hasan Tırnak Cilası beyaz ve renkli 

il " 
., 

" " .. 
.. ,. sedef 

,, " 
,. orta 

,, ,. " " büyük 
Düsulvan Aseton 
Hasan Sürmesi (Sürmedanhğile) 

:l..iWA--hföril~ .. .. Paket 

Kuruş 
10 
20 
25 
30 
40 
60 
12V2 
20 

!ı 

çara Ai ' ahz ra 
Hasan Şampuvan Tozu 

" il özü likit 

" " 
.. .. büyük 

Hasan Trihofil Saç suyu 
Hasan Saç Sabunu 
Hasan Sac Sabunu bliyük 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) 
Hasan o dö kinin (eau de quininl büyük 

Koku u u ar 
Hasan Maimukattar 1 kg. 
Hasan Maimukattar 2 kg. siyah şişe 

bUytik damacanalarda. 
" " Hasan Gül ve Çiçek suyu 1/4 kg. 

5 
30 
50 
75 
25 
40 
60 

150 

Toz sa n arı ,. ., 112 " 

Traş levazimaft 
Aded Kr. Aded Kr. Aded Kr. 

Hasan Traş Bıçağı 1-4 10--35 100-300 
Hasan Traş Bıçağı paslanmaz 1-6 10-50 100-450 
Hnsan Traş Bıçağı 10 - 15 
Hasan Traş Bıçağı 100 X 10 - 1250 

,,Traş Sabunu 30 
,, .. Sa.bunu kutusuz 25 
,, ,, Sabunu Kremi 30 
,. ,, Makinesi 100 
,, ,, Makinesi kutulu lüke 150 
,, ,, Fırçası .l 00 
,. ,, halis blero 250 
,, ,, halis blero 550 

Hasan Traş halis blero 800 
,. ,, halis blero 1100 

ağlar ve esa alar 
Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 1 Gr. 
Hasan Gi.ılyağı ve neroli halis saf 5 gr. 

" " " 
10 Gr. 

Tı bi müstahzarat 
Hasan Kuvvet Şurubu küçük 

u il ,, büyük 
.. " .. 1 kg. 

., " 2 kg. 
Hasan ôksürük Pastilleri 

Diş müs a z ra ı 

Hasan Dantos Diş macunu tüp 
Hasan Dantos Diş macunu tüp orta 
Hasan Dantos Diş macunu tüp büyük 

,, ,. diş suyu 

" " ,, 
" 

" 
" 

suyu orta 
suyu büyük 

G ü en mamul"' ı 

50 
225 
425 

60 
100 
150 
250 
30 

Kuruş 

7% 
12! 
20 
25 
50 
75 

Kuruş 

Hasan Ghıten Ekmeği 40 
,, ,, Gevreği, Makarnası, Unu, Şehriyesi 60 
,, Diyabetik Çikolatası 25 

11 ,, ,, 6 hk kutu 125 
,, ,, ,, 12 lik kutu 240 
,, Brekfast Bisküvitıeri kilosu 250 

" 
,, ,, 1/ 2 kilosu 130 

.. ,, ,, kutusu 35 

özr· unlar 
Pirinç, Buğday, Mısır, Bezelya, Tlirlü. Yulaf, 
Çavdar, Patates, Arpa, Mercimek, !rmik Özü 

250 gramlık kutu 20 
500 gramltk kutu 30 
Hasan Badem Özü 250 gr. 50 

" " " 500 " 90 

Hasan G zoz ve 

Hasan Gazoz Ozü 1/ 16 litre 
Hasan Gazoz Ozü 1/ 8 litre 
Hasan Gazoz Ozü 1/4 litre 
Hasan Gazoz Ozli 1/ 2 litre 
Hasan .Meyva Özü 1/16 

