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Yedi. Malı.r Puarlarmda 
Satılmaktadır. TQl'adan mektuı>la lh>ariı 

kabul olunur. 

"Bulgaristanın Balkan 
Antantına Girmesine Hiç 
Bir Mini Kalmamıştır,, 

onra 
elan ili Rumen Hariciye Nazırı Ko en 

Din Mühim Bir Nutuk Söylecll 

- - -- ------ - - ---

t.: Japon Harbı 
Dun de Devam Etti 
--vyet Piyade, Tank ve 
Muteaddit Hücumlarda 

Tayyareleri 
Bulundular 

• 

iddetli Notalar Teati ediliyor 
Moskova Bildiriyor: 

MOllarn, 2 (A.A..) - Salahiyettar mahfil
lenlm aldıtı maltnwta atfen Tu ajamı, Ha.. 
... _. mmtelrappcla Sa.yet '" Japon lota.. 
lan arumda wlma sel• çarpqma baldanda 
llf&llCl.ld tafıil&tı 'ftl'lllllldedir. 

29 T-nnnnda bir Japon latumın itıal et
mit oldala Dejiwiannap tepeeinden ıeri püa
ldbtülmui flserille, Japonlar, SoTJet araziıi 
cWallincle kliD Zauernap ft Çanı Ufeng te
l*i brfıımda bir fubp plan uker tahtid 
etınitl-clir. 

31 Temmas .ı.liı IUll 3 de, topçu himaye
ıiacle, Japon latalan aM1aın SoYJet hudut ka-
...... ...,_~., ... ....,.efradını 
~·ı:r ·-. 

lsmir, 2 (TAN Muhabiria
den) - Belediye Reiai ... 
Us, 81,ak Şef. 1 z 'na.__.. 
rinianYe ........ ~ ... ........................ 
d~ ReW, Matibtm ........ 
mbklan helrlrmda i_..t wıe-

l Tokyo Bildiriyor: 
Tokyo, 2 (A.A.) - Harbiye Nezareti din 

saat 12.30 ile 14.30 arasında Korenin şima
linde kAin Çang Kufeng üzerine yapılan a-
kınlara kırktan fazla Sovyet bombardıman 
tayyaresinin iştirak ettiğini tasrih etmekte
dir. Bu tayyarelerden üçü hava müdafaa ba
taryaları tarafından düşürülmüştür. Saat 
12.30 da 12 bombardıman tayyaresi alçak
tan uçar~ang Kufeng civanndaki Japon 
mevzilerini bombardıman etmişler ve mit
ralyöz ateşi altına almışlardır. Bununla be
raber bu mevzilerde hiç bir hasar husule gel
memiştir. Ayni zamanda diğer bir bombardı• 
man tayyaresi Korenin §imalindeki demir 
yol9D& taarruz etmi§tir. Ayni saatte on bir 
hombanlun•n tanaresf Keiko fe)ırlııin il7.e
liDe bir abı yapJIUfbr. 

J Kore ordusu erktmharbiyesi teblil edi-
J'o r: (Arba: 8Qfa ıo. .atma ı '-> 
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1 Ankarad;~ ~] I.._! elefon ve Telgrafla , 
' MOTEFERRIK : 
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Bekçi Mustafa Hazırlık
ları Belli Ediyor 

Dün Büyük Bir 
Deniz Kazası 
Atlatlldı 
'Dün, saat 12 de, Karadenize hare

ket eden denizyolları idaresinin An
kara vapuru, hareketi esnasında su
ların ve rüzgarın tesiriyle az daha 
bir kazaya sebep oluyordu. 

Festival 
Programında 

Zenginlik 
BugOn latanbul featlvallnln ikin-

ci tDnDdDr. Program mucibince, dDn 

Maliye Tetkik 
için Memur 
Gönderdi 

ipek ve Suni ipek 

Kadın Çorapları 

Nizamnamesi 
Ankara, % (Tan muhabirinden) -

İpek ve suni ipek kadın çorapları 
standardı nizamnamesinin ban mad
lerinin dejiştirilmesi hakkındaki ni· 
zamnamenin meriyete konulması he 
yeti vekilcce kararlaştı. Değişen mad 
delere göre, çorapların topuk, bu
run ve- taban kısımlarının takviyesi 
t~in bu kısımların iki kat olarak ima• 
li mecburi tutulmuştur. Teftiş neti
cesinde bu nizamname hükümlerine 
m'lihalif hareketi tesbit edilenler 
hakkında bir zabıt varakası tanzinı 
olunacak ve bu zabıt varakasının bit 
sureti 48 saat zarfında mal veya mil· 
esaese sahibine veya mümessillerine 
tebliğ edilecektir. Zabıt varakasınıa 
diğer bir sureti takibat yapılmak fl .. 
zere mahalli cilmburiyet milddeia
mumiliğinc ve bir sureti de İktısat 
Vekaletine verilecektir. 

Ertesi akşam (A. A) kAhyanın 

Değirmenciyandan kiraladığı ve 
cephane sevkıyatında kullandığı 

motörbot Göksu deresinde, İlya
sın kahvesi önünde pusuya yatmış 
bir tilki gibi gizlenmişti. Kahya, 
hemşinli Mehmet ve Abdullah, Ri
zeli Gaf ur ve Ahmet ile diğer üç 
arkadaşlan kahvenin önünde ve 
içinde birer masaya çekilmiş otu
ruyorlardı. Biribirleri ile hiç tanış
mıyormuş gibi davranıyorlardı. 
Kanvcci Jlyas ıle adamları da et
rafı kolluyorlardı. Yalıya taarruz 
edecek, Damat Feridi yatağından 
alıp motöre getirecek kuvvet işte 
bu on erden ibaretti. Ayrıca iki 
motorbot ta hazırlanmıştı. Bun
lara da yalıya taarruz edecek kuv
veti denizden vaki olacak herhan
gi bir hücuma karşı müdafaa ve 
muhafaza etmek vazüesi verilmiş
ti. Her üç motörbottakiler silah
landırılmış ve fazla olarak ta mo
törlere el bombaları verilmlştL 
Saskın esnasında yalıyı kara tara
fından sarmak için aynlan on kifl
lilc bir kuvvet te başlarında Müş
tak Efendi olduğu halde taş ocak
lannda gizlenmişlerdi. Yaver Bür 
han Bey ile yüzbaşı Yusuf Bey bu 
hareketleri yakından takip edi
yorlardı. 

Yapılacak baskın için hazırla
nan program şundan ibaretti: Ge
ce saat on birde bekçi Mustafa kö
pekleri bağladıktan sonra deniz ve 
kara taraflnrında elektrik feneri 
ile uçer uzun ışık gösterecekti. Bu 
isareti alan (A. Aıkahya motörü 
ile ve sessizce yalının rıhtımına 
sokulacak ve diger iki motör de 
yalıtıln cllişl'r metre açığmda bu
Jumıcaklardı. Kara tarafında bek
liyenler de işareti alır almaz ken
dilerine tayin edilen yerleri tuta
caklar ve caddeyi her iki taraftan 
keserek yalıya kara tarafından va 
pılacak ımdat ve muaveneti kı;a
caklardı. Bu sırada Müştak Efen
di de telefonların telini kesecek ve 
arkadaşlarının bnsına geçecekti. 

Motör rıhtıma yanaşınca Hem
şinli Mehmet "'e Abdullah ve Ri
zeli İlyas ve Gafur He Ahmet ve 

Mustafa karaya atlıyacaklar, bek
çi Mustafanın göstereceği kapıdan 
yalıya girecekler ve Damat Fcri
din yattığı kata çıkacaklardı. üst 
tarafı malUm .•. 

Gece saat dokuz buçuk... Her 
yer karanlık ve sessiz. Deniz bir 
çarşaf gibi dümdüz ve pürüzsüz ... 
(A. A) kahya ile arkadaşlannın 
bulundukları motör Göksu deresi
nin ağzından kıvrılarak Boğaza 
doğru yarını yolla çıkıyordu. Mi
pauili İbrahim ile Rizeli Ahmet 
ve arkadaslarının bulunduklan 
motorlcr de gizlendikleri umur ye
rinden ayrılmışlar ve kendilerini 
Boğazın akıntılarına bırakmışlar
dı. Bürhan ve Yusuf Beyler de 
maiyetlerindckilerle beraber Balta 
Limanı üzerindeki taş ocaklarında 
bulunuyorlar, halecan ve heyecan 
içinde taliin güler yüzünü bekli
yorlardı. 

Bürhan Beyden ayrıldığından
beri bekçi Mustafaya bir avarelik 
çokmüş, kendinden geçmişti. Yola 
çıkacak insanlar gibi işinden mu
hitinden soğumuştu. İştahı kesil
miş ve neşesi azalmıştı. Bir yerde 
duramıyor, oturamıyor ve şaşkın 
şaşkın dolaşıyordu. Onun bu hali 
kapı yoldaşlarından birçoğunun 
gözünden kaçmamıştı. Herkes bir 
türlü mana vermiş ve fakat mü
himsememişlerdi. Yalnız içlerin
den biri (Paşanın hususi muhaf!z
larından Çerkes Nuri) bekçi Mus
tafanın bu dalgın ve şaşkın halini 
hiç beğenmemiş ve içinde garip 
bir şüphe uyanmıştı. Bir aralık 
Mustafnya: 

- Arkadaş, demişti. Ne oldu 
sana? Hcrgünkü gibi değilsin. Sen 
de bir acaiplik var. 

Mustafa kendi halinin, görünü
tunün farkında olıııadığı için: 

- Ne acaipliğl? Size öyle geli
yor. 

Demi§ti. Sözü uzntmıynrak bir 
tarafa savuşmuştu. Çerkes Nuri bu 
yalana inanmamıştı. Uzaktan Mus
tafayı göz1emiye başlamıştı. Onun 
dalma tenhalara kaçtığını, oturur 
ken ve yürürken dudaklarını kı

pırdatarak kendi kendine konuş
tuğunu farketmişti. Mustafanın bu 
garip hallerini evvela bir deliliğin 
ilk eserleri sanmış ve kapı yolda
şına acımıştı. Biraz sonra Mustafa
nın odasına kapandığını ve dıvar
da asılı bulunan clbıse çamaşır ve 
saire gibi eşyalarını sinirli hare
ketlerle sandıgına tıkıştırdığını ve 
sandıktaki para cüzdanı ile tab.:ın
casını üzerine aldığını görmüştü. 

Bu harckC'tlerden Mustafanın giz
li bir maksadı olduğuna hükmet
mis ve içinde uyanan şüphe kuv
vetlenmişti. O sırada rnl'>'lladığı 

diğer muhafız Çerkes Murnda: 
- Hemşeri, bizim bekçi Musta

fanın hali bana bugün pek tuhaf 
görünüyor. Bu adamın zihninde 
birşey var amma bir türlü anlıya
madım. 

Demiş ve sabahtan beri gördük
lerini sırasıyle- anlatmıştı. Murat 
kaşlarını çatmış biraz düşünmüş
tü. Endişeli bir tavırla: 

Gemi saat 12 de kıçtan bağladığı 
bir romorkörün yardımıyle baş rıh
tımdan ayrılmış ve romorkörün ge
miyi kıç~n açmasına rağmen, kuv
vetle esen gündoğusu rüzgan ve kuv 
vetli akıntı tesiriyle köprünün üstü
ne do&tru du~mcğc başlamıştır. 

Geminin tornistan çahşmas'ı ve 
romörkörün çel<mesi de tesir edemi
yerek, gemi köprünün Adalar ve Üs
küdar iskelesi üzerine doğru süratle 
ilerlemiş ve geminin bu hareketi, is
kelelere bağlı olan gemilerdeki hal
kı teltışa diişürmüştiir. Halk gemi
lerden kaçışmağa başlamış ve iske
lelerdeki yolcular da kendilerini köp
rünün üstüne atmağa çalışmışlardır. 
Bu suretle ortalıkta tam bir panik 
olmuştur. 

Vaziyeti gören liman kontrol me
murları Ankara vapuruna dcr'a1l i
kinci bir romorkör göndermişler ve 
baş taraftan bağlayan bu romorkörle 
beraber diğer romorköriin de yardı
mile gemi suların ve rüzgarın tesi
rinden kurtularak büyük bir kaza
nm önüne geçilmiştir. * Şirketi Hayriy_enin 77 numara
lı araba vapurunun inşaatı bitirilmiş
tir. Vapurun on güne kadar tecrübe
leri yapılacaktır. 

•k .. m, K•ragDmrUkte N•ılt ve ar· 
k•d•ıl•rı "K•nlt Nlglr" •dlr bir o• 
yun oynamışlardır. Bu gece saat 
21.30 da da. Osküdarda Kızkulesl 
P•rkında, yine Na&lt ve arkadaşları 
tarafından "Pembe kız" opereti tem· 
•il edilecektir. Yarın •kıam Oaküd•r 
Ba1iJ1rbaıında Hale bahçesinde Halk 
opereti "Leblebici Horhor" u oynı~ 
yacaktır. 

Festival mUn11ebetlle belediye Su· 
hır idareal Taksimdeki au tertlba· 
tında yenlllkler yapmıı, fıskiye va
ziyetini, renkleri. şelaleler! değlı· 
tlrmlı ve dlln akıam • yeni tarzlle 
tealaatı ı,ıetmlıtlr. Fe1tlval devam 
ettllil müddetçe, Taksimde, cumır· 
teal, pazar, ve çar9amba geceleri bu 
tesisat lıletllecektlr. 

Featlvıf 30 •l!uatoa Z•fer b•yra
mı gOnil •kıamı, T•rabyada Sümer 
Palasta verilecek bir balo ile niha
yete ereceketlr. 

Bu yılkl fcmtlval progr•mının 
•por k11mı, yeniden zenglnlıttlrll· 

mittir. Bu •rad•, •m•tör pehllv•n · 
!arımızla güreıımek üzere Peıte gü· 
re, ekibinin ıehrlmlze gelmesi hu· 
•uaunda bu ekiple belediye mutabık 
kalmııtır. Bu gUreıler 22, 24 ve 26 
Aliuıtoa geceleri Taksim ıtadyo· 
munda yapılacaktır. 

Dlliw taraft•n, profeayonel gQ. 
ret pmplyonu Jık Şerri ilk milsa· 
bakuını önümüzdeki pazar gUnD 
Kara All ile Y•P•Caktır. Ve Ali B•· 
bayı Cim Londoı'u yenen Jak Şer· 
rinln müaabak111 bDyük bir •ilk• 
ile k•r.,.ılanmıflır. 

DIOer l•r•ft•n, feıtlv•I ean111nda, 
Rum•nya el ı,ıerlnden mOrekkep bir 
Hrgl •çıl•c•ktır. Rumen hilkQmetl 
tarafından y•pıf•n teıebbUa beledi· 
Yete k•bul edllmlılr. Sergi BeyoO· 

ı lu Akt•m Kız 8an•t okulund• •çıl•· 1 
caktır. 

Verilen _izahat üzerine marangoz
lar cemiyeti derhal bir içtima yapa
rak meseleyi müzakere etmiştir. 

Cemiyet, muamele vergisinin ken
dilerinden kaldırılmasını veya mu~ 
addel kanunun ikinci maddesi muci
bince yüzde kırk nisbetinde bir mu
afiyet temin olunmasını istiyecekler
dir. 

Ordino Ücretleri 
Ithalat emtiasının sahiplerine tes

limi için, acentalar tarafından mal 
sahiplerine verilen ordinolann üc
retleri 75 kuruş kadar yükseltilmiş
tir. Buna sebep, ecnebi dillerle yazı
lan konşimentoların acentalar tara
fından Türkçeye çevrilmesidir. 

Askeri Fabrikaların 
lptidat Maddeleri 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -
Teşviki sanayi kanunundan istifade 
eden askeri fabrikaların gümrük v• 
buna munzam resimlerden muafe• 
getirtccckleri iptidai maddeler cet
veli ile bunun tatbik sureti haklar 
daki talimatname Heyeti Veklleet' 
kabul edildi. 

Ziraat Vekili Ankarado. 
Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -

Ziraat Vekili Faik Kurdoflu buga. 
,ehrimize ıelmittir. 

Ziraat ve Baytar 
Mektepleri Mezunlan 

- Nuri, demişti. Bu işte delilik 
değilı bir sır var. Dün gezmek için 
biraz dağa çıkmıştım. Dönerken 
taş ocaklarının üst tarafında bi
zim Mustafayı Rizeli İlyas ile gö
rüşürlerken gördüm. 

Diğer taraftan Şirketi Hayriye 65 
ve 66 numaralı vapurlarına da rad
yo koymuştur. • • 

Bu ordinolar alakadar dairelerce 
tabettirilerek acentalara meccanen 
verilmektedir. Denizyollan acentala
rı bir kuruş olan ordino kıymetini ve 
10 kuruşluk damga pulunu kendisi 
ödemektedir. Yabancı vapurlarla ge
len mallann ordinolan ise bu tercü
me işinden dolayı 75 kuruş kadar 
verilmektedir. 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) _,_ 
Yüksek Ziraat Enstitillerinin vete -
riner fakültesinden biri kız olmak • 
zere, 28 ve Ziraat Fakültesinden, be" 
şi kız olmak üzere, 45 ıenç huid' - Rizeli İlyasla mı dedin? 

- Evet, sonra Mustafa burada 
saatlerce görünmedi. Dün akşam 
bir münasebet getirerek sordum. 
lı)rıa.a tlo gô,r.·19+•~~-::... '---.ol- ı 
ladı. "Arnavutkoyi.ınde hemşerlle-

rimi görmiye gittim,, dedi. Sen h
yas ile görü tügiinü neden böyle 
merakla sordun?. 

- Sen Rizeli İlyasın kim oldu
ğunu bilmiyorsun galiba? 

- Bilmez olur muyum?. Hisar· 
da kahvecilik yapar. 

Nuri manalı giilümsedi: 
- Yalnız kahvecilik değil. de

di. Geçende Arnavutköy polis mer
kez memuru K. Bey, İlyas için, 
çetelere yataklık yapıyor, cephane 
kaçıranlarla beraber çalışıyor de
mişti. Mustafanıa bu adamla taş 
ocaklarında konuşması ve bunu 
senden saklaması gönül bulandı
racak birşey .. 

Çerkes Murat arkadasının ver
diği hu malumat karşısında du
rakladı. Ve başını sallıyar~: 

- Tevekkeli değil, dedi. İlyas 
Hemşinli Abdullah ile de çok sık 
dlişüp kalkıyor. l\1eger işin içinde 
iş varmıs. Öyle ise Paşaya bu me
seleyi haber verelim. 

MAARiFTE: 

Yeni Okulların 
1-ln~ırlıkları 
Görülüyor 
938 - 939 ders yılının yaklaşması 

dolayısiyle hazırlıklar ilerlemekte
dir. Maarif idaresi mektepsiz talebe 
ve muallimsiz mektep bırakmamayı 
esas tutarak çalışma ve hazırlıklan
nı yapmaktadır. Yapılan isler, bu ay 
sonuna doğru, bir defa daha gözden 
geçirilecek tir. 

Ayrılan Do~entler 
Universite Doçent kadrosunda bir 

tasfiye yapılarak münhasıran Üni-

BELEDiYEDE : 

Et S.atışı 
_sı.kı Knn:lr..nl 
Edilecek 
Etin şehrin her tarafında yeni tu

tulan fiatlere göre sattırılması için, 

belediye, tedbirler almıştır. 
Bir kısım toptancılarla perakende

cilerin halkı zorluk karşısında bıra
kacak yollara saptıkları, bazı cins et
lerin piyasada herkese sat11madığı, 

bazı yerlerde de kasapların narhtan 
fazlaya et sattıkları hakkındaki id

dialar üzerine, belediye harekete 

geçmiştir. Bütün zabıta memur
versitede çalışan doçentlerden mü-

larına, en uf ak bir şikayetin da
rekkcp bir kadro yapılacağı haber 

hi derhal ehemmiyetle nazarı dikka-
verilmektedir. 
Bazı doçentlerin diğer yerlerde de 

iş aldıkları görülmekte ve kısa b.ir 
müddet doçentlik yaptıktan sonra 
Universiteden ayrıldıkları anlaşıl

maktadır. 

Doçentler için muayyen bir müd
det için çalışma mecburiyeti kona
caktır. * Yüksek Iktısat ve Ticaret Mek
tebi Ağustos başından itibaren Maa
rif ,Vekaletine devredilmiştir. Maa
rif Vekaleti tarafından seçilecek bir 
komisyon mektebin devr alınması i
şile mesgul olacaktır. 

te alınması, kasapların azami fiatten 

fazlaya satış yapmamaları için, çok 
sıkı emirler verilmiştir. 

Zabıta, dün, kasap dükkanların1 da
imi mürakabc altında bulundurmuş
tur. 

Diğer taraftan, toptancı esnafın da 
kasapları müşkülat karşısında bırak
mamaları için, ayrıca tedbir alınmış
tır. 

* Belediye, hususi idareye ait o
lan ve muhafazası icabeden medrese, 
sebillerin bir plan dairesinde tamir 
ettirilmesi için bir program hazırla
maktadır. 

Tüccar ve komisyoncular bu işin 
halledilmesi için liman müdürlüğü
ne müracaat etmişlerdir. 

v~ _.. • - • • · •• 
İnhisarlar umum müdürlüğü yeni 

mesai saatlerini tatbik etmemiştir. 
İdarede mesai yine eskisi gibi 8 den 
13 e kadar fasılasız devam etmekte 
ve 14 te tatil yapılmaktadır. 

Denizbankta 9 - 12 ve 13 - 16 şek
li tatbik edilmektedir. 

Gümrük başmüdürlüğünde, 8 den 
16 ya kadar bila fasıla çalışılmakta 
ve öğle tatili verilmemektedir. 