il il " 1/ 8 
" " " 1/ 4 

evva Özü 
Kuruş 

25 
40 
60 

100 
25 
40 
60 

ağlar mUstahzara ı 

Hasan Zeytinyağı tam 114 litre şi.şe 
,. ., ., 'h litre şişe 
,, ,, ,, 1 litre şışe 
,, ,, ,, 2 litre şişe 
11 ,, 1 kilo tenekesile kutu 
.. 11 3 kilo tenekesile kutu 
,, 11 5 kilo tenekesile kutu 
., ., 7 kilo tenekesile kutu 
,, Fıstık OzU yağı 
,, Tatlı Bademyağı kUçük şişe 
,, ,, ,, biiyük şişe 
,, .. ,, 250 Gram. 

Hasan Tatlı Bademyağı 1000 Gram. 
,, Acı Bademyağı küçük şişe 
,, ,, .. büyük şişe 
,, Balıkyağı 1/.ı kg. 
., Balıkyağı 1h kg. 
,, Balıkyağı 1 kg. 
,, Bahkyağı 2 kg. 

KuruŞ 

40 
50 
80 

160 
70 

190 
300 
400 
150 

30 
50 

100 
300 

40 
60 
40 
60 

100 
190 

H şaratı r düren Fayda 

Fayda Hasan 1/ 8 litre 
Fayda Hasan 1/ 4 litre 
Fayda Hasan 1/2 litre 
Fayda Hasan 1 litre 
Fayda Hasan 5 litre 
Fayda Hasan teneke 15 kilo safi 

,. ,. fıçı ile kilo 

,, ,, Pompa ll 

,, " ,, 
Fayda Hasan Pompa ince 
Fayda Hasan Pompa teneke 

Naftalin özU 

Kurul 
20 
30 
45 
70 

300 
850 

50 
40 
45 
35 
32! 

25 

Fareleri ö.düren Far 
Kııruf 

Far Hasan Fare Zehiri Buğday ve Macun küçük 10 
,, ,, ,, ,. macunu ,, 4 misli 25 

.. .. .. ,, ikisi bir arada 30 
Far Hasan Fare Zehiri kilo ile 220 

uhtelif mü tahzarlar 

Hasan Çocuk Donları 2 numara 
Hasan Çocuk Donlan 3 numara 
Hasan Leke Suyu 
Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cila To?JU 
Hasan Çamaşır, Bulaşık, Cila Tozu bUyük 
Hasan Vazelin 
Hasan Hasta dereceleri 
Hasan Hasta dereceleri 
Hasan Granto Prezervatifleri 6 lık kutu 

.. .. 
t• 

" Feva kutu 

" 
ti 

" 

tek kutu 
ipekli 6 lık kutu 
ipekli tek 

,, küçük paket 
Bikarbonat dö sut küçük paket 

.. 
" 
" 

" 
tt 

100 Gram 
250 Gram 

500 " 

K# 
80 
90 
ıo 

· ıo 

ı5 
121h 
fjO 

100 
30 

7j 

50 
ıo 
30 

5 
5 
ıo 

~ 
s5 
eo 100 

" " " 1/2 Hasan Toz sabunu 100 gr. 20 ,. ,. 1 .. " " __.,,,. 
-----------------------_:_------~--------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------,----------~--------------

1 kilog. 

Böbreklerden jdrar torbasına kadar yollardaki hasıa:ıkların mikroplarım 
(llELl\IOBLÖ) kullanınız. 

için 

' Böbrcıklerin çalışmak kudretini arthnr, kadın erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, 
mesane iltihabıt bel ağrısınıt sık sık idrar bozmakt \'e bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan (HELMOBLÖ) her eczanede bu lunur. 
DİKKAT: CHELMOBLÖ. idrannızı temi7.1iyerek mavilf"ııtirir. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve EksHtme Komisyonundan : 
Muhammen Muvakkat İhalenin şekli gün \'e saati 