Elektrik işleri idaresi ise 8.30 dan 
12 ye ve 13 ten 17,30 a kadar çalış
maktadır. 

Sergi Pazara Kapanıyor 
Galatasaray Yerli Mallar Sergisi 

Pazar günü kapanacaktır. Dün geç 
vakte kadar sergiyi gezenlerin mik
tarı elli bin kişiden fazla tahmin o
lunmuştur. Londra büyük elçimiz 
Fethi Okyar dün serginin bütün pav
yonlarını gezmiştir. 

Limanımıza gelen iki İtalyan sey
yah vapurundan çıkan kadın erkek 
yüzlerce ecnebi seyyah da sergiye 
uğramışlar ve hatıra olarak bazı eş
ya satın almışlardır. 

Adliye Sarayı 

devresinde mezun olmuşlardır. J1I 
gençler, staj görmek llzere, meml•' 
ketin muhtelif mücadele mmtab ' 
ıu... tun.~~ - ,.,,. 
Sedat Ataman, Sal:Jri Öç, Murat jl
tan, Osman Esen, Hayri BafU', 6" 
mer Ertürk, Enver Ertat, Halim 06' 
nenç, Selim Bağcan, Salih Kara.,.ı. 
İrfan Eroğlu, Nihat Aksoy, Mehıll-' 
Etgtir, Sadettin 'Onal, Yahya J1I' 
can, Fahriye Evrensoy, Ali OJdel" 
Seyfi Akutman, Tahsin Taner, 8' 
bahattin Bulay, Emin Orhaneli, ıfr 
bir Pamukçu, Hakin Atun. 

7~raat mezunlan: Mustafa Ya-" 
Şükrü Bulgurlu, Ziya Helvacı, ?lrP 
Sönmez, Macit Eker, Ferdi Döl"' 
Ali Taşkent, Fahri Köşker, Rıu _., 
yar, Necmi Umut, Osman K.,t'' 
Burhan Orhon, Süleyman Aydfl' 
Şevket Göktan, Avni Ural, MustJ' 
Balkancı, Ali Töker, Tank Ali•.,.,. 
Hamdi Öztan, Sabahattin İmer, ~ 
lilettin Arın, Davut Gürsu, Ne"' 
Kaşkal, Orhan Düzgüneş, Must.t' 
Uluöz, Rauf Adam, Cahit Ay~ 
Nihat Erkoç, Biilent İncckara, yeti' 
dun Ostiin, Hüseyin Kocatilrk, gel' 
mt Örge, Reşat Aktan, Saim ~~ 
ğan, Fikri Köşker, Salih Can, Ce,,,... 
Oktay, İrfan Doğan, isa Göçer, .~.! 
liha Berkol, Zeliha Uygurer, FiY 
ye Ural, Nazife Tuatay, Leman " 
§&çık, 1'fuzaffer Nayman. 

- Hayır, birşey bilmeden, anla
madan ortalığı teliışa düşürmiye 

lüzum yok. Mustafayı birkaç gün 
gözümüzden ayırmıyalım ve mak
sadını anlamıya çalışalım. Birşey 

anlarsak söyleriz. Boyle daha mü
nasıp olur. 

(Devamı var) 

* Vali ve Belediye Reisi Muhittin 
Ustündağ, yanında Maarif müdürü 
Tevfik Kut olduğu halde, dün, ço
cuk kamplarını tefti§ etmlftir. 

* Yenicamiin Hünkar mah!eliyle 
dış duvarlarının esaslı surette tamir 
ettirilmesine karar verilmiştir. 

Yerine yeni adliye sarayının ku
rulması kararlaştırılan ve planı da 
hazırlanan eski hapi'ihane binasının 
yıktırılıp yıktırılmıyacağını tetkik e 
eden heyet bugiin saat onda hapiaha
ne binasında Vali Muhittin Ustün
dağın riyasetinde toplanacaktır. He
yet, binayı yerinde tetkik edecek ve 
alakadarları dinliyecektir. 

(Diğer Ankara haberıe" 
10 uncu ıayıfamızdad~) 

TAKViM ve HAVA 
Ecnebi Memurlar 

Tramvay şirketinde çalışan ve ya
bancı tabiiyetini haiz olan on memu
ra evvelki gün yol verilmişti. Bun- \ 
ların yerlerine Türk memurlar ta-1 
yin edilmeye başlanmıştır. Bu ara
da hareket dairesi müdürlüğüne de 
şimdiye kadar bu d:ılrenin muavinli· 
ğini yapan Ismet getirilmiştir. 

• 

FESTİVAL T AKViMI 
3 - AGUSTOS ÇARŞAMBA 
Gündüz Fatihte itfaiye bando
su. Gece Salacakta Kızkule.'li 

parkında saat 21.30 da Naşit 

kumpanyası t arafından temsil 
kumpanyası tarafından temsil 
(Pemhl'kız) "Oı>erct 3 perde" 
zırlanmış yeni dekor ve kos
tümlerle ... 
----- --- - -- - - -- - - ---- ---- ---- ---- -

ÇOCUK. BAHÇESiNDE.: 

Yeni açılan Df%darfye ~onk bahçesinde kütükler eğleniyor. Vali ve Bele
diye reisi, diier zevat çocuk bahçesindeki merasimde görillüyor. 

Öijle Tatill 
Ticaret odası idare heyeti dün 

toplanmış, maJazaların öğle tatili 
hakkında Odaca yapılacak tetkikat 
raporu okunmuştur. 

Varılan kanaate ı:öre, satışyerleri
nin saat on üçten on dörde kadar ka
palı olması birçok bakımlardan fay
dalıdır. Oda bir mütalea ile allkadar 
makamlara cevap verecektir. 

* Balkan Antantı ekonomik kon
seyinin memleketinfizde toplanması 
dolayısile çıkarılan Balkan Antantı 
posta pullarının temmuz nihayetin
de mübadele müddeti bitmiş ve fa
kat bu ay sonuna kadar uzatılmıştır. * Esnaf hastahanesi 30 Ağustosta 
açılacaktır. Hastahanenin bütün ihti
yaçları temin edilmiş ve parti tara
fından da hastahane için 1600 lira 
verilmiştir. 

3 Aijustos 1938 
ÇARŞAMBA 

8 inci ay Gün; 31 l{ızlt'! ,, 
Arabi: 1357 Rum!: ıS:: 
Cemaz.lyelAhır: 5 Temmıa:_., 

Güneş: 4,58 - Öğle: 131 
İkindi: 16.15 - Akşam: 19 d 

Yauı: 21.16 - İmsAk: s.r 

YURTTA HAVA V AZIY 
Yeeflköy Meteoroloji lstasyonund,ıl 

nan malQmata göre, hava, yurdun 
deniz kıyılannda, Marmara ha 
kısmen buluUu, diğer bölgelerind• 
mlyeUe açık geçmiş, rüzgArlar d 
şarki, Ege ve Akdeniz kıyılarınd• 
diğer yerlerde umumlyeUe ~mall 
metten orta kuvvette esmlşUr. 

Dün İstanbulda hava açık geçtnlf.J 
gAr şimali şarkiden saniyde üç ıl 
metre süratle esmiştir. Saat 14 te,) 
tazyiki 758,5 milimetre idi. SuhU11 fi 
yüksek güneşte 93,1, gölgede 33,4 
düşük 22,2 aantigrat kaydedilmisttı'· 
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~aıta c·· h . t ·ı T ı· 4dasının um urıye çı er erue ın 
t.1ukadderatı G b • d T G t • 
l'.._, Omer Rıza DOCRUL ar ın e aarruza eç 1 
l.ı lfaita, İngilterenin Akdenizde en 
till'vetli kalesi ve deniz üssüdür. İn
l't ~enin imparatorluk muvasalala
Jı.·baJuırıından büyük bir kıymeti 
~1. olan bu ada, beı1 sene önce hu
it 

1 
bir idareye sahipti. Fakat beş 

ti~edenberi doğrudan doğru)'.a İn
~ tereye bağlanmış ve adanın esas 

~ttnu fesholunmuştu. Son posta 
... Relen Lpndra &azetelerinin ver
••t· ~it• :tnaICimata göre, Maltaya yeni 
~ esas kanunu hazırlanmıştır. Fa

'1 t İngiherenin müstemlekeler na
'tı. ~ bu esaı kanundan bahsederken 

11 
11.ıı beş sene evvel fesholnnan ka-

~lbıa benzemediğini, Maltaya mesul 
lt t htıkıhnet temin etmediğini, hat
~ &taltaya böyle bir idare temininin 

'il 11.•:ınarı mümkün olacağını dahi 
'ı )' e:ıneğe yer bulunmadığını anlat-

't lttı. BiitUn bunlarda lngilterenin 
~h dofrudan doğruya idareye ver 

~ ehenınıiyeti tebarüz ettiriyor. 
~ •ita adasına verilen yeni esas 

F rankistlerin Yaptığı Bir Mukabil 
Taarruz Hiçbir ·Netice Vermedi 

Londra, 2 (Hususi) - İspanyada 
şimali şark cephesinde muharebe üç 
koldan devam etmektedir. Cümhuri 
yetçiler Teruelin garbinde yeni bir 
taarruza geçmişlerdir. Cümhuriyetçi 
lerin tebliğine göre hükumet kuv -
vetleri burada müteaddit kasabalar 
işgal etmişlerdir. Ebre üzerinde de 
yeni muvaflakıyetler kaı:anmıştır. 

Fakat Frankistler burada yapılan ta 
arruzlan püskürttüklerini iddia edi
yorlar. Barselonadan bildirildiğine 

göre, Ebre üzerine yapılan şaşırtma 
hareketi tamamile muvaffak olmuş-

tur. Düşman Gandesa'nın döndüğü 

noktaya bütün kuvvetile bir muka
bil taarruz yapmıştır. Düşman, Tor-

- -Madritte Mahkum 

Olan Bozguncular 
Madrid 2 (A.A.) - Mah

keme, rejime karşı bozgun
culuk cürmü ile suçlu 195 
kişinin muhakemesini bi
tirmiştir. Üçü kadın olmak 
üzere 23 kişi idama, biri 
kadın olmak üzere 11 kişi 

1 

otuz sene kamplarda çalış
maya, altı kişi 25 sene ayni 
cezaya, 49 kişi 22 ile 2 sene 
arasında hapis cezasına, 

1
48 kişi altı ay bir güne 
mahkum edilmiştir. Diğer-
l"ri hf"l'$tPt Ptmi~tir. 

terketmiş ve sahada birçok ölü bıra
karpk mevzilerine çekilmiştir. 

Hücum eden kıtaların efradı mün
hasıran Faslı idi. Bu müddet zar!ın
da Cumhuriyetçiler, Polba de Masa
duca mıntakasında ilerlemeğe clcvam 
ederek mezarlığı zaptetmişler ve 
Pobla kasabasına hildm sırfüm ele 
geçirmişlerdir. Cumhuriyetçiler ayni 
zamanda Fayonun şimaline doğru 

ilerliyerek Sierra Megulneza'ya gir
mişlerdir. 

Asilerin en fazla yüklendikleri 
Sugonto yolu üzerinde kati bir mu
vaffakıyet kazanmadıkları anlaşılı -
yor. 

Tarragona, Franikstler tarafından 
bombardıman edilmiştir. 

Barselonun Bombardımanı 
Barselon, 2 (A.A.) - Bugün saat 

Lord Runciman 
Dün Prağa 

Hareket Etti 
--0--

Bir Macar Nazi Gazetesi 
Slovakyanın Macaristana 

ilhakını istiyor 

I~ord Rundman 

Londra, 2 (Hususi) - Çekoslovak 
yada hükumet ile Südetler arasında 
hakemlik edecek olan Ingiliz rica-

Sıçan 
Kapanı 

3 

Yazan: B. FELEK 
Frenkçe bir dehşetli kitap oku

muştu~; "Dünya delirmiş'' adında. 
Kitabı yazan, bundan beş sene ev
vel dünyanın umumi \'e hususi ha
yatında rastladığı aykırılık ve çıl

gınlıkları toplamış, bir nevi röı>or

taj kiilliyatı yapmış. Size orada o
kuduklarımı hikaye etmeye imkan 
olsa çok enteresan bulacaksınız. La
kin eser bir iki makalede hulasa e
dilecek şey değil. 

Orada -galiba 932 senesindc
Çinde vukua gelmiş biiyiik bir feye
zan \'e açlık bahsi var. insan oku
duğu zaman yemekten, içmekten ke
siliyor. 

30 milyon adam su altında kalmış; 
80 milyon kişi de aç. Bu arada veba 
da çıkmış; adamlar çocuklarını ye
mişler. Bunun ne kadarını tevatiir ve 
ınübalfığaya çıkarırsanız çıkarın, yi
ne bizi dehşete salacak kadar haki· 
kat parçası kalır. 

linden Lord Runciman'a yardım e- işte bu bahsi yazarken muharrir 
decek olan heyet bugün tayyare ile diyor ki: 

~ ~rıu Yerli halkın hükCimet işleri
lla ~ •rıflnalannı temin için bir mec
'ıi llrınaktadır. Bu meclis sekiz res 

az.darı, vali tarafından tayin olu-

1' İki raryinsml azadan ve seçilen 
ı~dan müteşekkildir. Yani tayin 

11 azanın sayısı ile seçilen aza

t'~ •ansı biribirinin tıpkısıdır. Fa 

tosa Gandesa yolunun 29 ve 32 nci 
kilometreleri hizasından şiddetli top 
ateşlerinin himayesinde önde tank -
lar olduğu halde sekiz kere taarruz 
etmiştir. 

Hükumetçiler tayyarelerin yardımi 
le şiddetle muvakemet etmişlerdir. 

Akşam düşman mukabil taarruzunu 

9 da beş Junkers tayyaresi Barselon 
üzertnae uçarak altmış bomba atmış
tır. Mühim hasar vardır. 

Londradan hareket etmiştir. Heyet "Çinde feyezan olur, veba olur, aç. 
erkanı arasında hariciye iktısadi kı- 1 lıktan adamlar ölür. Amerikada iş· 
sım şe!i ile Tuna meseleleri mümes- sizlerin adedi artar. Çünkü Çin mal 
sili ve Lord Runciman'ın hususi ktı- satın alamaz. Amerika fabrikaları is
tibi bulunmaktadır. Lord Runciman ti1ısalini eksiltmeye mecbur olur. 
öğleden sonra zevcesile birlikte Pra- Dünya artık Asyadaki felaketten A-
ga hareket etmiştir. merika mütessir olm1yacak kadar 

P h "k A 1• • kt · a,.,,,,.1 birbirinden uzak değildir.,, 

~ 11 Jnttlisin sa18hiyetleri ~ok ge-
defiJdir ve buna mani olan da a

ıı11ı askerlik ve deniz bakımından ALMANYA 
hti eh- • . h • 1 d ... ınmıyeti aız o ması ır. 

Q Yiiıden Malta valisine ~celisin, Ticaret Anlaşması 
dafaa nıeseleleri üzerindeki ko- Berlin, 2 (A.A.) - Fransız - Al-

.. alarını tahdit için salahiyet te· 
" Olq .. 
~ •t1nu11tur. 

~t•da dil meselesi, en ihtilaflı 
eler arasındadır. YerJiler, Mal 

'•)anrıı:··oJ-;rdn ~., \)fj 'Hffi r ··-: 
lar y .. • t k: ahut İtalyancanın bu lehçe 

ıini tutmasını isterler. Bu :vüz-
bir su u 'h ·ı·n . r ı tı a ar çıkını§, b-ir 

•it bu .. d f Yuz en ngiltere He f tal-
h~k arası da bozulmuştu. ingilte

C.ırıeti hu meselenin yeniden 
Ya çıkırıasını istemediği için Mal 
llıttli . . 
t ••nı dil meselesini karıştır
an -e t •. 

tı'a ... ne mıştır. 

tıt,~at Maltada da milliyetciler 
l~· \'e hu milliyetçiler, dil mc· 

1 
ortaya çıkarmak için yeni 

İettlar beklemektedirler. Fakat İn 
e lı"k ı iti u C.meti, bugünkü he~·nel • 

man ekonomisinin müzakereleri ne
tıcelenmiş ve metinler bu akşam Ber
linde imzalanmıştır. 
Anlaşma, 10 • 7 - 937 muahedesi-

nin tadili ile ,ir e , l' ı· rli e. 
- .... . u.ıu rr 1 ttr tJ\. 

anlaşmalarının Avusturyaya da teş7 
miline, 1933, 19~4 garantil, istikraz
ları ile diğer muhtelif istikrazlara 
ait Avusturya borçlarının sureti hal
line, Davis - Yung istikrazlnrı fai
zinin indirilmesine ait bulunmakta
dır. 

Davis - Yung istikrazı faizinin 
indirilmesinden doğacak fark, amor
tismana tahsis olunacaktır. Yung is
tikrazı hakkında Fransaya, Ingilte
reye yapılacak muamele yapılacak-
tır. • 

Almanyada bloke edilmi~ Fransız 
alacakları ile Almanyanm F'rans1z 
müstemlekeleri ile olan ekonomik ..... \'a~Yetin nazikliğine bakarak 

"~tael · miinasebetleri gibi tali meseleler Ü· 
l enın tekrar ortaya çıkarıl- d l 
lla zerinde c an aşmaya varılmıştır. be lnuhalefet ediyor. Bununla 

1 il r Yeni esas kanunun temelle
.eği)~ de teferrüatını tetkik et-
1ttık• 

dili •nı nrdır. Malta meclisi, 
l ili takdirde bu bahislerle meş 

t •cak ve hükumetin noktni na· 
ıı1 ltıutedi) Maltahlımn noktai na 

ttılaştırmağa çalışabilecektir. 
u 

' t 'eı-e ile Mı•ır arannJa: 
"tiı 

ÇEKOSLOVAKYA 
Meclis Toplantısı 

Prag, 2 ( A.A.) - MebHsan mecli
si. bugiin bir çeyrek saat siiren kısa 
bir toplantı yapmış ııe ruzna
mede mcııcut iki ekonomik me
seleyi 1ıalletmi§tir. Parlamento
nun tahriri davet üzerine 5 Ağttsıos
ta toplamnası kararlaştınlmışttr. 

fiiifs-t ...... in _ __......._ ... I ISVIÇRE 

f HGdiselerinin / 8.,,.,~~~-ılar~::::mı b•y-

f 
B•ıaA ftl!OSU ramı memleketin her tamfında bü-

K
ludus·· ' 23"(llt•"usı') , _ Dün yük bir heyecanla tesit edilmiştir. 

..., Sosyali.!t partisi birçok yerlerde 
Hayfada Yahudi mahallesinde memleketin askeri ue manevi miida-

$ iki Araba atC§ edilmiş. biri ağır faası için tertip _edilen vatgrti nünıa-
.. v"' ' • .. v-· _..._.,., ,.,~ ... "'. ,1.Jcy:;urı ut1 'l/t§l . 

i
t iki Araba ateş edilmiş, bir ağır ere resmen tştırak etmiştir. 

Zürih 'de mii.dafaa nazın Minder surette yaralanmış, Kudüste bir 

I 
Arap maktul dÜ§müştiir. Geçen- bir nutuk söyliyerek Isviçrenin her 

ihtimale karp koyacak kuv1'etli bir 
Zerde Arap çeteleriyle çarpııa- ordıuu bulunması lüzumunda ısrar 
rak yaralanan iiç Ingiliz <Uke- etmi§tir. Radyoda da birçok nut•ık-
rinden biri bugiin ölmü.§tür. lar söylenmiştir. 

f 
Tedhişçilerin zayiatı 7 ölü ve 14 
yaralı olarak tesbit ediliyor. 

Son ay zarfındaki tedhiş ha· 
rekatının bilançosu şudur: 

l 148 Arap, 60 Yahudi maktul. ff 
258 Arap, 201 Yahttdi mecruh. 

• ............... .............. 
NORVEÇ 

Leh Hariciye Nazırı 
Oslo, 2 (A.A.) - Polonya harici

ye nazırı Bek 1936 senesinde Koht 

tarafından Varşovaya yapılan ziya-

Motta bilhassa Isviçrenin Milletler 
Cemiyetinin temayüllerine ve rnhu
na sadık kalmak azminde bulundu
ğunu tebarüz ettirerek bu cemi11etin. 
"zayıf olmasına rağmen hakkın he
nii.z kuvvete galebe edemt>diği bu
günkii vaziyetten sıyrılıp kurtul
mak için insanların vücuda getirdiği 
en geniş bir teşebbiis,, mahiyetinde 
olduğunu söylemiştir. 

Akşam dağlarda ateşler yal:ılmı§· 
tır. 

FRANSA 
Yeni Bir Basit Cisim 

rag u ume ının no aı n ..._. 
Ben hunun pek uf ak mikyasta Prag, 2 (A.A.) - Hodla, Kund ta- d 

bir misalini başka sahada müşahe e 
rafından "-'azılan 30 temmuz tarihli 

J ettim ve tuhafıma gitti. 
mektuptaki suallerin cevabını pn - Bilmem dikkat ettiniz mi? 
zartesi günü Südet partisine tebliğ (Bu suali sormak ta abes ya! El-
etmiştir. Bu cevaptan anlaşıldığına het :farkına varmışsınızdır. Çünkü 
göre hükumet, milliyetler rneselesl-

siz benden daha çabuk sezer ve annin milliyetler statüsünün 30 hazi • 
)arsınız. Tesadüfen biz yazıyoruz, randa Südet1ere tevdi edilmiş olan 
siz okuyorsunuz. Bunun aksi olsaykısmında tasrih edilen prensiplere 

tevfikan halledilmesi lazım geleceği dı belki biz daha bahtiyar olabi-

kanaatindedir. Bundan başka hükti- lirdik.) 
Dikkat etmissinizdir dediğim şey met, Lord Runciman'ın seyahatinin 

şu: Bazı seneler sinek, sivrisinek ,.e 
ilanı tarihinden evvelki meseleler 

karınca cok oluyor. O sene filit ti
esnasındn derpiş edildiği veçhlle Sü 
detler1e mukazerelere devnm etmek careti yolunda. fi\it ve emsali şeyler 
taraftarıdır. Hüklımet 28 temmuzda 
Siidetlere tevdi edilmiş olan müsta
kil jdare hakkındaki kanun liiyiha
larına kati nazarile bakmaktadır. 