Kuduz tedavi muessesesı Fiyat garanti 

Kriplc kömürü 150- 250 ton 1550 290.63 Açık 3 - 8 - 938 saat 10.30 

Akliye hastahanesi 

Kesilmemiş odun 
Mangal kömürü 

2000- 2500 çeki 
15000-20000 kilo 

250 
4 .5 536.25 

Kapalı 3 - 8 - 938 saat 11.30 

Istanbul !kinci iflas memurluğun-
dan: Müflis Bigalı Halilin vaz'ıyet 
edilen Bigadaki Kargı ve Dimetoka 
çiftlikleri ile diğer arazilerindeki bu 
sene idrak edilmiş hasılatı hakkın
da görüşülmek ve alınan ted
birlerle bundan• sonra yapılması 

lazım gelen işler hakkında ka
rar verilmek üzere alacaklıla-
rın toplanmasına idare memur1u
ğunca lüzum görülmüş olduğunda. 
alacaklıların 4 - 8 938 Perşembe gü
nü saat on üç buçukta ikinci iflas 
dairesinde bizzat veya bilvekale ha-
zır bulunmaları ve aksi halde yapı-
lacak ve ittihaz olunacak muamele 

BASUR MEMELERiNi 

CERAHATLENMiŞ FISTÜLLER 
ve 

HER TÜRLÜ ILTIHAPLARINI 

TEDAVi EDiNiZ! 

SINGER • SINGER • SINGER ve kararlardan dolayı idarece hiçbir "••• 
mesuliyct kabul edilmiyeceği bilin- Diinyanın en yüksek saatlerinin yeni modellerinden ve yeııi 
mek üzere ilan olunur. (9317) fiatlarından istffade ediniz. 

saati kromdan 
Istanbul Asliye birinci ticaret tt " 

arkası düz 
•t Fantazi 

Lira 

" 
mahkemesinden: Burhaniyede ko- ,, ., Gümüşten ,. ,. ,, 
misyoneu Mustafa tarafından Kemal ,, ,. Aitır: kaplamalı ,, ,, ,, 
vapuruna 27 - 5 - 938 tarihinden İki kapaklı Gümüş ,. ,, ti 

tahmil edilen 68 teneke zeytinya- Kol saati erkek için Gümüş ,, ,, 
gına ait 27 - 5 - 938 tarih ve 1656 Kol !-aati karlın için ,, ,, ,, 
numaralı konşimentonun ziyaından Kol saati kadın icin Kromdan ., ,. 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinin kesilmemiş odunları ile mangal kömürleri kapalı zarfla, Ku- bahisle iptaline karar verilmesi ta- • Emsali Gibi 15 Sene Teminathdır • 1 
duz tedavi müessesesinin Kriple kömürleri açık eksiltmeye konulmuştur. lep edildığinden mezlmr konşimen- Bu fırsattan ıstifade etmek istiyen miişterilerimiz bedeıı 

lunmaları .• 

1 _ Miktar, muhammen fiyat, muvakkat garanti, ihalenin gün ve saatleri yukarda yazılıdır. tonun kimin yedinde ise 45 gün için- posta vasıtasiy'e peşinen gönderdikleri ·takdirde posta rıcre 
2 _ İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu ışe ye- de mahkemeye ·tevdi etmesi aksi tarafımıza aid olmak üzere saat gönderiliyor. 

ter muvakkat garanti makbuz ve banka mektubu He birlikte teklifi havi zarfları ihale saatinden bir saat takdirde iptal edileceği hususi tica- Bayi olmıyan yerlerde Singer saatlerini aatmak için bayİ 
evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri ve açık eksiltme işinde belli saatte komisyonda hazır bu- 1 ret kanununun 638 inci maddesi mu- .... aranıyor. Singer aaat mağazaıı, latanbul Eminönü 

(4615) cibince ilan olunur. (9319) / 
~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~----___,, 

SALiH NECATl 'nin Kaşeleri Keskin üşütme, • 
grıp, nezleye ve ağrdara bire birdir. 1 lik ve 10 luk 

kutulan 