Bir Macar gazetesi Slovakyanın 

ilhakından bahsediyor 
Budapeştc, 2 (A.A.) - Yeni Ma-

car Rasist nasyonal - sosyalist par-
tisinin naşiri efkarı olan Observateur 
National gazetesinde partinin şefi 

Zortscy, nazi rasizminin başlıca hede 
!inin Slovakyanın Macaristaan ilhnkı 
olduğunu tasrih etmektedir. Muhar-
rir bu gayenin elde edilmesi i<;in Ma-

caristanın Almanya ile münasebetle
rini kuvvetlendirmesi ve bir askeri 
misak akdetmek suretile dostluğun 
sarsılmaz bir hale getirilmesi ltızım
geldiğini ilave eylemektedir. 

Pester Llyod gazetesi Prag hüku-

getiren komisyoncular {aydalanı-

yorlar. 
Dün arkadaşlardan birini gördftm; 

Elinde iki tane fare kapanı. 
- Hayrola! Koleksiyon mu yapı

yorsun? 
- Hn;'\'ır be birader! Ne koleksi

yonu? Evde sıçan çoğaldı. Kapan 
almaktan anam ağlıyor. Hani ka -
pancı diikkinı aı;anların jşi ayna. 

Dedi. 
Kimin aklına gelir, sıçan çoğala.: 

cak ta kapana rağbet olacak diye! 
Frenklerin dedikleri gibi iş sez

me (flairc d'affaire) çok ince bir has
let! 

Bu seneki yağmurlara bakarak 
sivrisinekten filite ve sıçandan ka· 
pana intikal etmek için hayli kes
kin bir zeka lazım. 

O da hizde Hak getire! 
ıreti resmen iade etmek maksadile 

buraya gelmiştir. Nazır, Osloda üç 
gün kalacaktır. Bu müddet zarfın -

metinin milliyetler statiisü :'lakkın
Paris, 2 (A.A.) - Profesör Perrin, 

92 basit unsuru ihtiva eden Mende- daki prensiplerini tenkit ederek bu 

Pancar işçiliğine Dair 

Genel Emir da siyasi mahiyette hiç bir müza--kereye girişmiyecek fakat Norveç 
zimamdarlariyle noktai nazar teati
sinde bulunacaktır. 

prensiplerin hiçbir veçhile memnu
niyeti mucip olmadığını teyit etmek
te ve şöyle dcra:?ktedir: 

Ankara, 2 (A.A.) - İktısat Veka
leti iş dairesi reisliğinden: 

\lile te~.eyi ziyaret ederek 1ngiliz 
~ 1°riişen Mısır Başvekili Meh 

ltt"ı •hın ut Başanın İngiltere ite 
•>ttıek istediği noktaları muvaf. 

..____-:.================================== 

lieff cetveline ilaveten 93 üncü un
surun da keşfedildiğini fen akade -
misine bildirmiştir. Bu unsur, Mat 
mazel Koşua'nın icadı eseri olan 
spektograf sayesinde, bazı madenler 
içinde Hulebei tarafından keşfedil

miş olup nadir cisimler sınıfına da -
hildir. 

"Prag hükumeti her halde böyle 

bir statü ile demokratik ve müsliha

ne bir zihniyetle milletler arasında 

bir yakınlık temin edecek değildir.,, 

İş kanununun 35 inci maddesinin 
(C ) bendi mucibince iş müddetleri 
hakkında ikinci genel emir. 

ı," e hallettiği anlatılıyor. Ko • 
" l'tıeselelerin en mühimmi, 

._ l'tıu~telif yerlerinden "kanal 
h Sekılecek olan İngiliz asker· 

~i. Ptt 11 llııntakada barakalar inşa-
11 ' lıahedenin akdi sırasında bun 
11>1 ~ beş milyon Mısır lirasına 

'-Caıt... 
~ >a sı sanılmıştı. Fakat daha 

I\· Pılan keşifler bu paranın an

~i~ ~İ~lini ıııarf ile bu işin başa
''•tı eı•ni gösterdi. 
ıı,t ~ bu sırada bu kadar büyük 
tn"~l'.ı sarfetmesine imkan yok
ı. li daha çok mühim ve daha 
~eı 
t~ı. . Yerlere para yetiştirmek .. , ... 
''- .. ordu. 
~~ 1 
)a Mehmet Mahmut Ba-

'tıa latıtı konuşmalar, lngilteı'e 
•tı11 h 1 

tib1• • n masrafları paylaşma-
ıy· 1 

• "" 
1 

neticeye varmış bulunu- • 
~lı'tt lleuce Mısırı milhim bir yük 

t lltdığı için, ıüphe yok ki, 

1 
liJı"1 1'1ahınut Başa hükumetinin 

de kuvvetlendlr~ektlr. 

INGILIZ KARIKATVRVı: 

Her taraftan kovulan vatannz aJam •• FilutinJe 
Jemir teller önünde 

MACARiSTAN 

Nazi Propagandası 
Budapeıte, 2 ( A.A.) - Polis, nas

yonaı - Sosyalıst mebuR Kolo
man - Hubayın Macar hareketi 
prennplerini izah eden kitabını top-
lamıştır. Malum olduğu üze-
re, Mebm Hubay halen mah-
bw bulunan Szalassinin riyaset '!tti
ği Macar nasyonal sosyalist partisi
ni idare eylemekte ve partinin orga
nı olan Magyarsag gazetP.sinin ba§· 
muharrirliğini yapmaktadır. 

AMERiKA 

Hava Manevrası 
Vaşington, 2 (A.A.) - Amerikan 

bahriyesine mensup 44 deniz ve ka 
ra bombardıman tayyaresi Seattle 
ile San Diego arasındaki 2253 kilo
metrelik mesafeyi merhalesiz olarak 
bili hadise katetmiştir. 

Fransanın Roma 

Mümessili Pariste 
Paris, 2 (Hususi) - Fransanın Ro

ma maslahatgüzarı M. Blondel, Ha
riciye Nnzın M. Bone ile görüşmek 
üzere buraya gelmiştir. Alınan bazı 

haberlere gkre Blondelin bir müd
dettir duraklıyan Fransız - İtalyan 
müzakerelerini yeniden açmak için 
talimat alması muhtemeldir. Diğer 
bir rivayete göre Blondel yaz tati
lini geçirmek üzere memleketine 
dönmüştür. 

Resmi Gazetenin 23 - 9 - 1937 
tarihli ve 3716 numaralı nüshasında 
neşredilen birinci genel emrin 7 nu
maralı bendi mucibince, pancardan 
şeker imali işlerinde, münhasıran 
kampanya devresinde, çalıştırılan iş
cilere ötedenberi tatbik edilegelmek
te olan iş müddetlerinin - geçen yıl 
kampanyasına mahsus olarak • ay
nen muhafaza edilmesine izin veril
miş idi. 

Görülen lüzum iizerine bu izin bu 
yıl kampanyasına da tesmil edilmiş
tir. Şu kadar ki kampanya devresin
den sonra bu işlerde çalısmağa de
vam eden diğer kısım isçilere umu
mi esas olan haftada kırk sekiz sant
lık iş müddeti tatbik edilecektir. 

DEKORASYON 
Mağazasının malları hem piyasanın en ucuzudur, hem de 

mukayese kabul etmiyecek derecede en zevklisi ve en yeni

sidir. Beyoğlu, l•tikliJ. Caddesi. 
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Gözden Sürmeyi Çeken 
Bir Hırsız Yakalandı 

EşgalarıÇaltnanKimseler~ Uzun 
Zaman Farkında Olmadılar 

dir. Suçlu, dün, her şikayetçi dinlen
dikten sonra ayağa kalkıyor ve bül
bül gibi itiraf ediyor ve: 

- Evet onları ben çaldım, filan 
yere sakladım veya sattım.,, diyordu. 

Evvela, Taksimde, Narliyan apart 
manında kapıcılık yapan Rıza Nulaç 
şikayetini anlattı: 

POLiSTE: 

Sevgilisini 
Kıskançlıkla 
Bıçakladı 
Evvelki gece, saat üçte, Abanozda, I 

on dokuz numaralı umumhanede Ar
tin isminde bir adam Emine Türkan 
isminde bir kadını 6 yerinden 'yara- j 
lamıştır. 

Artin Taksimde Kireçhane soka -1 
ğında 48 numaralı evde oturmakta
dır. Bir buçuk senedenberi de Aba
nozda on dokuz numaralı evde çalı
şan umumi kadınlardan Babaeskinin 
Katrancı köyünden Yaşar J;tızı Emi- ~ 
ne Türkanla düşüp kalkmaktadır.\ 
Hatta Emine bir aralık Artine met- 1 
res olarak uzun zaman beraber ya
şamıştır. 

Kadın Köıesi : 

Erkek 
BDçDmü 
IFaıınDDa 

P ca ırı ltc§l o© n 
• 

Birkaç aenedenberi bayan

lar da erkekler gibi giyinip on

ların hürriyetlerini tatmakta
dırlar. Reaimile görülen fanila 

pijama plaj ve bilhcuaa kotra 

ge~meleri için çok pratik bir 
kıyafet teıkil etmektedir. 

İstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRiYAT!: 

Saat H.30 PlAkla türk musikisi H~ 
Havadis. 15.05 Pllkla türlt musikisi. ıVı 
Muhtelif plAk neşriyab. 16 Son. 
AKŞAM NEŞRIYATI: 

18.30 Pl~kla damı musikisi. 19.15 JC~ 
1 ferans: Eminön{l Hnhlkevl nnmınn: lı;lt~ 
der Fahrettin (Propıır,:ınrla tarihi). 20 • 
ııt ayarı: Grenvt~ r11sathnncsfndC'n nııld 

1 Nihal Asım ve arkndnşlnrı brnfından ~ 
ımısiklsl ve hRlk ş:ırkılıırı. 20.40 Hn•;ıı t1 
poru. 20 43 Ömer nız:ı no~rul tar:ıf111 

1 nrapç:ı söylev 21 S:ı:ıt ııy:m: Ş::ın. ned 
Tl1ziln stlldyo orkPstra~ı rf'fakntile. 21 
Tahsin Karaku~ ve arktıdnsl:ırı tarııfırı, 
Tıırk musikisi Vf' hnlk "atkıları 22.10 ?>l 
zlk ve variyete: trpebaşı bdcdiye bııh 
Rfnden n11klen. 22.50 Snn hnberlE>r ,-c 
tPsl f(lniln proJrramı. 23 S::ınt nynrı: S 

1 Ankara Rnclyosu 

Meşhut suçlara bakan asliye dör
düncü ceza mahkemesi, dün, öğleden 
evvelki bütün mesai saatlerini alan, 
bir hırsızlık davasını tetkik etti Suç 
lu Mığır isminde yirmi beş yaşların
da bir gençti. Evvelce tevkü edildiği 
için, kendisini jandarmalar getrdi
lcr. Davacılar adedi bir buçuk düzi
neyi buluyordu. Bunlann hepsini 
şikayetçi sıralarına oturtmak ve bir 
günde dinlemek mümkün olmadığı 
için, mahkeme geçen celsesinde bir 
kısmını dinlemişti. Dün de yedisinin 
şikayetlerini tesbit etti. Diğerleri, o
turacak yer bulunmadığı için, mah
keme salonunun bir köşesinde bek -
lediler. Mığır bilhassa Beyoğlu ta
raflnnnda muhtelü zamanlarda bir
çok eşya çalmış ve bunları berber 
Alinin evine depo etmiştir. Polis, ken 

- Benim odamın kilidini lnrmak 
suretiyle bir gramofon, kırk plak, i-
çinde on lira bulunan bir İş Banka
sı kumbarası, bir kürk, bir ayakka
bı çalmıştır. Bir gün Berber Alinin 
kayınbiraderi kapının önnüden ge
çerken elinde benim kürkü gördüm. 
Polise yakalattım. Polis bütün eşya

mı iki günün içinde bl\lup baan tes
lim etti. Yalnız kumbaram bulunma

dı.. Suçlu hepsini itiraf etti. Kum
barayı kırarak Dolmabahçe önünde 
denize attığını söyledi. 

Evvelki gece Artin on dokuz nu
maraya gitmiş, gece aralarında kıs
kançlık yüzünden kavga çıkmış ve 
Artin çakı ile Türkanı cvveliı sol kü
reği altından, soma kollarından, da
ha sonra da ellerinden olmak üzere 
altı yerinden yaralamıştır. 

ÖGLE NEŞRİYAT!: 
Saat: 14.30 k:msık pl:\k neşrtvatı. 11 

=================-: ----====--=========-=- PIAkla t!lrk musikisi ve halk liarkılatl-

disini yakaladığı zaman, bu depoda 
sayısız hırsızlık eşya bulmuştur. Tu
hafı şu ki, birçok kimse, kendi ev-
lerinden ve dükkanlarından hırsızlık 
yapıldığını bilmedikleri halde, polis, 
~ıkan eşyalann delaleti ve işaretiyle 
sahiplerini aramış ve birçoklarından 
evvela: 

- Bizden bir şey çalınmış değil
dir.,, cevabını almıştır. Fakat, son
ra da eşyalanni görünce: 

- Affedersiniz, gafil bulanmu -
§UZ, polisin muvaff akiyetine teşek
kürler ederiz,, demişlerdir. 

Hakikaten, polis, gözden sürmeyi 
çalacak kadar maharet gösterdi Bu 
hırsızı yakalamak suretiyle, büyük 
bir muvaffakiyet göstermiştir. Mu -
hakeme safahatı bunu göstennekt&-

Bundan sonra, Taksimde Eskinazi 
apartmanında üçüncü katta oturan 
Madam Ojeni, Ayaspaşada Fatma, 
Münir paşa apartmanında oturan 
Madam Mosotan, Firuzağada Ağaha
marnı vakıf hanında oturan Asım 
Unver, Beyoğlu Asmalımcscit soka
ğında 29 numarada Scbuh, Galatasa
raydn Bayar apartmanında oturan e
lektrik müteahhidi Mihailin şikayet
leri dinlendL Bunlardan da gramo
fon, kumbara, elektrik ütüsü, pan
talon, kumaş, elektrik malzemesi ve 
saire çalmıştır. 

Suçlu bunlan da itiraf etti. Mu
hakeme gelmiyen şahitlerin çağırıl-
ması için başka bir güne bırakıldı. 

Artın kadınların feryadına ve 
kendisini yakalamak .istemesine rağ-
men sokağa fırlamış ve kaçmak is
temiş, fakat polis memurları tara
fından yakalanmıştır. 

Emine Türkan tedavi edilmiştir. 

Koru Yandı 
Beykozda, Hacıali.bcy çiftliğinin 

korusundan evvelki gece saat 21.45 
de yangın çıkmış ve rüzgarın yardı
mı ile kısa bir zaman zarfında bü -
yümüştür. 

Beykoz itfaiye grupu derhal yan
ğmdan haberdar edilmiş, civardan 
gelen köylü gruplarla Beykoz itfai
yesini takviye için Üsküdardan gön 
derilen itfaiye grupunun gayreti sa
yesinde yangın sabaha karşı söndü -
rülmüştür. Takriben beş dönüm yer 
yanmıştır. 

Yangının neden çıktığı tahkik e
dilmektedir. 

iki Ev Yandı 

PERTEVNIYAL LiSESiNDE TOPLANTI: Ajan~ hııherlerl. 
AK,AM NEŞRİYAT!: 

Saat: 18.30 Plı'lkla dans musiki!'! 11 

Türk musikisi ve hnlk şarkıları (MU];1 
der ve arkadnşlını). 20 Snat ayarı. ar' 
neşriyat. 20.15 tUrk muRlkiııl ve halk 
kılım CH. Rıza). 21 Sıhhi konuşma: (1' 
tor Vefik Vassaf). 21.15 Stüdyo saıorı 

/ 
kestrası: 1 - Bnıne mülinğ İndlsche • 
tf' 2 - Lnmbyn Ctıampaj,rne Galop 3 ,_;J) 
set Lnnn"r Dle werber 4 - Helnz 
Pfnnnlmf'hens G<'nurt:ıg 22 Ajans tııı 
lerl ve h::ıvn rnponı 22.15 Yarınki pro 
ve SON. 
SENFONİT.ER: 

15.30 Paris Mondiynl senfonik ıcrtı 
ııer 22.15 Prıı1t Fibich'ln cserlcrind<'fl 
tonik konser 23 Varşovn Senfonik 
ser 

HAFiF KONSERLER: 
7.10 Berlln kısa dalgası neşeli kil 

program (8.15 devamı) (10.15 Hafif f 
!!iki) 8.30 Par!~ Mnnrllynl Plı'lk rnııcl 
si 9.15 PIAk 9.45 Plftk 10.35 Plflk 12 ~ 
13 Be.rlin kıııa dolg::ısı Hnfif musiki (l 
dPvamı) 13.25 Biikreş Pl='k kOfl 
(14,30 dE>v:ımı) 1730 nt"rlln kı-;:ı d 
sı kilı;lik pl!ik komıM"I 18 Pnrls r.ıo 
yal pl!'ık 19 Ostrnv:ı köylü bnndosıı ıP. 
RrııtMfıv:ı Mncar mu ikisi Hl 15 Sil 
rPş hnflf musiki l!l.20 Pr:ıg B:ındo 
~iki 19.30 O!>tr:ı\·a Kövlü muslkiı;I s<' 
BükrPı: kansık p!Llk musikisi 20.ao ~ 
Monrily:ıl pU\k musikisi 20.25 O trıı'., 

MÜDDEİUMUMİLİKTE: 

Kol Kıran 
oför Dün 

Tevkif Edildi 

Dün saat dörtte Kuzguncukta, De
reboyunda Aralık sokakta yangın 

HAKARET : çıkmış, _iki .. e~ t~~en yandıktan 

'

sonra sondurulmuştur. 
••y\ • y ld .__ 1 Yanımı bu sokakla oturan Dimitri 

Pertevniyal lisesinden Yetişenler kurumu tarafından evvelki ı-iln mek 
tcpte, bu seneki mezunlar ve hocaları şerefine bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda lisenin başmuavini ile kurumun genel sekreteri genç me 

şeli mu~lki pnpurisl 21.:l5 BlıkreŞ ı' 
kestra, keman (Cek muslkl"i) 1' 
Bükreş Bir lok:ıntnd:ın musiki nalt~ 
Prag karışık pt:ı.k musikisi ı;us f' 

rmı 1 uııwcl" nın cvuıucn 'li·~••ll'ıl ........ " ... , .. ;;-- zün\ar· v1e''ıiôcafarl~aziarrniiŞl'«Clir:Tu1'anıtl res1m cr- liu toPfinflliJ-. 
dan bir iki intıbaı tcsbit ediyor. 

Uilli ı.-Mm,iıu:sı: 
18.40 Brüno Zit:ır kuarteti 20:3S '{ 

Evvelki gün, akşam saat on dokuz 
sularında, Çatalca yolunda Fevzi is
minde bir otobüs yolcusunun sol ko
lunu koparan bir otobüs kazası ol -
muştur. Müddeiumumi muavinlerin-
den Orhan Kümün el koyduğu bu 
badise şudur: 

Şoför Hasan HAşlınln idare ettiği 
45 numaarlı otobüs, evvelki gün, sa
at 19 da Çatalcaya gidiyormuş. Yenl
hanla Derbend arasında karşıdan 

gelen şoför Raşidin idare ettiği 51 
numaralı kamyonun yanma çok ya
naşmış, kamyonun arka tarafına o
turan yolcu Fevzinin sol kolu pen
cereden dışarda imiş, çarparak ez -
miştir. 

Derhal Cerrahpaşa hastahanesine 

kaldırılan Fevzinin kolu kesilmiştir. 
Müddeiumumi muavini dün sabah 

Bu Kocamd n 
Neler Çe tim .. 

Samatyada, Manastır sokağında 

oturan ve Çiçekpazannda funda top 
rağı satarak geçinen Büyükçekmece
li İstavri, evvelki gün toprak sata-

rak. on lira kazanmış, bu para ile de 

birçok rakı içmiş, küskütük sarhoş 

bir halde kansına sonra da karakol-

da polise ve komisere, ayni zamanda 
kanunlara sövmüştür. Asliye dör -
düncü ceza mahkemesi dün bu dava
yıt ctkik etti. Şikayetçi yerinde ko
m iser Şahin Zeki ile polis Lütfi ve 

kansı vardı. 

Şahin Zeki şikayetini anlatırken: 

- Ben dün nkşam otomobille bir 
vazifeye gidiyordum. Samntya mer
kezinin önünde müthiş bir kalabalık 

gördüm. İçeriye girmiye mecbur ol-
hadise yerine giderek Belediye fen dum. Suçlu, karakolun ortsaında u
heyeti mühendislerinden Fethi ile zanmış, başını yerlere vuruyordu. 
keşif yapmış, ve hadise yerinde şa

hitler dinlendikten sonra, suçlu şo

för Hasan Haşimi Sultanahmet sulh 
ikinci ceza mahkemesine vermiştir. 
Suçlu kendisini müdafaa ederken: 

- Benim bulunduğum yer yokuş
tu, yol da dardı. Freni tutturama
dım. Aşağıya inmek mecburiyetin-

Sarhoşlar iyi muameleden ho~lanır, 
derler. Ben kendisine iğildim: "Ba

bacığım sana ne oldu, şöyle kalk ba
kayım, hastalandın mı?,, dedim. İs-

tavri gözünü açtı. Benim komiser ol
duğumu görünce tekrar gözlerini ka
padı. Ve polise, kanunlara, Türklü-

de kaldım. Fakat, Raşidin otobüsüne ğe hakaret ctmiye başladı.,, dedi. 
çarpdıadım. Yolculardan Fevzinin ko Polis Lütfi de kendisine hakaret 
lu dışarda imiş, ezilmiş, kabahat ettiği gibi yakasını da yırttığını söy 

ledi. 
bende değil, ondadır. Yolcunun seyir 

Kansı Manola da derdini şöyle 
esnasında kolunu ve kafasını pence-

k vandı: reden çı artması nizamlara muhalif- .; 
tir.,, diyordu. - Dün akşam ben komşuda idim. 

Hakim bu müdafaayı kabul etme- Kocam gelmiş, hemen eve koştum. 
di. Ha an Hfıc;imi tevkü ederek dos- Bana küfür ediyor ve tC'bditler sa -
yası ile bernber müddeiumumiliğe vuruyordu. Çok sarhoştu. Bir aralık 
gondC'rdi. bağ bıçağı ile beni kesmeğe bile 

Bir Keşif Yapıldı kalktı. Elinden kurtuldum ve arka 
Geçenlerde Beşiktaşta Ahmet is- kapıdan karakola koştum, hadiseyi 

mindc bir hammal Mustafa ve Ali is- haber verdim. Kendisinden davacı-
minde iki şoförün idare ettikleri i

ki kamyon arasında kalarak ölmüş
tu Muddeiumumi muavinlerinden 
Kemal, dun, hadise yarinde sus-
1 ulnrın da bulunduğu halde bir keşif 
yaptırmıştır. Verilecek rapora göre 
tahkikata devam edilecektir. 

yım. Yirmi senedenbcri bu adamdan 
çekmediğim kalmadı. Ceza veriniz de 
akıllansın ... 
Hadis~nin 8 şahidi vardı. Mahke

me şahitleri dinledi. Müddeiumumi 
kendisine ceza verilmesini istedi. 
Muhakeme karar için bugüne kaldı. 

gından derhal haberdar edilmi§, fa-

şova Vokal kuarteti kat buradaki evler kav haline gel
miş. ahşap binalar olduğu için ateş 
süratle Dimitrinin evinin yanındaki 
Saimin evine de sirayet etmıştir 

sinde otomobilin ön kısmı hasara uğ 
ram ıştır. 

çası düşmüş, Haçiğin iki eli de ezil
miştir. 

RESİTALLER: · ,ı 
9.45Berlln kı~n dıılgosı Karısık s' 

Jar 15.15 Bertin kısa dalgası pıyıırı0 

lo (15.45 yn:ı: havnlnrı) 18.40 rrııG 
no kom:erl (İngl117. besteleri) 19 f. 
Romantik ply:ıno musikisi 19.10 W· 
va kf'm:ın reııit:ıll 20 05 Vnrso,•a f 
rf'ı;it:ıli 21.10 Bilkre ft.ıly:ın hnllt 
kılım !!2.10 Bilkreş Romen halk snt~ 
22.10 V:ırşova Choplnin escrkrl11d 
trit.'ıl :?3.05 PP~e Plvano konseri 

Bu esnada da itfaiye yangına yetiş 
miş ve Saimin evi de yandığı halde 
ateş söndürülmüştür. 

Çamhkta Yangın 
Büyükadada Nizam caddesinde 

Tayyareci Mazlum sokağında Yusuf 
isminde birinin vercsesine ait arsa
da oynıyan çamlık bekçisi Mustafa
nın yedi yaşındaki kızı Bedia topla
dığı bir kağıt yığınını kibritle ateşle-
yip seyrine dalmş, fakat bu esnada 
esen kuvvetli bir rüzgar yanan ka -
ğıtlan çamlıktaki kuru otlar üzeri
ne savurmuştur. Otlar ateş almış, 
bu yüzden 400 metre murabbalık bir 
ııaha ve bu sahadaki 25 tane çam a
ğacı yanmıştır. Yangını itfaiye sön
dürmüştür. 

Kalp Durmasından 
Evelki sabah Mccidiyeköyünde 

Cemalin kahvesine bir kadınla bir 
erkek gelmiş, çay ısmarlamış ve bir 
yandan hazırlanan çaylarını içip, ko
nuşmıya başlamışlardır. Fakat bu 
esnada erkek birdenbire ölmüştür. 

Yapılan tahkikatta ölen erkeğin 
Çatalcanın Sazlıbostan köyünden 55 
yaşında Arif, Kadının da kansı Hay
riye olduğu anlaşılmıştır. 

Aril kalb sektesinden ölmüştür. 

Sabıkah Yasef 
Kasımpaşada Mezarlık sokağında 

İbrahimbey apartmanına bundan bir 
müddet evvel hırsız girmiş ve bil
hassa giyeceğe müteallik eşya çal -
mıştı. 

Zabıta bu hırsızı yaltalamıştır. 

Hırsız sabıkalılardan Yaseftir. Yasef 
suçunu itiraf etmiş, çaldığı eşyalar
dan satamadığı bir kısmı da kendi
sinden geri alınmıştır. 

Otomobil Çarptı 
Kadıköyündc Bahariye caddesin

de 84 numaralı evde oturan Boğaziçi 
lisesi talebelerinden 19 ~aşında Meh 
met oğlu Kadri 24 numaralı hususi 
otomobili ile evvelki gün Fencrbah
çeyc giderken Kalamış iskelesi soka
ğı önünde karşısına bir otomobil çık 
mış, Kadri de bu otomobile çarpma
mak için manevra yapmış, fakat bu 
sefer de 28 numaralı tramvay dire -
ğine çarpmıştır. Müsademe netice-

Ağırca Yaralandı 
Suadiyede Şaşkmbakkalda oturan 

elektrikçi Mahmut oğlu Yaşar bisik
letle Bağdat caddesinden geçerken 
366 nUP'laral evde oturan 65 yaşın
da Reşideye çarpmıştır. Reşide ba
şından çok ağır ve derin bir yara al
mı~tır. Derhal ha!!tahaneye kaldırı
lan kadının hayatından ümit kesil
miştir. Yaşar yakalanmış, hakkında 

takibata başlanmıştır. 

Kolu Kırıldı 
Ömer isminde bir sürücü evvelki 

akşam saat 18 buçukta Tahtakalede 

Tomruk sokağında manevra yapar
ken evinin kapısının önünde otur -
makta olan 62 yaşındaki Fadinko i

simli kadını kapı ile araba arasında 
sıkıştırmıştır. K~dının kolu kınlmış 
tır. Fadinko Haseki hac;tahanec;lne 
kaldırılmış, Omer yakalanmış, hak-
kında takibata başlanmıştır. 

Piyano Devrildi 
Gnlatada Mandra sokağında 17 

numaralı evde oturan Kostantln Ba
kırcı evvelki gün Bostanbaşında Gül 
baba sokağında Hasan efendin in a
partmanının birinci katında piyano 
tamir ederken piyano birdenbire kı
rılmıştır. Kostantin, altında kalmış, 
ayağı kınlmıştll'. Kostantin imdadı 

shhi otomobili ile hastahaneye kal
drılmıştır. 

Bahçeye Dü§tü 
Kadı köyünde Yeldeğirmeninde 

İsmail Hakkı bey sokağında oturan 
55 yaşında İspartalı Mehmet Ali kı
zı Fatma evinin üst katında bir ka
pıdan girdiği zannile dalgınlıkla a
çık duran pencereden adımını boş
luğa atmış ve dört metre yükseklik
ten bahçeye düşmüştür. 
Kadının belkcmiği kırılmış, nümu

ne hastahanesine kaldırılarak tedavi 
altına alınını~. 

Elleri Ezildi 
Yenikapıda Alişan sokağında 7 

numaralı evde oturan Kiragosun 10 
yaşındaki oğlu Haçik Bakırcılarda 

Maksudun dükkafllihıda çalışırken el-
leri üzerine çok ağır bir demir par-

Eceli Gelmiı 
Nişantaşında Valikonağı caddesin

de 25 numaralı evde oturan 78 ya
şında Hriı:ıto kızı Deı:;pina evvelki 
gün f stiktal caddeı:;inden geçerken 
Mısır apartmanı öniinde birdenbire 
düsmiiş v,e ölmüştür. Yapılan mua
yenede erP1iyle öldii~ii anlaş1lmıştır. 

Lômba Parladı 
Galatada Karaoğlan sokağında o

turan 40 yaşında Fatma evvelki ge
ce uykuda iken odasında yanan gaz 
li'imbası birdenbire parlamış, Fatma 
lambayı söndürmek isterken etek-
leri tutuşmuş, vücudü ve elleri yan
mıştır. Fatma hastahaneye kaldırıl -
mıştır. * Divanvolunda Karababıı. "loka
ğında bir nı.i'maralı evin altındaki ma 
rangoz dükkanından yangın ~ıkmış, 
sirayetine meydan verilmenen it
faiye t::ı.rafından söndürlilmüştür. 

DÖVÜŞME: 

Biribirlerinin Saçlarını 

Yolmuşlar 
Sultanahmet sulh ikinci ceza mah

kemesi, dün, Alemdarda Zeynepsul
tan mahallesinde, 27 numaralı evin 
birer odasında oturan Bayan Naciye 
ile Fatmanın dövüşme iddialarını tet 
kik etti. İki kadının kucaklarında da 
birer aylık küçük çocuk kundaklan 
vardı. İki komşu çocuk yüzünden 
kavga etmişler, saçsaça gelmişler, 

Fatma takunya ile Naciyenin başına 
vurmuş, o da ötekinin bir tutam sa
çını kopartmış. Htikim Salahattin i
kisinin de suçlannı sabit gördii.. On 
ikişer buruk lira para cezasına mah
kum etti. 

Osman, Sorgu 
Hakimliğine Verildi 

Müddeiumumilılt, arkadaşı Meh -
medin kafasını koparan Osman hak
kındaki takibatı diin bitirdi ve suç
luyu dosyasiyle beraber birinci sor
gu hakimliğine verdi. Sorgu haki
mi geç vakte kadar Osmanı dinle
miştir. 

DANS MUSİKİSİ: 
18 Varşova 18.30 Peşte 
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Yoklamaya GelıniyeD 

Yedek Subaylar 
Beşfktaş a.skerlik şubesinden: lf 
Beşlktaı >... Ş. de kıtyıUı oluP 

yoklamasına ıelmlyen yedek sU; 
hemen şubeye milracant etm.eu 

YENi NEŞRIY AT : 

MANASIZ BİR fSFE'l'."KS - şı:ır.Jt. 
rln Kurdun Oscar Wilde'den dili~ 
vfrdlğl gilzel hlkAyr.lıorden mnrcl' 
eserdir. 

ESRARSIZ HAYAT - Sinem• 
!arının hayatını anlatan bu eSt$' 

muharrir wicki Bnum'dnn Nasuııl 
tarııfından dilimize nakledilıni~ 
halinde eıkmıştır. 

MODREN TÜRKİYE - Mod~ 
kiye mecmuasının ıon sayısı (PlM 
sı olarak intişar etmitşlr. İçinde 
dür., Muharrem Feyzi, Naci Sııdı.11, 
sat Ekrem, CelAl P.:rgun ve Lcı!J1 

kal'ın yazıları vardır. 

İstanbul Esnafınııı 

Partiye Minnet ve Ş~~~ 
İstanbul Esnaf Cemiyet, 

Mü, terek Yardım H~f 
Ba,kanlığmdan : 

Tesis olunan Esnaf ceıı' 
muayene ve tedavi klinigill 
olan ameliyat masası ile cil1 

alabilmemiz için yüksek 1'8 

genel sekreterliğine naktell 
lira yardımda bulunduğUıııJ 
bütün Esnafımıza tebşir 

bu yoldaki çalışmamızın c.11 
nel Sekreterliği ile İlyön " 
ca yakından takip etilerek b

1 
le takdir ve taltif edilmiş .. 0 fi 
duyduğumuz minnet ve ş~l<11 
veyi de borç ve vazife bilır 
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[ CONON MESELELERi l 
Ağustosta 
Harp 
Yazan: M. Zekeriya SERT EL 

bUn, bu sütunda Londrada dola
~ bir harp rivayetinden bahset
ltliştim. 

Bugün eelen İngiliz gazeteleri, bu 
rİ\'ayetin dayandığı esaslar hakkın
da dikkate şayan malUmat veriyor
laı-. 

Bu kabil rivayetlere inanmak en
~ olmamakla beraber vakaları ya
kından bilmek bakımından İngiliz 
lazetelerinin verdiği nıahimatı bü
tUn bütün bir tarafa atmamak la· 
tınıdır. 

Bu malumata göre Almanya A· 
hstos içinde, ve galip bir ihtimale 
Röre, 15 Ağustosa doğru Orta Av
rupada yeni bir harekete hazırlan
llıaktadır. Avusturyada büyük bir 
&skeri faaliyet müşahede edilmek
tedir. Son zamanlarda Almanyadan 
"_vusturya - Çek hududuna mii
hıın miktarda harp malzemesi sev
kedilnıiştir. Hudut boyunca, yeni 
tahkimat yapılmaktadır. Avustur
~ada Çekoslovakyayı istila fikri 
b U\'vet bulmuştur. Almanlar, bütün 

" hazırlıkların, normal Alman si
Yasetine uygun olduğunu sölüyor, 
f-1tat inkar etmiyorlar. 

İ"'liliz.., Parlameıtto u . • ihtiY,!l •• hP.· 
lrıalc • 1 • 
ll ıç n tertıtiat almıştır. Fransız 

illi . 
. . cıye Nazırı Bohnet Ağustos 
ıçınde vazif csi başından a~ rılmamı

1 

B Muuolini 15 yıldır, 44 
• milyon ltalyanm mut

lak ha.kimi olarak tanınmıttır. 
Bütün İtalyan propaganda va
ııtalarr, devlet itlerine ait her 
büyük kararın onun tarafından 
verildiğini anlatıyor. Ve İtal
yan orduıuna Duçenin orduıu, 
l talyan bahriyeıine. Duçenin 
bahriyesi ve İtalyan hava kuv· 
vetlerine onun hava kuvvetleri 
deniliyor. Bütün devlet adam
larının, diplomatların, hatti 
Kralın ondan emir aldığı iddia 
ediliyor ve Avrupa harp ve ıul
hünün onun bir ıözüne bak
tığı söyleniyor. 

B. Mussolininin diktatör olduğu 
şüphe götürmez. Matbuat, radyo, 
sinema kat'i bir kontrol altındadır 
ve ancak onun iradesi dairesinde 
çalışabilir. Yabancı gazeteler mu· 
harrirleri de Sinyör Mussoliniyi 
memleketin biricik hakiki hakimi 
sayacak şekilde harekete mecbur 
tutulmuşlardır. 

Fakat her şeye rağmen ltalyada 
Krallık ve Vatikan vardır. Ve bu 
iki makam Faşistliğin kendi gaye· 
}erine hizmet etmesine dikkat ed:
yorlar. 

Mussolini de en nihayet kendini 
bu kuvvetlere bağlı görmüştür. Bu 
iki kuvvet, perde arkasında kalma
ğa ve kuvvetlerini toplamağa, Mus-
solininin sahneden kaybolacağı gü
nü beklemeğe razı olmuştur. 

I a t:J 

reketi şeklinde tasvir et-
mek ve bu hareketin 1922 ilkteşri
ninde Romaya karşı yapılan 

yürüyiışle azami haddini bulduğu-Ya karar vermiştir. 

* . İngilizlerin kanaaHne göre, Hitlc-
lin Londraya gönderdiği hususi me:uru Wiedeman'ın başladığı müza
erat akim kalmadıkça. Almanya 

~eni bir harekete teşebbüs etmiye
teJ,;ı· 

• nu söylemek adettir. Bu telakkiye 
gôre siyah gömleklllerin hareketi 
karşısında hükumet, Parlamento 
ve Krallık bozguna uğramış ve mu
haliflerin hepsi de kaçmışlardır. 

ır. Bu müzakereler hakkında 
Sok bir b'I ' · y l · · 
t şey ı ınmıyor. a nız Ingıl· 
ere ·1 l ı e Almanya arasında bir an-
•ırna tesisi için zemin hazırlandığı 
bıt.ıhakkak görülüyor. 

.\/ngiliz Başvekili, Bitlerin Südet 
t rtıan)arı için bir harp çıkarmıyn
~hna kani görünmektedir. l\faama
~ havanın bulutlu olduğu muhak-

tı.r. 

Fakat vakalar daha başka türlü
dür: Bir kere Mussolini, Romaya 
karşı bu yürüyüşten bir ay önce 
Krallığı korumak için taahhütte 
bulunmuştu. Halbuki Mussolini da
ha önce, sosyalist olduğu sıra

larda Krallığın ve Krallık etrafın
daki bütün muhafazakar kuvvetle
rin kaldırılması taraftarı idi. 

O zaman ordunun mevkii sağ
lamdı. Çünkü Bü)'iık Harpten za
fer kazanarak çıkmış ve Mareşal * Badogliyo bir felaketi bir muvaf-

14:lınanların Çekoslovnkyay1 isti- fakıyete çevirmişti. Badogliyo ile 
d ~ hazırlandığını gösteren başka yüksek subayların hepsi de Krali
lt:l~Her de yok değildir. Alman as- yet taraftarı idiler. 
t ti akademisi, Çekoslovakya:ra hü- Fnşistlere göre Roma üzerine 
~tanı hakkında yazılacak en iyi ese- yüruyüş, Kralı korkutmuş ve bu 
it· btr mükfıf at vadetmişti. Bu mü- yüzden Kral teslim olmuştu. 
~~atı Salsburg'da bulunan on se- Hakikatte Kral, mukaveme
lt tıci kolordu kumandanı Kolonel te hazırdı. Mukavemet etme
ı, Otırad kazanmıştır. Bu zat Çekos- mesının seebbi, Kralın siya
d "lkya meselesinin askeri bakım- si müşaviri Federzoni'dir. Bu 
ı..:~ bir emrivaki ile halledileceğine adam nasyonalist partinin lideri 
~-idi-. • • idi ve Krallık hesabına radikalizm, 
ı16 "lliitün istila hareketi hamt on sosyalizm ve kommunizm ile mü
~ . gün içinde tamam olmalıdır. cadele ederek kuvvetli bir merke
tit·ı ~~ yıldırım süratiyle vücudc ge- zi hükumet kurmağa çalışıyordu. 
~1nıış bir emrivaki karşısında kal- Faşistlerin hedeflerinden birçokla
~dır. Bu kısa müddet zarfında rı Krallığın ve nasyonalistlerin 
~- sa seferberliğini tamamlayıp hedeflerine uyğundu. Hatta bu 
~ tekete geçcmc7.. Emrh·akidcn son yüzden Mussolini ile Federzoni ni
ltı dil Yardım teşebbüsiine geçmek ~2'!!'!!"~'!""""!.....,!!!!!!'-~!!!'!'!!!!'!!~!!!!!!!m"'""!'!.,.===z:;:s""!'!'!!!!!I 
"'\biraz düşünür. Sovyet orduları ler. Fakat Franko ordulan Madridi 
>~ ti müddet zarfında Çekoslovak- alamadıklan için İspanya harbi biti
.._tl lQ Yardımına yetişemez. Bu su· rilememiştir.,, 
'- le Çekoslovakya meselesi iki haf- Şimdi Almanya, bu kitabın tavsi
L .• çl inde gilriiltüsüz patırdısız hal- ye ettiği programı tatbike hazırlan
.,..., nı · 

.. ıt olur.,, maktadır. Alman ordusu Çekoslo-
~. -'lınan ordulan evvela Südet Al- vakyayı istila ederken Franıaya kar
t\l tlları ile meskl'in olan sahayı iş- şı hiçbir harekete geçilmiyMektir. 
ılı. edeceklerdir. Burada halk ve or- Fransa taarruz edene, müteamz 
ı..._.\lnıan ordusuna iltihaka hazır- vaziyette olacatı için İngiltereden 
~~· Bu suretle ilk hamlede yardım görmiyecektir. Yalnız kalın
'-'a 1 ışgal edilecektir. Alman ku- ca da böyle bir yardıma te§Cbbüs e
~"lldanına göre Prng işgal edildik
İıtıı:°nra da artık Çekosıo,•akyanın 
>•111 aıııa mani kalmıyacakhr. ttal
tlq ar Adisababa'yı alınca Hahc-

•nı as zamanda işgal ediverdi-

dcccği ~üphelidir. 

İşte İngiltercde dolaşan, Avustur
yada endişe uyandıran ve Orta Av
rupada birçok kimselerin uykusunu 
kaçıran rivayetin eauı budar. 

ce defalar teşrikimesai etmişlerdi. 
Bu yuzden Federzoni Krala, Mus
soliniye mukavemet etmemeyi, hat • 
ta onu müzahir olarak kabul etme-
yi tavsiye etmiş ve Mussolinin nas
yonalistlerin hedefini tahakkuk et
tirmeğe yardım edeceğini söyle
mişti. 

Mussolini Romanın üzerine yü
rüyerek şehre girdikten sonra Kral 
tarafından kabul olunmuş ve ka
nunuesasiye riayet göstereceğine 
yemin etmiş; Kral tarafından Baş
vekilliRe tayin edilmiş, nasyonalist· 
leri de faşist partisine almış, Fe
derzoni ile endüstri ve finans li
derleri de ayni partiye girmişler
di. 

Mussolininin sağ kolu sayılan 
Farlnacci, faşistliği hakim 

vaziyete getirmek için çalışıyordu. 
Onun emri altındaki teröristler 
Kraliyetçilere, Katoliklere ve da
ha başka muhafazakar unsurlara 
saldırıyor, fakat Federzoni ile ar
kadaşları, Kraliyet mümessilleri 
olarak fırkanın içinde kalmış bu-· 
lunuyorlardı. Katolik kilisesi, bu 
sırada faşistlikten şüpphe etmekte 
ve Italyan halkı Kraliyete bağlı
lık göstermekte idi. 

1924 te faşistlik ilk darbe ile 
karşılaştı. Teröristler çok ileri git
mişler ve milyoner, mebus Matte
oti katlolunmuştu . Kabahati, par
tideki bazı yüksek mevkili adam
ları, suiistimal ile itham etmek 
ve meseleyi bütiın delilleriyle a
yana götüreceğini söylemekti. 

n .. , • T•-1.. • .f'•-1 :.,.:-....l- ;,ı; () 

kaadr ki Mussolini, Kraliyet tahtı
na sığınmış ve Kral, Mussoliniyi 
himaye etmişti. 

Mussolini, orduyu. faşistlik esas-
· ları üzerinde ıslah etmek istediği
ni söylediği zaman ayan ayaklan
mış ve bunun ancak Krala ait bır 
hak olduğunu söylemişti. Bu yi.iz
den Mussolini ayanı yıkmayı dü
şünmüş ve bir aralık onun doğru
dan doğruya tahta geçeceği şayi 
olmuştu. Fakat her şeye rnğmen, 
Mussolini ayana, orduya ve Krala 
galip gelemedi. Çünkü Badogliyo 
birdenbire kat'i harekete geçmiş
ti. Krala sadık ordular, bilhassa 
Saraya yakın yerlerde mevki al
mıştı. Veliaht, Kraliyetçi olan Pi
edmon'un kalpgahı olan Turin'de 
bulunuyordu. Maksat, Mussolini
nin Romadaki hareketi muvaffak 
olduğu takdirde ve Veliahdin Tu
rin'de harekete geçmesi ve memle
keti kendisine iltihaka davet etme
si idi. 

Daha sonra Mussoliniyi Kral 
tarafına sevkeden mühim 

bir hadise vukubuldu: 
Mussolini 1925 te hastalanmış, 

fakat hastahğının ne olduğu ilan 
olunmamıştı. Bir rivayete göre, 
hastalık dahili bir kanserdi. Her
kes onun çok geçmeden öleceğini 
sanıyordu. Ferinacci bu sırada fa
aliyete geçerek Mussolininin halefi 
olmak için çalıştı. Daha sonra Mus
solini iyileşmiş ve kendini parti 
dahilinde bir suikast ile karşı kar
şıya bulmuştu. Vaziyeti kurtarmak 
için Kraliyctçilerle birleşmekten 
başka çare yoktu. 

Bunun üzerine 1926 da Farinac
ci fırkanın umumi katipliğinden 
azlolunarak Kralın dostu olan Tu
rati yerine getirilmiş ve Kralın 
mümessili sayılan Federzoni de Da
hiliye nazırlığına tayin e~ilmişti. 
Dahiliye nazırlığı kabinenin en 
kuvvetli makamı idi ve Federzoni
nin buraya getirilmesi inkılap i
çinde inkılap mahiyetinde idi. 

Federzoni faşistleri atıyor ve 
yerlerine Kraliyetçi koyuyordu. 

1926 senesinin 11 Ilkteşrininde 
Mussolinlye karşı bir suikast ya
pıldı. Cumhuriyet partisi lideri 
Miralay Garibaldi. Federzoni'nin 
bazı polislerile bir suikast hazırla-
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NON G~t:JŞLEJ;> 
Bir Nesil Evvel 
ve Bugün ~.~ . >" 

•> Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

1938 senesinin Ağustosu, Cihan 
Harbinin yirmi dördüncil senesini 
tamamlıyor. 

Yimıi dört sene evvel bu ayda Ci
han Harbi patlamış, en medeni mil· 
letlcrin bir boğazlaşma \•ahşetine 

girişlerini, kanlı bir realite olarak 
gözlerimizle görmüş, bütün faciala· 
rını yaşamıştık. Harbin felaketleri
ni gUnlerce, aylarca. senelerce yaşı
yan bir evvelki nesil, o giinleri ha
tırladıkı;-a dehşetle titrer. Toprakla
ra verilen insan hayatının, kültiir 
hazinelerinin miithiş harabisini yil· 
zil kızararak hatırlar. İnsanlann or
dular halinde toprak oluşu, erkeksiz 
ve ekmeksiz kalan köylerin, kasaba
lann, şehirlerin açlık manzarası, ek
mek yerine mısır koçanı kemiren 
bir evvelki neslin hatırasından si
linmedi. Her milletin milli iktısadı
na açılan yaralar kapanmadı. O giln 
leri hatırladığımız zaman, yirminci 
asırda kemale erdiğini iddia ettikle· 
ri medeniyetin, insaniyetin bir bağ 
korkuluğu, daha büyük ganimetler 
elde etmek için kuvvetlilerin bir 
vasıtası olduğunu anlamanın hica
bını duyarız. 

• Yirmi dört sene e\•\•elki harp, sa-

ltalya Kralı Viktor Emanoel torunu ile beraber 

dece emperyalistlerin dünyayı yeni 
baştan bir taksim harbi idi. Sahası 
hüyilk devletlerle, müstemleke hali
ne getirebilecek, zayıf devletler ara· 
sında idi. Kuvvetlilerin zayıflara in
safsızcasına bir hücumu idi. Bu har
bin sonunda dünyanın manzarası 

değişti. Haritalar kuvvetliler hesa
bına geniıtleıli. Fakat insanlığın 

kaybettiğini, insan enerjisini, kültür 
ve medeniyet vasıtalarını yerine ge
tirdikten sonra, dUnyayı yeni baştan 
taksim için hazırlanmıya başladı. 

Şimdi yeni harplerin içinde ve 
korkunç bir Cihnn Harbinin arife
ıııindeyiz. Dünün felaketlerini unut
mamı bir nesi\ olmamıza rağmen, 

yeni bir harp heyulasının kanatlan
nı cihanın üstüne gerdiğini gören 
nesiliz. Gökyür.ünil kaphyan tayya
re ordularının, zehirli gaz yapan 
kimya fabrikalarının, dağları, tepe
leri aşan zırhlı tankların, insan ze
kasının yarattığı bin bir şekil tah· 
rip vasıtalarının, "ya toprağını, ya 
canını,, diye haykıran, se.derini du
yuyor, ürperiyor ve titTiyoruz. 

mak için uğraştığını itiraf etmiş 
ve suikasdin Fcderzoni'ye isnadı 
istenilmişti. Gerçi bu adam alı:ıy
hinde hiçbir delil yoktu. Fakat fa. 
sistler o kadar bağırıp çağırınıştı 

ki, bunun karşısında Federzoni'nin 
çeknmekten başka bir çaresi kal
mamış ve bu suretle faşistler tek
uu ı~ '--~ .. ... 6"'~1~leılll. 

Dahiliye Nazırlığını, Mussolini
nin kendisi deruhte etmişti. 

1926 Tlkkanununda faşistler 
ikinci bir Roma yüruyüşu 

yapmak ve Mussoliniyi tahta ge
çirmek ıüzumunu hissettiler ve 
ordunun müzaheretini beklediler. 
Hadise yürüyüşün arifesinde vu
kubulacaktı. Fakat yine l\Iareşal 
Badogliyo derhal harekete geçti. 
Dört alay Kralın sarayını muhafa
zaya memur ealımış, bunları tak
viye için hazırlıklar yapılmış ve 
faşisfler yürüyüşten vazgeçmişler
di. Fakat Duçenin faikiyetini te
min için daha başka türlü bir .şe
kilde hareket edilmesi kararlaştı
rılmıştı. Bunun için ordu erkanı
harp reisinin değiştirilmesi düşü
nülmüş, Kral bu fikri kabul etmiş, 
fakat Mareşal Badogliyodan baş
kasını kabul etmiyeceğinı de açık
ça söyliyerck bunun üzerinde ıs
rar etmişti. 

Hadiseler 1928 senesine kadar 
bu şekilde cereyan etti ve Kral al
tı yıl çektiği karanlıktan çıkmağa 
karar verdi. Bu karar, onun halk 
üzerindeki nüfuzunu da tebarüz 
ettirecekti. Kral Nisanın 12 sinde 
faşizmin kalesi sayılan Millı.noya 

gitmeğe razı oldu ve fevkalade iyi 
karşılandı. Kralı bir bomba ile 51-
dürmek teşebbüsü halkı, Kral le
hinde coşkun tezahürler yapmağa 
sevketti ve bu hareket Kral aleyh· 
tarları için bir ders teşkil etti. 

Kral daha sonra ikinci bir hare
kette bulundu. Libyada işler iyi 
gitmiyordu. Kral Mareşnl Badogli
yoyu buraya tayin etmiş, o da bnş· 
yardımcısı Grazyani ile vaziyeti 
düzelmişti. Badogliyo 1932 de Ro
maya dönerek Krallığı korumağa 
ve erkanıharp reisliğini ifaya de
vam etti. 

Bun~ iki hidise takip etti. 
Biri Papalık ile anlaşmak, 

diğeri Habeşistanı fethetmek. 
Duçe daha önce kilisenin kolunu 

kanadını kırmak fikrinde idi. O
nun için katolik siyasi fırkasını 
kaldırdı ve katolik cemiyetlerini 
dağıttı. Fakat daha sonra Krallı
ğın gitfıkçe kuvvetlendiğini gö
rünce Vatikanın iltifatını kazan
mak istedi ve 1929 da Papalık ile 

. 
Jtalya arasındaKı ihtilafı kaldırdı. 
Fakat bu muvaffakıyet de faşist
likten ziyade Krallığa hizmet de
mekti. Ve Papa, faşistliği değil, 

fakat Krallık makamını tanıdı. 
Krallık, bu derece emin olduk

tan sonra bir adım daha attı. Ve 
kilisesinin hamisi olduğunu göster
d\. Bu da Katoliklerin KraUık etra
fında toplanmalarını temin etti. 

Daha sonra Krallık, Habeş mese
lesind~ de ortaya çıkmıştı. KraJlık 
makamının seçtiği kumandan Ma
reşal Grazyani idi. .Fakat ~-.ıussoli
ni, .l\Iareşal dö Bonoyu gönderdi. 
Fakat çok geçmeden Dö Bononun 
harbi süratle bitirmiyeceği anlaşıldı 
ve Kralın halis adamı olan Badog
liyo Habeşistana gönderildi ve Ba
doğliyo her şeyden evvel resmi 
tebliğlerde şahıs isimlerinden bah
solunmasını menetti. Bu da Ciyano 
ile Mussolinin oğullarından sık sık 
bahsolunmasma karşı geldi. Har
bin sonunda Roma, Badogliyoyu 
kahraman olarak karşıladı. Bu su
retle Habeş harbinin semerelerini 
Kral topladı. Çünkü ayan meclisi, 
Kralı imparator ilan etti. 

Sonra Habeşistan umumi valili· 
ğine tayin olunanlar, Mussolininin 
adamları değil, Kralın, halis, muh
lis adamlarıdır. 

Hulasa faşist ihtilali, yeni bir 
folmül ile idare olunan bir devlet 
değil, fakat Federzoni'nin düşün
düğü gibi yeni sistem Krallık ile 
idare olunan bir memleket vücu
de getirmeğe yaradı. Ihtilal, Kra
la, oğluna ve Vatikana yardım et
miştir. 

!Hafriyatta 
Kıymetli Eserler 
Meydana Çıktı 
Adana, (TAN) - Tarsustaki hafri 

yatın dördüncü sene çalışması biti· 
rilmiştir. 

Bu yılki hafriyatta geçen senede
kinden daha verimli neticeler elde 
edilmiştir. Kazının "A,, parçası tunç 
devrinin başlangıcına ermiş ve Mi
lattan 2500 yıl önceye ait kıymetll e
serler bulunmuştur. 

Bu arada büyük seramik parçala
rile altın iğne ve küpeler vardır. 

Mütehassıslar, bir buçuk aylık bir 
tatilden sonra beşinci yıl faaliyetine 
başhyacaklardır. 

Gelecek sene de Amerikada isti
rahat ettikten sonra 1940 ta yeniden 
kazıya devam edeceklerdir. Tarsus -
Gözlükule kazısının 20 sene sürece. 
ği tahmin edilmektedir. 

Milli ist iklalleri topun ağzına çeY· 
rilmiş milletler, bir ikinci harbin 
dehşeti karşısında iirpermeler geçi
riyor. Çünkü bu defaki harp, yalnıs 
sllahlann eskisine nisbeten on misli 
kuvvetli olduj'u için değil, bu harbe 
bütün dünya milletlerinin hep bera
ber ittirak edecekleri için müthit 
olacaktır. Bu milletler harbi deği~ 
kıtalar harbidir. 

• İnsanlığın karşılaıtığı bu muaıı-
zam felaket karşısınd8' sulhü, klil
türü, insanlığı korumak istiyen dün
yanın büyük siyasileri, insaniyet
perverleri, ilimleri, muhtelif ideo
lojilere mensup insanlan 23 • 24 
Temmuzda Pariste "beynelmilel 
sulh akompanyı,, konferansında top. 
ladılar. Konferans, bütün dünyayı, 
tecavüze ujnyan milletlere yardı
ma, açık tehirlerin bombardımanına 
karıı tedbirler alınmasına, bu cina
yetlerin kurbanı olan çocuklan ko
rumıya daveti kararlaştırdı. 

Yüksek ve imıani bir teşebbüs .. E
ğer Cihan Harbinin bir daha teker· 
rürünü istemiyorsak, beşeriyeti 

şimdiye kadar görmediği en vahşi 
harplere, tarihin en büyük istihdat· 
lnrına rahmet okutacak barbarJıkla
ra, tckamülii bugiine kadar ilerle-
diği merhalelerden gerilere, irticaa, 
istibdada, vahşete götürecek olan bu 
tecavüz harplerine karşı koymak, 
sulbü ve tekamülü seven milletleri 
miişterek bir cephe halinde birlet
tirmek lazımdır. 

Cihan Harbine giren hütiin mil· 
letler harbin harabisini belki de bi
zim kadar ku\9'•etle duyamazlar. 
Çiinkü biz milli istiklalimizi miite
cavizlerin elinden almak için. erke
ği, ihtiyan, kadını, çocuğu ile hcra
her harp ii tüne bir harp. bir is tık· 

lal harbi yaptık. Bu kadar kan \'e 
insan enerjisi bahasına elde ettiği
miz istiklili harpten kurtarmnk, 

(JMten aayfayı ~vtrmiıJ 
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Güreş Geçmiş midif 
alkın Çok Sevdiği Bu Pehlivan, Cid 
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300 Denizcinin Liman 
idaresinden Dileği 

Galatada Arapcamiinde 78 
numaralı kahvede Hasan Özbek 
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yazıyor: : , -
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Biz, 300 kadar gemiciyiz. Es- : 
A , kidenberi, maişetimizi ecnebi 1

! : 

11 
kumpanyaların vapurlarında ça , : 

,, lışarak temin ediyoru:r.. Fakat, 

, ı 
ı ' 

1 

'' şimdi bu kumpanyaların çoğu 
lıizc iş vermez oldular. Çiinkü 
bir çok ecnebi tayfalar, kendi 
bandıralarını taşımıyan vapur-
larda dı:ı ko1nyca i alabiliyor- 1 

lnr. Bunun sebebi şudur: 1 

-----------------
Limı:ınımızdan transit ı:eçen 11 E 

---------------------------------------------... --------L ___ :~~~~ .. E:~~ .. :~~~~~,,J 
Bir genç pehliYan ihtiyarca rakibini minder üstünde alt 

edebilir. Fakat onu halkın kalbinde yenmedikçe ~öhretini ve 
yerini tamamile alamaz. Birçok tecrübelerle gördük, son haf
taki Taksim güreşinde daha açık tzahürlerine şahit olduk. Ka
ra Ali gönüllerdeki mevkiini hala eskisi gibi muhafaza ediyor. 
Her nedense Tekirdağlının sabık ba~pehJiYanı se,·gi ve itibar 
sahasında yenemediğini gördüğüm için Kara Ali hakkında yi
ne dakikalarca zihnimi yordum. 

ecnebi gemiler, su ''e kö- 11 
: -

1 
miir ihtiynçlnrını İstanbuldan 

,, temin ettikleri halde, 200 lira 
veriı> pratika çıkartmağa mec-

------ BOYOK K 
---------- -- -- --:: ... - Yazan: Mahmut Yesari -bur olmnmnk için buradan tay

Kara Ali başpehlivanlığı kaybet- başgösterdi. Halkın bu duygusunu 
tikten sonra hemen geçkin pehlivan- karşılamak üzere Kara Aliye tek
lar sırasına karıştı. Halbuki Alinin rar birinci rolü vermek istediler .. 
yaşı, yaratılışın<iaki kudret, güreşin- İtiraf etmeli ki, Koca oğlanın bu 
deki uship, halindeki vekar ve ca- ikinci tecrübedeki talihi de pek ak
na yakınlık bizleri birdenbire geç- si çıktı. Tam kıvamını almağa başla· 
kinliğine razı edemiyecek gibiydi. dığı, nefsine itimadı artmcığa yü2 
Güreş meraklıları Kara Alisiz tuttuğu günlerde kolu çatladı. O za· 

meydanlara yaşlı gözlerle bakar ol- man da evvelce rızasiyle çekildiği 
muşlardı. Ahalinin bu sevgisine rağ- tekaiitlüğe sakatlık mecburiyetiyle 
men Kara Ali hakkındaki "geçkin,, bir daha dönmüş oldu. 
liıkabı epey devam etti. Bunun veba- Geçen haftaki Taksim güreşinde 
lini halktan ziyade Kara Alide ara- farkına vardık. Alinin çathyan kolu 
mak doğru olur. düzelmşitir. Talihini meydanlarda 
Mütevazı ve eski usullere riayet- bir daha denemesi için ortada kalan 

kar olan Kara Ali kendinden sonra engel olsa olsa biraz ilerlemiş yaşı
yetişen genç Tekirdağlıyı başpeh- dır. 
livanlığında rahat bırakmak istedi. Fakat bu yaş meselesini de etraflı
Birkaç kere yenildiğini, artık ara- ca hesapladım. Türkiyede, Avrupa 
larındaki farkın belli olduğunu an- ve Amcrtkada gelmiş geçmiş büyük 
layıncn ikinci tertipten rakip ol- pehlivanların şöhretlerini devam et
mağa razı olamadı. Uzak yerlerdeki tirdikleri çağlan hatırladım. Ekseri
güreşlere girdL Tekirdağlıyı kova- sini Alinin bugünkü yaşından daha 
lamaktan vazgeçti. Kara Alinin ken- genç bulmadun. Hem Ali sefahatle 
di nznslyle bu vazgcçişidir ki, ca- yıpranmış bir ömür sürmemiştir. Vü 
nımız "İstemediği halde gözlerimizi cudü, kalça üstleri, mide şişkinliği 
başkaları üst.üne çevirtti. Hn1'buk\ gtoç'l..\n--..re-~ .ıo--ı...-~ı..ı- .ı

Kara Ali ihtiyarile birinci sınıf gü- ğildir. 
reşçilikten çekildiği o sıralarda Mü- Alide bugün birinci planda yer 

liıyim Tekirdağlı ile .her vesile ile almak için eksile olan şey. güreş sü

bir müsabaka arıyor, Tekirdağlının reği ile biraz itimadı nefistir. 

çarpışmak hususunda anlaşamadığı Ben şunu iddia ediyorum: şimdi-
ecnebilerle tutuşuyordu. ki Kara Aliye, bir hafta nezaret al-

Ağır sıklet pehlivanlanmızm sa- tında idmana çekip muhtaç olduğu 
yısı mahdut olduğu için, lher fırsat- ekzersizleri ve rejimi iyi tayin şar
ta öne sürülen pehlivanlardan baş- tiyle kuvvetini iki misli arttırmak 
kalannı görmek ihtiyacı tabiatiyle mümkündür. 

Rekor Nasıl Kırılır? 

Yüksek atlıyan bir atlet 

Rekor kırmak, ceviz kırmaya ben- Açık havada icra olunmıyan ve 
zemez. Ceviz kırmanın bile bir usu- vakti az üç resmi kronometror tara
lü varken, rekorun cam kırar gibi f ından ölçülmft§ olmıyan koşuların 
kırılmıyacağını çocuklar bile idrak rekorları tıe çelik bir şerit ile yine 
ederler. en az üç atletik yarı§lar hakemi tara-

Birkaç senedir, atletizm rokarları- fından ölçülmiyen yarı§ların mesa
mıza bir sağlamlık arız oldu. Bir feleri rekor olarak tasdik ve tescil 
türlü kırılnuyorlnr. Rekor çanak edilemez.n 
çömlek kabilinden bir şey olsa kırıl- Kolej müsabakaları müstesna ol
madığına memnun olacağız. Lakin iş mak üzere bu sene yapılan hiçbir 
öyle değil. atletik müsabakada nizamın dediği 

Olçüye dayanan sporların kalitesi gibi müsabıkların beherine resmi üç 
düzeldiğini ancak bununla ölçeriz. kronometrör vermek imkanı buluna-

Yeni bir rekor tescil edilmek için madığına gore eğer kırılmış olsaydı, 
beynelmilel nizamname şu şartları rekorlarımız tescil edilemiyecekti. 
koyar: ~ ~ 11?" Bir taraftan bu sene ancak o da 
z • dediğimiz gibi nizami şartları haiz 

ı , fa alınıyorlar. Bunun yerine, 
bahsettiğimiz ecnebi gemiciler 
pnsı:ıport vize ettirip bu ''apur- il 

, lara giriyorlar ve kolayca iş bu

--~ı ıııııııııııııııııııııır .. • 
1 

1 

l ı 

1 

Kara Ali Pehlivan 

ı , luyorlnr. Bu ~ekil, kumpanya
lara dn ucuza mal oluyor. 

Son znnıanlarda Boğazdan ' 
geçen bir çok vı:ıpurlar da, pra
tika vermek mechuriyeti kar
§ısında ihtiyaçları olnn tayfala-
rı ltumanya ve Bulgaristan li-

'' ınnnlarında temine haşladılar. '' 

Hu vazivette hem biz zarar 11 

gCiriiyoruz, hem de hariçten · 
memlekete girecek ecnebi para- ı l 
sını knçırmış olııyortı7., Bizim !I 
vaziyetimizde bulunan 300 a
meleyi ncnha, limanın kontrol 

Yalnız Kara Alinin vücut kudre-

1 
" \"C idnre i altında bulundurma-

tini tazelemek ve nefsini daha sürek- " 

1 
ifo, kontrat veya mukavele ile 

li bir hale getirmek üzere tcsbit edi-
çalıstırınnğn inıknn yok mu-

lecek idman sistemini fenni bir şc- · 
k 'Jd .. dur? Yahut ta, tayfa alacak 

ı e araştırmak lazımdır. Oylc genç 
likte olduğu gibi, eski pehlivanların ecnchi gemileri için pratika çı-

kartmak mechuriyeti kaldırıla
hikiıyelerinden çıkarılan usullerle 

nıa7. mı? 
bu nazik çağda idman şemasını bul- 1 

mak pek kabil değildir. Bulunsa bi- • - - ·- iiiiiıiı. - ------" • 

le tesadüfi olur. Bir piyangodur .. A- Radyo Neşriyatını 
linin son senelerdeki güreş talihi lslah Etmeliyiz 
böyle bir piyangoya çatacagını pek "Bu mektubumda yine radyomu:ı:dan 
ı~ ,!?,~hc;edrcc!Tı.,., kin ""'.,,ı......,. · •: • Bugünlük Alı n U{m B'Kr 'Kanaat- ....-. tj"ı,Y"1"tttn. çımırn~TI1tlytı aıfiU!ylcif~rı 
lerim için şu satırları kafi gcirürken bır torartnıı radyo müessesesine, diğer ta

raftan gazetelere boyuna m(\ktuplar gön-
son söz olarak bir şeyi ilave etmeyi dererek kfıfi derecede baş ağrıtıyorlar. 
lüzumlu buldum: Bilhassa TAN, devamlı n~riyatile fstan
Diyeccğim ki, Kara Ali üç ay bul radyosunun ıslahı bahsinde dlnleyi -

müddetle evinden aynlmağa ve çok cllerln ve okuyucularının isteklerine en 
perhizkar bir şekilde dediğim tarz- mükemmel şekilde tercüman oluyor. İş bu 

vaziyette iken, kısa manız11tıma geçme -
larda idmanlara razı olursa, üç ay den önce, böyle bir mukaddimeye lüzum 
sonraki en çetin güreşlerinde eski sördlim. 
hızında görmek mümkün olduğunu Dllcğimiz malOm. fstanbul radyosunun 
şimdiden taahhüt ederim. ve radyo programının tam ve m(ikemmel 

rş;;~;··si~·J;·1 
j HQdisesinin } 
ı Akıbetleri ı 

l\lerhum Şerefin adını Çıra

ğan sahasından kaldırmaya ka
rar veren Beşiktaş klübii ida
re heyetinin klüp ve spor cfka-
n umumiyesi muvacehesinde 
bu harcketile düşmüş olduğu 

müşkül vaziyet son zamanlarda 
dnha çetinleşmiş bulunuyor. 

t I\Iatbuatn kadar akseden bir ha-

t 
1 • 

bere göre Beşiktaş kliibüniin 
fnnl aza ındnn ehemmiyetli bir 
kiitle h~iktaşta (Şeref) ismile 
bir spor kliibii tesisine te chbüs 
etmişler ''e bunun için icap e
den merasimi ikmale başlamış
lardır. 

• • 1 • • 
! 

1 
Aldığımız miitemmim malü- ı 

mata göre bu hadiseler yalnız l 
1 

(Şeref) stadı isminden doğmuş 
değildir. Bu mesele bundan 
bir miiddet evvel Bcşik-

t ta klübiinde belirmiş ,.e a- : 
t kisler yapmış olan ikiliğin o : 

l zaman alınnn uyu turucu tcd- : 
birlerle ortadan kalkmamı ol- : • 1 mnsından ve o sıralarda secil- S 

t miş olan yedi kişilik idare he- t 
: yetinin reis te dahil olduihı hal- ... i de dördü istifo etmiş olmasına t 

1 
rağmen geri kalanların hala : 
klübü idarede ı rar etmelerin- S 
den ve hunların bilhassa ge- ı 

bir hale konulmasını istiyoruz. Bunun iı;in 
ne yapmak ııızımııa, esirgenmemelidir. Is
tnnbul radyosu, bugünkii malayani neşri
yatile dinlcyJcllerinl tatmin etmekten u
zaktır. Raydoya propaganda ehemmiye
ti bakımından da düşünülse, yine iyi nu
mara veremeyiz. Yeni Ankara istasyonu 
işlem<ığe başlamak üzeredir. Radyo mese
lesi, devletçe ele alındığına göre, Anka
ra istasyonu kurulurken fstanbulu da göz 
den uuık tutmrunnlı, bilfıkis Ankara rad
yosu neşriyatının mükemmeliyeti için tcs 
bit edilecek esaslar İstanbula da tatbik 
edilmelidir. Bu nokta üzerinde allikadar 
ların nazarı dikkatini çekmenizi faydalı 
sandığım için, arzedlyorum.,, 

Gedikpaşada Kadirga caddesinde 
Hadiye Giilsiim. 

* 
Kaybolan kardesini anyor 

"Filibeliylm. Sekiz senedir fstanbulda 
oturuyorum. On iki yıl once muhacir o
larak Bulgnristnndan Lülcburgaza gelen 
ve oraya yerleşen kardeşim Rifat oğlu Ha 
lıdi arıyorum. Lüleburgozda bir müddet 
çiftçilikle uğraştığını biliyorum. Fakat 
sonradan nereye gittiğini ve şimdi ne haİ 
de bulundut'Unu öğrenemedim. 
Tanıyıp bilenlrln gnzetenlzde mahfuz ad 

resime bildirmelerini rica ederim.,, 

* Yanlışlık Diizeldi 
Dış TnbipJcrinin sınıflara ayrılması 

münasebetiyle, dişçi Murat Koçağın bir 
şikAyetini yazmıştık. Kendisinden aldığı

mız mektupta bir yanlışlık olduğunu \'e 
Etıbba Odasının şiklıyetini dlnliyerek de
recesini indirdıgiııi blldirmişUr. 

* 
CEVAPLARIMIZ. 

----
Erhandan "l\I. A." inızasile mek

tup giindcren okuyucumuza: 
"Şıkayet mektubunuzu nlAkadnr maka

ma r.önderdık. Vavıh adresinizi bildirmf'
aiğiniz için, yapılacak resml tahkikabn 
neticesine kad~r bir şey yazmıyacaıtız.,. 

fstikHıl caddcsfnde kunduracı 

"Arşak" a: 

y eni girdiğim pansiyonun kar 
şısındaki yüksek apartıma~ 

nın alt katında çoluklu çocuklu 
bir aile oturuyordu. 

Benim odam da alt katta oldu-
ğu için, pencerelerimiz, biribirine 
bakıyordu. Ben, yalnız başıma ça
lışırken, bazan yoruluyor, biraz 
da ışık görmek için, gözlerimi pen 
cercye çeviriyordum. 

Karşı apartımandaki aile, bir a
şiret halkı kadar kalabalıktı. Ba-
ba, ana, delikanlı oğul, yetişmiş 

iki genç kız, iki de emekliyen ikiz 
çocuk ... Ara sıra, gece yatısına, ak 
rabalar da geliyordu. 

Anne, acınacak halde idi. Emek
liyen ikizlerin ikisini birden uyu~ 
mak, başlı başına bir dertti. Birı 

uyuyordu ; uyuması geciken öbürü 
sızlanmıya başlıyor, uyuyanı da u
yandırıyordu. Anne, hangi birine 
yetişecek? Genç kızlar, küçi.'tkleri 
kucaklarına alıyorlar, piş pişlerle 

odanın içinde dolaşıyorlar; gel ge
lelim, yumurcaklar, tiz perdeden, 
anne! Anne! diye ağlıyor, uyku 
başlarına sıçradığı için, büsbütlin 

· cercsinden iklsi, ~hemen daima a
çık duruyordu. Bu pencereleri ge
rilmiş iplere, ikizlerin dizi dizi 
donları, iç gömlekleri asılıyordu. 
Küçüklerin çamaşırları ipten alın- • 
dığı zamanlar, odanın içi görünü
yordu. 

O danın, bana göre sağınd", 

dıvara bitişik bir eski kon
sol ve konsolun üzerinde yaldız 

çerçeveli ki.içük bir ayna vardı. 
Konsolla pencere arasındaki köşe
ye bir küçük yuvarlak masa kon
muştu. Sağdaki iki pencere ara3ın
da, yine dıvara bitiştirilmiş büyü
cek bir masa duruyordu. Sol ta

rafta, iki geniş karyolanın ayak 

uçlan görünmekte idi. Pencerele

rin karşısındaki dıvara renk renk 

kadın esbaplan asılmıştı, esvapla

rın altında, yere biri küçük, biri 

büyük iki valiz konmuştu. 

Konsolun üstünde: ihtimal c::o
ğu boş, küçüklü büyüklü lavanta, 

kolonya şişeleri vardı. Aynanın ö

nünde, anne, baba, delikanlı ve 

gençler, nöbetleşe, tuvaletlerini 

yapıyorlardı. Köşedeki yuvarlak 

masanın üstünde, bir çiçek, bir 

küçük işporta malı el aynası, pud

ralık, ve irili ufaklı kutular duru

yordu. İki pencere arasındaki ma

sada yemek yiyorlardı. 
Hep, o odada giyinip soyunu

yor, yiyip içiyor, oturup kalkıyor

lardı. Öbür odalar, yahut oda, çok 
mu dardı acaba? 

Genç kızlardan biri koyu siyah 
saçlı, koyu siyah gözlü idi;; güzel
di ve daha güzelleşecektL Odanın 
içinde, hergün, saçlar darmadağı
nık, yaka paça açık, perişan bir 
kılıkla gezyiord u. 
Odamın istorlnrdan sonraki tül 

perdeleri hemen daima inik dur· 
duğu için, gözleri, pencereme ta
kılmıyordu. Bir iki kere baktık
tan sonra, artık başımı o tarafa çe 
virmemiye başladım; çünkü üzü
lüyordum. 

sulhii korumak, candan duyduğu- olmıyarak iki rekor kırılmış olması· 
muz bir ıniidnf aa insiyakı, bir mü- nı bir bakımdan esefle bir bakım
dnfna şuurudur. Cihan Hıırbinin dan teselli ile görmekteyiz .. 
yirmi dördüncü senesini tıımamlar- Hakem ve kronometre şartlarını 
ken, bu müdafaa insi yakını bir da- nizama uydurmadıkça müsabakalan
hn kuvvetle, kudretle, şuurla duya- mızda üç rekor kırmak hülyasından 

ı 
çen seferki ihtiliifın çıkmasına .ı• 
şahısları sehep olmuş olan zat- ı 

lar olma ından ileri cclnıekte-

İ dir. i 
.............................. 

"Bahsettiğiniz talimatname, Şehir mec11 
sinin önümüzdeki toplantı devresinde 
gorü Ulecek ve belki bu kış meriyet mev
kiine konulacaktır. Yeni hazırlanan bele
diye zabıtası talimatnamesine de bu it 
için aynca maddeler konulinuttur-

Bir giin akşam üzeri bir ar
kadaşım, yanında genç, gü

zel, boylu boslu, -benim de tanı-
bilir, sulhe dört elle sanlabilirh. vazgeçmeliyU 

-
••1111111111111111nıııı1 • 

dığım,- bir kadınla, bana misafir 
gelmişti. 

Genç kadın, kendi gibi, etrafını 
da şen, aydınl(k görmek istiyor
du: 

- Nedir bu karanlık! 
Dedi, istorları yukarı kaldırdı, 

tül perdeyi de açtı. Çok geçmedi, 
karşı apartımandaki koyu siyah 
saçlı, koyu siyah gözlü genç kız, 
gözüne ilişmişti: 

- Ne güZ<.'l komşuların var! 
Genç, güzel, boylu boslu kadın, 

bunu kıskandı: 
- Uslu otur, yanımda, böyle 

şeyler istemem. 
Genç kadın, açık, pervasız ko

nuşuyord u; biz de, onu utandırma· 
mak için, ayni dille konuşmaktan 
başka çare bulamıyorduk. 

Seslcri.miz, kahkahalarımız, oçık 
pencereden sokağa taşıyordu. 
Komşuların gözleri, gizli bakışlarla 
bizim pencereye çevrilmişti. Orta
lık kararıp ta elektriği açtığımıı 

zaman, perdeleri kapamak iste
dim; genç kadın, mani oldu: 

- Hava çok sıcak... Rüzgarı 
keser. Bırak, a ık kalsın, ne zara· 

Yutkunup susmanın en kestir· 
me yol olduğunu biliyordum. 

Genç kadın, şüpheli bakroıya 

başlıyordu: 

- Yoksa, çekiniyor musun? 

- Hayır! Neden? 

Daha manalı göz süzdü: 

- Bilmem! Olur a! 
- Hayır, hayır! ZanncttJğiJ\ 

gibi değil. .. 

G ece .. geç vakte kadar otur· 
muş konuşmuştuk. öyle 

tahmin ediyorum ki kahkahaları· 
mız, bir sokak aşağıdaki cadde
den bile duyulmuştur. 

Ertesi sabah, ancak öğleye doğ· 
ru uyanmıştım. Odanın havasın• 

da, hala gecenin sigara dumanı ..,,e 
içki kokusu ağırlığı vardı. İstor· 

lan, tül perdeleri açtım. Gayri ib• 
tiyari, karşıki apartımana bak:rnır 
tım; geceki gürültiimüzden :mu· 
hakkak rahatsız olmuşlardı. Birat: 

utanıyor gibiydim. 
Fakat gözlerim hayretle açıldt· 

Koyu siyah saçlı, koyu siyah göı• 
lü genç kız, aynanın karşısınd8 

saçlarını düzeltiyordu. Bir artı 
döndü, baktı; bakışında bir gil· 
li.imseyiş sezdim. Aklım duruyor

du. Genç kız, aynn önündeki ttl' 

valetini bitirdi. ki.içlik yuvarlııl' 
masaya yaklaştı, el aynasını ald1

• 

cımbızla kaşlarını yoldu, kırntı:tı 
el çantasından rujunu çıkardı, dLI' 

daklarını boyamıya başladı. 

O, artık dünkü. bir kaç gün e1/' 

velki, saçları darına dağınık. 19
' 

ka paça açık, perişan kılıklı gc1l~ 
kız, değildi? . 

Uykusu gelen küçüklerden bir'' 
ni alıp piş pişlerle odada dolac:rıı9' 
dı; tırnaklarını törpüledi, ciliıltı' 
dı. 

* Neden? Niçin? Neye? .. tl' 
Bu değişiklikte. kendime kıt~, 

cük bir pay ayırmıyorum. ve 
lım almıyor. ıı 

İster inanın, ister inanma~1 
: 

istorları çektim, tülleri indird~: 
Bunun cevabını verebilir 1 

Çünkü kendimden korkuyortJOl' 

ıı 
tı 
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Bitlerin Hayatını Uç 
Defa Kurtaran Ad~m 

Asker Bozulmuştu. Mermiler Yağıyordu. Genç 
Yüzbaşı Ölümü Göze Alarak ileri Atddı. Ve !'aral! 
Bir Askeri Kucakladı. Bu, Onbaşı Adolf Hıtlerdı 
Yüzbaşı Weidmann dün de yazdığımız gibi, Hit

leri.n üç yardımcısından biri ve en çok iti.mat ettiği 
•damıdır. Weidmannın, Almanyanın harici siyase
tinde oynadığı rol çok dikkati celbettiği için, son 
günlerde, Avrupa gazeteleri ondan büyük bir me
rakla bahsetmektedirler. 

Dün gelen bir Avrupa gazetesinde, yüzbaşı 
'1Veidmannın Hitlerin hayatını üç de!a nasıl kurtar
dığını anlatan bir yazı gördük. Bunu, aynen aşağıya 
tlaklediyoruz.· 

1938 senesinin 22 mayıs günü bütün dünya en
dişeyle yann harp başlıyor mu? diye biribirinden 
loı-uyor. Dresd civannda, tek bir emir bekliyen yir
lni fırka içtima etmiş. Hududun öteki tarafında, 
acele acele ağaçlar devriliyor ve Alman ordusunun 
geçeceği yollara yığılıyor. Dünyanın akibeti, Mü· 
?ıihte, iş odasında sinirli sinirli gezinen bir adamııı 
elinde ... Odaya nazırlar, generaller girip çıkıyorlar 

Adolf Hitler: 

- Beni;tyalnız bırakınız! 

Diye emrediyor. 

Herkes çekiliyor. Almanya devlet reisi dilşünüp 
karannı verecek. 

liitler, yalnız kaldığını zannederken, odada 

-ııazrol vaziyetinde birinin durduğunu görüyor: 
" 

- Weidmann, bir şey mi söyliyeceksin? 

- Evet... Ben askerim ve her vereceğiniz emri 
derhal üa etmiye hazırını. Yalnız şu var ki bütün 
lnüşavirleriniz aldanıyorlar, yahut sizi alda
tıyorlar. Fransa ile İngiltere bu defa müdahale et
ineğe hazırdırlar. Askerlerimiz hududu geçerse, mu
hakkak, umumi harp patlıyacak. 

Weidmann, bütün bu sözleri, soluk almadan, bir 
harnlcde söylüyor ve Führerinin cevabını bekliyor. Wcidemann Prenses ile 

- Esaslı ma!Cımatınız var mı? Hitler harpteki bütün fedakarlı-
- İngiliz sefirinin eşyalarını ha- ğına rağ~en bu suretle terfiden mah 

tırladığım ve !hususi bir tren ihzar k 
1 

' 
ettiğini mevsuk bir menbadan öğ- rwn a ıyor. 
l'endhn, U nutmıyacağım 

liitıer uzun bir müddet, endişeli Harp bitiyor. d • 
uru.,, Sonra: Weidmann, Münihe vakin bir ka-

~ 1.-n<ua ... .ucuı..Am vcu . .ueıu :Jdl· sabadaki aile malikanesine gidiyor. 
llı.z bırak! Gül yetiştirmekten ve imparatorlu-
Alınan askerleri hududu geçıni- ğun ihyasından başka bir şey düşün-

l°Orlar; dünya sulbü kurtuluyor. miyar. 

l'iazırlan ve generalleri istihfaf Bir gün, Münihte, ona zayıf, ku-
eden, Bitleri, en mühim kararından nı, keskin bakışlı bir genci takdim 
.. llZgeçiren bu adam kimdi? 

ediyorlar. 
Basit bir zabit._ Fakat belki de _ Yüzbaşım, Adolf Hitler .. _ 

liitıerin en itimat ettiği bir adam_ _ Tuhaf... Seni derhal tanıdım. 
Cephede bir akfam _ Benim de unutmıyacağımı bi-

l llitler, 5 ağustos 1914 de asker o-
Uyor. 16 ncı Bavyera piyade alayı

tı.a \'erilerek garp hududuna gidiyor. 
~?)başı rüt'besinde olan Hitler, 

'Pernde, dehşetli bir bombardıma
~ tutuluyor. Her tarafında mermi-

liyorsunuz. 
Hit.ler, bu sırada, ihtilalcidir. Sal

tanat taraftarlarını kendine bağla
mıya çalışıyor. Weidmann, Hitlerin 
teklüini ka'bul ediyor ve nasyonal -
sosyalist partisinin muvaff akiyetine 
çok hizmet ediyor. 

Patlıyo1=- Evler yıkılıyor, zemin 
)er-yer çulturlaşıyor. Bu taarnı7.dan 
~an Alman askerleri kaçışm.ıya r-ı -------

"'Cl§lıyor. 
lleziıneL:' 
Genç bir yüzbaşı, kaçan askerleri 

'rasuıdan aynlarak, bir merminin 
~tığı bir ev enkazına doğru gidi
)or. Binbaşısı: 

- Weidmann, öleceksin! 
~ l:>iye bağınyor. O, dinlemiyor. 
~iler altında, enkaza yaklaşıyor 

:~ <>radan bir yaralıyı çıkarıyor. Ya
-ıt, bitkin bir sesle: 
~.~ YüzbaşJm! Hayatımı sana med
~ \QlU?n. Bunu unutmıyacağım. 

l:>iyor. 

- İsmin~ 
- Bitler. 
W eidemann Hitlere nipm 

verıyor 

!tı·İki adam, biribirini bir daha gör
~~ıYecekleri kanaatiyle ayrılıyorlar, 
~~ll.kü ikisi de cepheye dönüyorlar. 
l'a

1
tkaç ay sonra, tesadüf, yine onla-
ltarşı laşt ırıyor. 
- liıtlcr! 
- Yuzbaşım! 
- Seni yanıma alıyorum. 

l, t\.Yni rri.in Bitler, yüzbaşının bö-
lıl'i·· b ' 

Hitler. muva!fakiyetten sonra 
Vildmanna: 

_ Yüzbaşım, hayatımı iknici de
fadır, kurtarıyorsunuz. Yakında, u
nutmadığımı isbat edeceğim. 

Diyor. 
uçuncu n.ayn naoısesı zarnanınaa, 

memlekette tasfiye yapılırken Hitle
re rejim düşmanlarını ihtiva eden 
bir liste veriliyor. İsimleri okuyor. 

- Weidmann ... Bu, eski saltanat
çı yüzbaşı değil mi? 

Diyor, onun yanına getirilmesini 
istiyor. 

Weidmann, gelince, Hitler, erkanı 
harbiye reisine dönüyor: 

Efendiler, size birinci harp yaveri
mi takdim ediyorum. 

Diyor. Eski onbaşı, yüzbaşısına 

Fakat, 0 da, Roehm vakasında, Hit
lerin, üçüncü defa hayatını ku~tan
verdiği sözü tuttuğunu isbat edıyor. 
yor, 

... 

1 ıslı.ne naklediliyor. Artık, biribirer· 
~ 1

tlden aynlmıyorlar. Aralarında 
,.at'deşçc bir münasebet husule ge
a:f ~t. W eidmann, Hitleri de, diğer 
l)ı a~ arkadaşları meyanında, askeri 
tı·e~1.Yet nişanı ve birinci demir salip 
ti~ 11tıile taltü ediyor. Onu, terfi et-

l'rıeğe gelince; yüzbaşı: 
~ - Tuhaf tabiatli bir genç ... Onu 
t~\'t.ış Yapmayı tehlikeli addediyo

trı. 

19 ya~ında bir Danimarkalı genç kız olan Jenny Kammergaad 
Danimarka ile Almanya arasındaki Baltık denizini yüzerek geçme
ğe muvaffak olmuştur. Mesafe 37 mildi. Ve yüzme kırk saat 26 d~
kika devam etmiştir. Genç kızın yüzerken uyuklamaması için kendı
sine mütemadiyen radyo müziği dinletilmiştir. Yolda kendisine kah
valtı verilmi§ ve Bayan Jenny sabah kahvesini içmiş, öile üzeri çor
ba ve etten ibaret olan yemeğini yemiş, akşam meyva da ilave o
lun.muştu. .Jenny mızıkayla selamlanmış, doktoru derhal yatağına 

cirmesini ve uyumasını tavsiye etmiştir. .Jenny bu tavsiyeye kar
şı gel'!'ek istemişse de zorla yatağa yerleştirilmiştir. 

l:>i:tor. 

-; 

Duello 
Yapan 

Profesorler 
Segedin Üni-

versitesinin filo 
loji fakültesinde 
6 profesör, fa-
külte başprofe-

sörlüğü yüzün-
den bozuşmuş-
lardır. Profesör 

ler şimdi bir düello yapacaklardır. 

Bunun için de hazırlanmaktadırlar. 
Bu başprofesörlük payes~. yü~ünden, 
şimdiye kadar iki profesor duello e
derek hafif surette yaralanmışlar, 
fakat, düellodan sonra barışmışlar

dır. Düello sahasından fakülteye ay 
ni otomobille dönmüşlerdir. 

* 
Zehirli gazla idam 

Amerikada, Mi 
suri hükıimeti
nin Sent Luis' şeb 
rinde, mahkum 
Robert V est ze
hirli gazla idarr 
edilmek · üzere 
hapisaneden i
dam yerine götürlürken, yeni bir 
cinayet işlemiş, küçük bir kızı öldür 
müştür. Katil hakkında yeniden ta
kibat yapılmıştır. Robert tabii yine 
idam edilecektir, 

ı\ 

Güzellik lnaliçai dilenci 
İlk güzellik kra 

liçesi olarak seçi
len Bayan Anto
nin.a Vavronska, 
~efaletten dılenir 

v,.ziyette ve 70 
yaşında Varşova

da ölmüştür. 50 sene evvel Varşova 
daha Rus idaresi clltında iken Mat
mazel Antoni, bir müsabakada güzel
lik kraliçesi olarak seçilmiştır. Bu 
yüzden çok maruf olmuş. fakat ihtı
yarlığında her şey mahvolmuştur. 

* 
Sağır ve Jilaizlere tiyatro 

Sağır ve dilsiz
ler cemiyeti ta· 
rafından, Paris
te, yalnız sağır 

ve dilsizlere mah 
sus olmak üzere 
bir tem~il veril
mişir. Artistler, 
rollerini hiç konuşmadan el işaret
leriyle yapmışlar ... Temsilin sonun
da, sağır ve dilsizler artistleri çok 
alkıslamışlardır. 

* T alilali kumarbaz 
Monte Karla 

kumarhanesinde 
· görülmemiş bir 

hadise olmuş -
tur. İki saat ice
risinde rulet 114 
daima kırmızı 

renk üzerinde 
durmuştur. Böyle garip bir hadise 
yüzlerce senedenberi görülmemiş
ti,. 

... 
N evyorkta 300 çocuk 

tevkil eJilmi, 
Nevyorktcl po· ..----.

!is, bir gece loka
linde üç yüz kad:ır 
kız ve erkek mek· 
tep çocuğunu Ma· 
rkuak denilen U· 

yuşturucu bir mad .. 
deyi sigara şeklinde içerlerken cur
mü meşhut halinde yakahyarak tev
kif etmi~tir. Bu nevi uyuşturucu mad 
de, bir sıcak memleket nebatından 

yapılıyormuş. ,. 
8 milyon dolar 

Amerikalı mil
yoner Con Bat
ler, evlenirken 
karısına 8 mil
yon dolar hediye 
etmiştir. Bu bah
tiyar kadın bir 
varyete artisti 

imiş. Milyoner kadınla tanı'1Jğı za
man derhal evlenme teklifinde bu
lunmuştur. Düğün günü, milyoner, 
kansının namına 8 milyon dolarlık 
bir çek imzalamıştır. 

'I 

lstanbulun içinden: 

Boşanma Davaları 
Niçin Artıyor? 

Yazan:~~ 
Naci Sadullah lı'ı 
-1-

T anınmış bir hukuk hakimi: 
"- Size, diyor, senelı 

rin tecrübelerine dayanarak, biı 

çok izdivaçların boşanmayla .~e.ti
celenmesini hazırlıyan en muhım 
sebepleri söyliyebilrim ! .. 

Diyor ve bermutat adının yazıl
mamasını şart koştuktan sonra bu 
vadini şu şayanı dikkat cümleler
le yerine getiriyor: 
"- Bugün. mesela, bizde, yet

miş beşlik kadınlarla evlenen on 
sekiz yaşında oğlanlar, ve doksan
lık ihtiyarlarla evlendirilen on 
beş yaşında kızlar vardır. 

Y ani demek istiyorum ki, 
bizde, Amerikadakilcre bi

le rahmet okutabılccek garabette 
izdivaçln, sık sık görülür. 

Ve izdivaçlardan bir kısmının 
felaketle neticelenmesini hazırlı
van seb<'plerden birisi de budur. 
'Fakat, izdivacın manasının 1ayı
kiy1e anlaşılamamıs, yahut çok 
yanlış anlnşılmıs bulunması, esas 
sebeptir denilebilir: 

Gençler vardır ki, kendi hayat
larını kunnadnn bir yuva kurmı
ya kalkışıyorlcır. 

Gençler var ki. e\•lenmeyi, bir 
büyiikhik alfımcti saydıklan için 
cazip buluyorlar. Ve evlenmiş ol
mak için evleniyorlar. 

Gençler var ki. tatmin edileme
miş bulunan cinsi tecessüslerini 
yatıstırmıık için, evlenmekten baş 
ka ~are bulamıyorlar. Çünkü biz 
heniız, onların bu tecessüslerini 
münasip bir lisanla, ve münasip 
çagda gidermeyi ayıp sayıyoruz. 

Gençler var ki, izdivaç alemi
ne, aileleri tarafından sokuluyor
lar. Bunların, kendi kanaatlerine, 
kendi duygularına hiç bir htirri
yet verilmiyor. 

Gençler vnr ki, kiiçiık bir hoş
lanmanın geçici tahrikiyle tez el
den verilen bir izdivaç kararını, 
basit bir tenez:zuh, bir eğlenti ka
ran gibi, bila tereddüt, biliı te
vakkuf tatbike kalkışıyorlar. 

V e bu müvazenesiz izdivaç
lar, maalesef pek çok oldu

ğu için, bize gelen davaların ço
~unda, kahraman olarak bu bed
baht tipleri görüyoruz. 
Sık rastladıqımız boşanma se

beplerinden birisi de, iki tarafın 
biribirini aldatmasıdır. Fakat bu 
aldatma, ihanet manasına değil

dir. Vakıa bir bakımdan bu da bir 
karşılıklı ihanettir ama, karı ko
ca tarafından izdivaçtan evvel iş
lenir. 

Faraza adam, ayda otuz lira ka
zanan bir işçidir. Sevdiği kızın 
kendisine verilmemesinden. veya 
varmamasından korkar: Bu korku 
ile kendisini 100 lira aylıklı bir us 
tabaşı 2österir. 

Ve faraza kadın, bir dikili ağa~ 
sahibi bulunmadığı halde, kendi
"ini gelir, servet sahibi gösterir. 

Bu izdivaç ta bittabi, ~k~ ta~a
fın inanmak gafletını gos

terdiklcri bu yalanların meydana 
çıktığı gun yıkılır. Evvela sukutu 
hayalle, mütekabil emniyetsizlik
le ve daima iftirakla neticelenen 
bu kabil aldatmalar da maalesef 
her muhitte, her sınıfta görtilmek
tedir! Ve boşanmayı hazırhyan 

belli başlı sebeplerden birişidır. 
Bunlar ıına sobeplcrdir BunlA

rı, sarhoşluk, geçimsizlik, ihanet, 
cehalet, sefalet gibi malıim sebep
ler takip eder. 

Fakat bence, bu sebepler, az ev
\'cl saydığım amillerin sulbünden 
doğar: Yani yıkılış. kuruluşun kö
tülüğündendir. Kötü malzemeyle 
ve hesapsız yapılmış bir binanın 
çokmcsinden daha tabii ne olabı
lir? 

M eselıi. bizde. kızlar ve erkek
ler umumiyetle kaç yaşın

da evlenirler bilir misiniz? 
Evlenen erkeklerin dörtte uçii, 

on sekizle yirmi beş yaş arasında
dır. 

Kızların dökrtte iiçü ise, on dort
le on sekiz yaş arasında evlenir, 
veya evlendirilirler. 

H albuki, kanunun kendi ha
rekatından bile tamamen 

mesul saymadığı on sekiz veya 
yirmi yaşında bir çocuk, bir aile 
mesuliyetini idrak edebilir mi? 
Normal şartlar içinde, bir <'!rkek, 
liseyi, üniversiteyi. ve askerlij?ini, 
asgari yirmi dort. yirmi beş yaşın 
da bitirebilır. Ondan sonra bır 

müddet hayatı gtırmcsi, hayatı an 
laması, mi.ıstakil yasamıya, ve 
mc"lef!inde. mcmuriyetinıfo hiraz 
kıdemlenmeye, biraz tecnibelen-
miyc, biraz ih•rlemiye çalışması 
Jiızımdır. İktısadi \•aziyetini, hir 
izdivacın maddi mcsuliyctlerini 
kaldırabilecek derecede sağlam
laştırması da birkaç yıla bağlıdır. 

Ve bu hesapça, otuzunu aşmadan 

evlenmiye kalkışan bir erkek. er

ken davranmış sayılır. İzdh·aç ha

yatında da, hu erken davranışın 

cezasını cekeceği tabiidir. 

G clclim genç kıza. Bana so
rarsanız bir genç kızın. tah· 

silini izdivaca feda etmesine tarrıf 
tar değilim. Fakat bir çok maze
retleri. sebepleri düşiınerek, buna 
muvnffak olamadığını farzcdc
lim. O takdirde bile, on dort. on 
beş, on altı yaşında evlenmemesi, 
evlendirilmemesi için, bir çok se
bepler vardır. O biçareler de, hu 
sebeplerin tamamP-n inkar edilme
sine, veya sezilememesine kurban 
giderler. 
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BALIKESIRDE : TRAKYADA TAVUKÇULUK: BOL UDA: 

Müddeiumumi ve 
Hikimler Arasında 

Yeni Terfi ve Tayinler Arzuhalci 
c· ayetinin 
Esrarı 
Balıkesir, (TAN) Arzuhalci 

Gece Hayatı 
Olmıyan Bir 
Vilayet Merkezi 
"Bolu,, dan yazılıyor: 

Kararnameyi Neşrediyoruz 
(Evvelki günkü sayımızdan mahaat) kimi Mehmet Köni, Tokat n ııhğın9 

Kars azası Hilmi Tör, Tekirdağ kadastro 
Gürün ceza hl'ıkimllğlne terfian Seferihi- hlıkimliğine Kadastro hı'ikimlcrinden HÜ' 
sar htıkimi Baki Kocaballı, Urfa hukuk seyin Avni Karan, İstanbul ağırceza a:tJl' 
hlıklmllğine terfian o yer hukuk hAkimi lığına İstıınbul azası Çar§lf Kumral. 
Şerif Tümer, Giresun azalığına terfian o Dokuzuncu derece Seydıı;chir hfıkimli
yer azası Hulusi Bayraktar, İmılr aza- ğlnc terfian 0 yer hAkiml Veli ünüvarı 
lığına terfian o yer azası İsmail ttnver, 4o lira maaşlı dokuzuncu derece Çanak• 
Ankara sulh hlıklmU~fe terfian Gazlan - kale M. Umumt Muavinliğine tcrfiıı o yel 
tep M. umumtsl Muzaffer Üztunç, He .- M. Umumi Muavini Salih Oyman, ~O urıı 
kimhan M. U. miliğlnc terfian o yer M. maaşlı dokuzuncu derece Urla hukuk h~' 
U. si Hıfzı Şlemanoğlu, Cebelibereket M. kimliğine terfian o yer hukuk hAkimi SC"' 
umumisi Rilştü Kayıkçıoğlu, Üsküdar M. rif Kolhan, Dokuzuncu derece Saray b~' 
Umumi munvfnllğlne terfian o yer M. u- kimliğine terfian 0 yer hl'ıkimi Pulat öz• 
mum! muavini Nazif Başar. pulat, Karadeniz Erel!lisi Cez:n hlıklmliğl• 

İzmir az:alığına terfian o yer azası Na- ne terfian Kuruçay hCıkimi Edip Alallı 

Mehmedin evinde ölü bulunması h~ 
disesindeki esrar çözülememiş vazi
yet büsbütün kanşmıştır. Memleket 
hastanesinde yapılan otopsi, Meh
met Faikin boğazı iple boğularak öl 
dürüldüğü kanaatini vermiştir. Cese 
din hiçbir tarafındn, kan aktığını 

gösteren bir cmmare yoktur. Halbuki 
bulunduğu odanın penceresinde, ka
pıda, yerlerde, karyolada, hatta ta
vanda kan lekeleri görülmüştür. Bu 
kan lekelerinin evden itibaren 150 
metrelik yol üzerinde, Çayderesi 
köprüsüne kadar devam ettiği ~e tes 
bit edilmiştir. Üstelik odada, bir kon 
yak şişesi, başkasına ait bir erkek iç 
pantalonu, üzeri Arap harflerile "ya 
digar,, yazılı bir sigara ağızlığı bu
lunmuştur. 

Trakyada fenni tnvuk istasyonln n kurulmuştur. Köylülere 
tavuşçuluk öğretmektedir. Resimde fenni şekilde kurulmuş bir 
istasyonu görüliiyor. 

fenni 
ta,•uk 

Yeşillikler içerisine gömülmüş bir 
yer olan burada göze çarpan imar 
faaliyeti yoktur. Pek çok yerleri kıs
kandıracak derecede tabü güzellik
lere malik olan Bolu, insan eliyle de 
imar edilecek olsa bir cennete benzi
yeceği şüphesizdir. Maamafih Bolu
da güzel eserler de yok değildir. Me
sela Halkevi ve ortaokul binaları, 

kasabanın en güzel yerlerine otur
tulmuştur. Hiikumet konağı, bir çok 
vilayctlerdekinden güzeldir. Yenica
mi, sanatkiırane yapılmış güzel bir 
eserdir. Caddelere pek iyi denilemez 
se de şikayeti mucip olacak derecede 
biçimsiz de değildir. 

zif Çatakay, Slvcrlk M. Umumiliğlne ter- dokuzuncu derece Bergama hukuk hlikiJtl 0 

fian Simav M. U. si Abdullah Büker, t- liğlnc terfian o yer hukuk htıklmi Hayri 
negöl M. Umumiliğine terfian o yer M. Tosunoğlu, Gerede ecza hfıldmliğlne ter• 
umumisi Nıı!iz YOccl, Trabzon M. U. mu- fJan Petürge h4klml Raşit Alandar, Er• 
avinliğinc terfian o yer M. U. muvini Mus zincnn az~lığına tcrfiıın Erzincan sulh hA' 
tafn Hızal, İstanbul M. U. muavinliğıne kimi Tahsin Okur, dokuzuncu derece is• 
terfian o yer M. Umumi muavini Übeyt tanbul sulh hAkimliglne terfian o yer suııı 
Gllisıralıojtlu, ElAzığ M. U. muavinliğine hakimi KAzım Uluocı:ık, Ankara asliY' 
terfian o yer M. U. muavini 7,ekl Dala - azalığına terfian Ankara sulh hAklmi Klı' 
koy, Refahiye M. Umumiliğlne terfiı:ın mil Gürçny dokuzuncu derece İstanbul ?d• 
Maçka M. Umumisi Remzi Tıran, Midyat Umumi Muavinliğine terfian İstanbul ıJ• 
M. umumlllğine terfiı:ın Polatlı M. umu- U. Munvinl Hakkı Talimeioğlu. DokUıt111 

misi Talfıt Özberck, Eşme hfıklmli~lne cu derece Baş M. U. Muavinliğine terfiııll 
terfian o yer hfıklmi Eınln Akyürck, Tar- Baş M. U. Muavini MOrvet Tilzünkan, A11 

sus cczn hl'ıkimliğlne tı>rfiıın o yer ceza kara sulh hfıkimligine terfian Ankara aı' 
hftklml Hnsıın Ona!, Erganlmaden M. u- ı muavini Sabriye Orek. 9 uncu derece Afl' 
rnumllll!lne tcrfinn Mudurnu M. umumisi kara icra memurluğuna tcrfiıın o yer ıcr, 
Fehmi Karado~an, Çıbık M. umumiliğine memuru Salih Engin, 9 uncu derece sıı' 
terfian o yer M. umumisi Reşat Rayrnm rayk~y hakimliğine terfian o yer haklr111 

oğlu. Yıldızeli Hftklmllğine terfian o yer Rifat Korkut, 9 uncu derece Alanya sp1JI 
hAkiml Ali Barutçu, Andirin M. umumill- hAklmllğlne terfian o yer sulh hAkıı1'1 
ğine terfian 'O yer M. umumisi Şükrü San Sıdkı Tuşçaral, Erzincan azalığına terfi~ 
car; Zile M. umumllı~ine terlian o yer Gediz hukuk hôkimi Necati Baral, 9 uncıı 
M. umumisi Hilmi Uluca, sekizinci rlere- derece Gı:ızl.ıntep Muddcıumuml muavi1'' 

Bütün bunlar, arzuhalcinin boğul 
doğunu teyit ediyor ve boğulurken 

de katil veya katillere karşı şiddet
li lbir mukavemette bulunduğunu, 

onlardan birini yaraladığım gösteri
yor. Katil veya katillerin, arzuhalci
yi boğduktan sonra acele ile kaçar
ken kendilerine ait bir kısım eşyayı 
orada bıraktıklan da anlnşılıyor. 

SAFRANBOLUDA : 

Top Eşek 
·nayete 
e ep Oldu 

TRAKYADA: 

Halka Fenni 
Ziraatçilik 
•• v •• 

Ogretıhyor 
Edirne, (TAN) - Lüleburgazda.

ki devlet çiftliğinde fenni surette 
istihsal ve ıslah edilen ' tohumlar 
köylere pağıtılmak'iadır. Bu sene çift 
likte beş bin dekar arazi üzerinde 
çalışıldıl:tı halde gelecek sene on üç 
bin dekar nrazi işlenecektir. 

Pek yakında fitliğin demiryoluna 
mücavir kısmında ve sırtlarda alt -
mış bin liralık tesisat vücude geti
rilecek, çiftliğe motörlerle ve su şa 
nosu ile su verilecektir. Çiftliğin 

Safranbolu, (TAN) - Sine köyün içinden geçen dereden de büyük is

de, iki ev halkı arasında geçen bir e

şek alış verişi, üç kişinin yaralan -

masile neticelenmiştir. 

Köyden Nezire, parası tecrübe e-

tifadeler temin edilmektedir. 
Çiftlik bu sene ayrıca 100 de

karlık meyva fidanlığı tesis etmiş 
ve iki yüz bin fidan yetiştirmiştir. 

Yüz bin fidnna da fenni aşı ~a ıl -
ull(llkLt!ll sonra Vcrllmek üzere, Ka- mışur. Çi!Uild • :Ye<:ck sene ny-

dir ve Şaban kardeşlerden altı lira- vancılık ve sütçiiluk işlerile de uğ-

ya bir eşek almıştır. Hayvanın to- raşılacaktır. 
. . Edirncdeki umumi müfettişlik a-

pal olduğunu fnrkedınce de gen ver 
şı ve fidancılık kursunda okuyan 

mek istemiştir. Lakin iki kardeş, bi; elli köy genci aşılama işlerinde 
buçuk lira yevmiye üzerinden eşek halka yardım etmek üzere Trakya • 
için on beş günlük kira istemişler- nın muhtelif yerlerine gönderilecek 

Fenni Tavukçuluk' 
dlr. Nezire, böyle bir para vereıniye tir. 

ceğini söylemiş ve hayvanı geri al

malarını istemiştir. Kadir ve Şa Edirne, ('!'AN) - Trakyada fenni 

tavuççuluğ:ı büyük bir ehemmiyet 
vcrilmektedlr.Temir kanlı Legron ve 

ban ise Nezireyi bayıltıncaya kadar 
dövmüşlerdir. Kndınm feryadına ko 

cası Ali yetişmiş, Şabanı da Kadiri 

de bıçakla yaralamıştır. 

İki kardeş hastaneye kaldınlmış

lardır. Ali nezaret altına alındığın -

Rod cinsinden tavuk istasyonlarının 

sayısı 100 ü geçmiştir. Rod tavukla-

n fevkaliide rağbet kazanmışbr. O 

kadar ki köylü, bir Rod tavuğu bul-
dan Nezire baygın halile evde yal- mak için bir buçuk lira vermkte, fa 

nız kalmış, durmadan feryat ederek kat bulamamaktadır. Bu tavuklar

imdat :istemiştir. Bu arada Nezire- dan bu sene tavuk istasyonlarında 

nln evine kimsenin sokulmadığından makinelerle on bin tane yetiştiril -

AD ANADA: 

istasyonda 
Esash Bir 
Tamir Yapıldı 
Adana, (TAN) - Adana gan çok 

güzelleştirilmiştir. · İstasyon bütün 
aksamiyle değişmiş bir halde bulu
nuyor. 

Garda 1500 lira sarfiyle büyük ve 
zarif bir btifc binasından başka ge
niş bir lokanta, gazino ve büyükleri 
mizin istirahatleri için hususi suret
te ayrılan küçük bir snlon vücude ge
tirilmiştir. Ayrıca bakkaliye, işçiler 

kahvesi ve berber salonu da bulun· 
maktadır. 

İstasyon peronu üzerinde yeni ya
pılan modern ve zarif bir büvet ile 
bir satış mağazası kurulmuı;;tur. 

Kış mevsiminde bir çamur derya
sı halini ahın istasyon önündeki yol 
parke lenmiştir. __ ..____ ___ ,._ 

Adananın, ticari ibtiya la.rına teka
bül edebilecek veçhilc tertibat alına 

rak tahmil ve tahliye işleri, is~asyon 
dan yeni hatlar yapılmak suretiyle, 
koJaylaştırılmı~tır. Ticari eşya anba
rının genişletilmesine, bekleme, ve 
bagnj mahalleriyle gişelerin ihtiyaç
ları karşılıynbilecek veçhile tfıdiline 
başlanmıştır. 

İstasyonun bütün merdivenl~ri 
mozaik döşenmiştir. 

Yeni tesisat vücude getirmek ve 
memur evleri kurmak üzere istasyon 
civarındaki geniş sahanın istimlaki
ne de teşebbüs edilmiştir. 

Hükumetçe şirketten harap olarak 
alınmış olan istasyonlar badanalan
mış, boyanmış ve işgaldenberi met
ruk bir halde bulunan Kürkçüler, ln 
cirlik istasyonları da tamamen yeni 
bir hale konulmuştur. 

-<>-

Halkevinin bahçesi oldukça güzel 
dir, bir de radyosu vardır. Üç muh
telif yere hoparlör konulmuştur. Rad 
yoda muhtelif neşriyatta bulunul
makta ise de bu muntazam değildir, 
gelişi güzeldir. Kasaba içinde hemen 
hemen yegane dinlenme ve eğlence 

yeri, bu parktır. Geceleri saat sekiz
den sonra herkes evine çekilmekte
dir. Halbuki Boluda gece hayatını u
yandırabilmek güç değildir. Mesela 
az bir masrafla bu bahçede elektrik 
tesisatı yapmak mümkündür. Böyle
ce, ortalık karardıktan sonra istiyen 
lerin istifodesi kabil olabilecektir. 

Bolunun dışında da birkaç eğlence 
ve dinlenme yeri vardır. Bunlardan 
Abad gölü, eşsiz bir yerdir. Kaplıca
lar da güzeldir. Halk tatillerde bu
ralara koşmaktadır. 
Aşçı memleketi olarak tanınmış o

lan Boluda yemekler filhakika tatlı 
ve güzeldir. lakin pahalıdır. Oteller 
temizdir, bir yatak 50 kuruştur. 

----o----
GEMLİKTE: 

Hüküm Sürüyor 
Gemlik. (TAN) - Günlerdenberi 

burada boğucu sıcaklar hüküm sür
mekte. hemen herkes sığındı~ı bir 
gölgede kalarak iş görememektedir. 
Hararetin gölgede 35 - :rn dereceye 
çıkmasına munzam olarak iklimin 
rütubetinden miitevcllit buharların 
giineş altında kaynıyarak havaya 
karışması, pek kızgın bir hamamda 
bulunuluyormuş gibi insanı bunalt
maktadır. Gündüzleri sokaklar o ka 
dar tenha oluyor ki insan boşaltıl

mış bir kasabada bulunduğunu sanı 
yor. Bereket versin akşam Üzerleri 
denizden esen meltem imdada yetiş 
mekte, evlerinden boşanan tıalk ı:a

hile ve parka koŞarak serinlemiye 
çalışmaktadır. 

§11cfıyet edilemktcdir. Bereket versin miştir. Bunların ynrısı damızlık o- AYDINDA: 

* Gemlik, (TAN) - Kapaklı kö

yüne çok güzel ve şifalı bir içme su

yu getirilmiştir. 
o nkşnm Nez.ircnin babası tesadüfen !arak köylere dağıtılacaktır. 
köye gelmiş ve kızını derhal hasta- Her tavuk istasyonu bu sene köy 
neye knldırtmıştır. Nezirenin hayatı lere parasız denecek kadar az bir 

tehlikededir. bedelle veya hayvan gıdasile değiş 
Evvelce bu iki aile arasında bir tirmck suretile Rod yumurtası ve

recek, bu suretle de bu kıymetli 

5 Yaşında Bir 

Çocuk Yandr 
Aydın, (TAN) - Çoçarlı kazaSl

nın Karacaören köyünde feci bir ka 

za olmuştur: Köy muhtarı ve karı-
tarlaya tecavüz meselesi geçtiği ve 

bu kanlı hadisenin hakiki sebebi o 

olduğu söylenilmektedir. 
hayvanın her tarafta üremesi temin 
edilecektir. sı, köyden 500 metre uzaktaki yaz -

Kızı Ka~ırdı Geçen lerdc Peşteye giderek ta-
lık çit damlarından bal almağa çık

KELKITTE: 

Kayınbiraderi 

Tarafından Öldürülmüş 
Kelkit, (TAN) - Alansa köyünde 

bir cinayet işlenmiştir. Etem Ömer 
adında 25 yaşlarında birisi, ayni 

mışlnr, 12 yaşlarındaki kızlarını o- de b b ş dıkları kaynanası 
Safranbolu, (TAN) - Efluninin Kı vukçuluk ve tavşancılık hareketleri ev era er ya a 

cnkta kabak kızartırken bırakmışlar Kadriye ile cinsi münasebette bulu
ran köyünden olup 7 ay hapse mah

kum bulunmasına rağmen ziraat 

mevsimi hascbile muvakkaten tahli 

ye edilmiş olan 27 yaşlannda Sefer-

leroğlu, alacağını vaadeyllyerek ka 
laycı oğlu Osmanın 13 yaşındaki kı 
zı Hanifeyi kaçırmıştır. Bilahare tu 
tulup nezaret altna alınmış, kız da 
muayeneye gönderilmiştir. 

D~rede Boğuldu 

ni tnkip eden ve tavukçuluğun Ma

carlara her sene milyonlarca liralık 

döviz kazandırdığını gören mual -

)imlerimiz, halkımızı bu ~ervct kay 
nağından istifadeye teşvik etmekte 

dirler. 

DALAMADA: 

dir. Biraz sonra yağ parlamış, alev- nurken. kayınbiraderi tarafından ya 
1er, çiti sarmıştır. Kız, beş yaşındaki kalanmış ve bıçakla ağır surette ya
kardeşinin bir köşede uyuduğunu u- ralanmıştır. Yusur, annesini de vur
nutarak kendisini dışarıya atmış, fer mak istemiş, fakat kadın kaçmıştır. 
yada başlamıştır. Biraz sonra ana ve Etem Ömer bir gün sonra ölmüş
babası yetişmişse de beş yaşındaki' tür. Yusuf ve Kadriye tevkif edil
yavrunun çitle beraber yanıp kii! ol mişlcrdir. 
duğu görülmüştür. -----o----

GlRESU~DA: 

GOMOŞHANEDE : 
Köylüye Konferans Verildi 

ce Aydın nuıh[:ına ter!ian o yer azası fh- llğine ter!lıın o ;) er müddeiumumi mua\1' 
san Üzüan, Bolu M. umumi muavinllftlne nl Kemal Kino •lu Devrek hukuk htıkiıf.' 
tcrlfan Adapazarı M. umumi muavlm Za liğine terfian Şarköy hlıkimi Tahir CW 
hit Tor, İstanbul M. U. muavinliğine ter- kay, 9 uncu derece Bala ceza Mkimlitill1 

fian o yer M. U. mua,;nı Sabri Kösebay, terfian o yer ecza hfıkimi Emin Gebitli' 
sekizinci derece Soma M. umumtllğlne ter o,!:lu, 9 unru derece KorkutC'll huku'k 11~' 
fian o yer M. umumisi Hamit Kural, seki- kimlil:lne terfian o yer hukuk htıJdr.' 
zinci derece İnebolu M. umumillglne ter- Nuri Tarhan, İstanbul azalığına terfııı~ 
fian o yer M. umumisi Hikmet Tilzel, Ceş Gevaş sulh h:ıl;iml Halil Ceysey, Dükce rl 
me M. umumillğinc terfinn fstanhul M. uı h1'klmliğlne terfian Bıleclk sulh hlil>1' 

umumi munvini Sadun Gıızloğlu, sekizin- mi Cd!ıl Tüzel, Gaziantep azalığına ter' 
ci derece Gümiişhane M. umumili!:ine ter finn Hekimhan hfıl~lml Zekeriya I{ori'' 
fipn o yer M. U. si Sıtkı Berk. maz, 9 uncu derece Ankara sulh hfık\ıt1ıı-

.Sekizirıcl derece Sıırıkamı!li M. u. lf{!lne ğinc terfian o yer sulh hfıklml Fuat ~ 
terfian o yr.r M. Umumisi Tevfik F.rpağ. rekçl, !l um·u dc,r,c- Salihli Hukuk;J>Aıdtıl~ 
~Um~üfulr·,;;~~~f~l"ı-rıtm!:t°' sotn'ef.~~e-~ ffiıitllbı~~Ma'a·:fu.~N~li"#cM~1'ffi.alhqı 
klzinlc derCC'e Daday M. Umumlliğine tc.r lığına terfian o yer ı\znsı Necati Carkt"ıtlıl· ,ı 
fian o yer M. Umumisi Adil Gün~o~lu, 9 uncu derece Lfıleburgaz M. UmunıtuP' 
sekizinci derC<"e Mesudiye M. UmumiVğl- ne terfian o yer M. Umumisi Feridun (]!e 
ne terfian o yer M. Umumisi AbdüHiitif, 9 uncu derece Çnl hukuk hı'ıkimlıl! 11 

Akalın. sekizinci derece Hopa M. Umu- tı>rfian o yer hukuk hfıkimi Ziya ö'lfl' 
millgine terfian o yer M. Umumisi Zeki dm, D uncu derece İzmir Sulh hfıklrrtlL_,.,. 
Tugrul, sekizinci derece İlgaz M. Umumi- ne tcr!ia o yer 1ıulh hakimi Nimet Y~ 
ligine terfian o yer M. Umumisi Hakl;ı 9 uncu derece Ürgüp-hukuk hlıklrolı..@~, 
Tıkmnnortu, sckl1Jncl derece Alucra 1\1. tl'rfian o yer hukuk hAklml Hasan 'fıJ 1 
Umıırniliğinc terfian o yer M. u. si Hay- çı:ıy !l uncu dere Ayvalık ceza hfıklmlilZ1;, 
rullah Şc, Koyuluhlsl\r M. Umumi!iğine terfiıın o yer ecza hOklml Şemi Tilfl! 1 
terfian Knııya i\t. U. Mtıa\•ini HikmPt Ber 11 uncu derece Akşehir sulh hflkimlif!i~ ' 

Dır!•' ker, 8 inci derece Kııracasu M. u. liğlne tcrfinn o yer sulh hlıklml Kemal e 
ter!ian o yer M. U. lll!'ine terfian 0 yer M 9 uncu derece Vezirköprü M. U. ıll111, 
U. si Hilmi Oral, KC'şan M. Umumill~ne terfian o yer M. U. si Servet Yener, 9 ıııı, 
terfian İstıınbul M. u. muavini Hikmet cu derece Ilnla hukuk hfıkfmllğine te.~, 
Özdeş, Amaı;ya hllkimliğincı terfian Mn- ıın o yer hukuk hflklmi Tahir Kayser

1j, 
of:lu, 9 uncu derece Bcypazan hukUk tı , nisa M. U. Muavini Avni Öztürk, sekizin 1t' 

ci derece Bicn M. Umumiliğlne terfian 0 kfmli.~lnc terfian o yer hukuk hAldrni ( 
yer M. Umumisi Hakkı Çagırankaya sc- sim Ozkurt. O uncu derece İzmir ~ı. ııl 
ki-• 1 d o"d ' Muavinli~inc terfian o ver M. U. m1ıa'1i,... - unc erece emiş M. Umumtllğıne " " O• 
terfian o yer M. Umumisi 1small Zeyhe- Kemal Bcrkıırda, dokuzuncu derece 13 ~ ~ 
ko~ıu, sekizinci derece İtsanbul az:atığırıa haniye sulh hfıkimll(?ine terfiı:ın o yer ~ ~ 1 
terfian o Yer nzası Atıf Varlık, sekizinci hfıklmi Abdulk:ıdir Karas, 9 uncu de ~ , 

Cnl ceza hfıkimliğlne terfian o yer ct'.A 
derece ice Mkimliğine terfian o Yt'r hfık!- re·. ~ 

i hflkimi Fıkri Doğan oğlu, 9 uncu de ..,1 m Mustafa Cnm, sekizinci derece Ordu '1' 
nzalığına terfian o yer nuısı Zeki Heki- Kasaba hukuk hôkimliğine terfian o d( ~ 

hukıık hfıkiml Fıızıl Ertuğrul. P uncu ~ ll 
moğlu, sekizinci derece Ezine Cl'Zll haklın recC' Manavgat hfıkimliflne terfian o ~"' ~ 
ligine terfian o Y<'r ceza hfıkiml Mitnt Rul hfıklmi Salt Bohçccvll, 9 uncu derece ı\4 ~ 
ga, sckl7.incl dl' rece Siirt aznlığınn fcrfia n et' 
S.. hisar ccı:a hl'ıkimliğinc tcrrııın o yer _, 
ıırt n1.nsı Nnzırrı Buğraya, SC'klzincl dere- ı li ki ı J3~' ı.. ı ı m Naci Aykun, ı:ı uncu derece ..J ··ıı. 

ec Ermennt hukuk hl'ıklmllğlne ter!ıfln gnma M. U. Muavlnlisine terfian o 'f'. t 

o yer hukuk hfıklml Şevki Ayer, sekb:lnci M. U. Muavini Cevdet Karaar,aç, 9 uıı Q' 

derece Adıyaman hfıkimlığlne terfimı o derce<> Şiran sulh hl'ıklmliğlne terflıı!\ 
Yer hl'ıklml R1>cal Özmen, SC'klzincl derPr.e yer sulh h6kimi Münif Önal. Bozc'1 

Pasinler hfıklmllğine terfian o yer hı\kiınl hlıkimliğlnc terfian Balıkesir sulh bAıc( 
SerafctUn Orhan, sekizinci derece Bılr- Fehmi Çetin Önl'r, o uncu derece Mud'ı' 
haniye hukuk hAkimllğlne terfian o yer ya hı'iklmliğine terfian o yer hAJdnıl 
hukuk hlıkiml Hüseyin Kurtoğlu. sekizine Derlnoz, Ardıhan hlıklmlil!ine tcrfıaıı -· 
derece Bayramiç htıktmllı!lne terfian o yer rıkamış htıklmi Mustafa Konkul o~ 
hlıklmi Şevket Yi:lt, Trabzon azalığına Yozgat sulh hAklmliğine terfian yor-t 
terfian Çapakçur hftklml Hamdi SöY.e.-, aza muavini Arif Özbilge, Erzurum :ıı( 
sekizinci derece Bayındır hukuk hftkimlı- ğına terfian Erzurum sulh hfıkiml 1' 
flne terfian o yer hukuk hlıkiml Seyit Erol, 9 uncu derece Tokat sulh hfılCİ~ 
Göçvan, sckb:lncl derere Alucra hakimli- ğine terfian o yer sulh hfıkiml Nııfit. 
ğlne ter!Jnn o yer hAklml Recep Tok~F,z, man oğlu, !) uncu derı•ce Sunkurltı 't 
sekiz.inci derece Antalyn ceza hfıklmliltıne hakimliğine terfian o y~r cczn hfıkıınl 
terfian o yer ceza hfıkiml Kndri Şener, rl Apnydın, 9 uncu derece Tefenni tı~ 
sekizinci derece Çıınakknle M. Umumtıı- liğine tcrfinn o yer hiıklmi C'nbrl ö.ı:t 
ğine terfian o yer M. Umumtsi 7.iya Bal- Artuva sulh hlıkiınliğine tcr!lon M 
kuva, Gaziantep M. mumlllğine Mardin fı1.a muavini Avni Talay, Kayseri 11;1. 
M. Umumisi Asım Erkan, Kula sorgmı M Muavinliğine tcr!ia Bayburt l\l. unılJ11 

kimliğine Mersin sorgu hfıkiml Kemal Hayri Ertürk, 9 uncu derece Ccyh:ıll • 
Sorguç Fatso hukuk hakimliğine Vcfahl- hAklmllğlne terfian o yer 9 uncu dt'I' 
ye hukuk hAkiml Mustafa Çalışkan, İskl- Hnfik hfıkfmllğine terfüın o yer 11b 
lip hukuk hılkimllğlne Devrek hukuk M- Niyaz! Bayram. 

Safranbolu, (TAN) - İsmetpaşa 
mahallesinden geçen Tavuk yutan de 
resinde bir çocuk boğulmuştur. A
raçlı lsmail oğlu 8 yaşlarında Hü-
seyin, olta ile balık tutmak istemiş. 
çıktığı kayadan aşağıya düşmüştür. 
Buna rağmen bir tarafına bir şey ol 
mamış, lükin bayıldığı için imdnt 
istiyemcmiş, kendi kendine kurtul -
ması mümkün olacak kadar suyu çok 
a:ı olan derede boğulmuştur. 

Çocuğun Namusunu 

Berbat Etti 
Dalama (Tan} - Aydına bağlı ka 

munumuzun Alanlı köyünden Ahmet 
oğlu sekiz yaşında Mehmet Çiftçi, 
Merada öküz otlatırken, ayni köyden 
Halil oğlu 335 doğumlu İsmail Taş
kının tecavüzüne uğramış ve namusu 
berbat edilmiştir. 

İsmail Taşkın, adliyeye teslim o -
lunmuştur. 

Yapılan Yollar 
Gümüşhane, (TAN} - Bayburt -

Maden arasında yirmi kilometrelik 
yeni bir yol açılmıştır. Bu yol at ve 
öküz arabalnrına tahsis edilmiştir. 

Transit yolunda yalnız motörlü na
kil vasıtaları işliyecektir. 
Gümüşhane - Kelkit - Erzincan 

yolunda faaliyet hızla devam etmek 
te, köprü ve menfezler yapılmakta
dır. 

Giresun, {TAN) - Halkevi köycü
lük şubesi nzası, buradan 16 saat u
zaktaki Bektaş yaylasına bir gezi 
yapmıştır. Şimdi çok kalabalık olan 
bu snyf iye yerinde, azadan ve vila
yet seferberlik memuru Osman Artu 
run faydalı bir hasbihalde bulun
muş, orman kanunu ile gayrimenku
le vaki müdahalenin menine dair o
lan kanun ve muharebe gazlan hak
kında izahat vermiştir. 

--- .. 
Ba,, dif, nezle, grip, , 
ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 --- .. __ _ 
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GqNLÜK l Arıc~lık 
PJY ASA .. f KonCJresinin 

ZIYA 

Delik Çuvalla 
Gönderilen 
Mal istemiyorlar 

Beşir Ağa rt k Eğlence 
Alman kontrol daireleri Alman it 

halat tüccarlarına bir tamim gönde
rerek Almanyaya çuvallı olarak ge
lecek her nevi malın mutlak olarak 
çuvallarının delinmemiş, yamasız, 

dikişsiz ve ambalajin mükemmel ol
ması icabedeceğini, aksi şekilde gi
tirilecek malların Almanyaya ithali
ne müsaade verilmiyeceğini tebliğ et
miştir. Bu meselenin ehemmiyetini 

Mevzuu Hal· e elmiş ti 
· ~.inı~ı, tekrar güleceksiniz ... Ne 
• llı.ı 1Ptir ki Allah, ·san:ki ibu duaları

ltıa ıı kabul etmişti. Aradan çok za
, t n geçmeden. bu adamın gözle
a~ <kara su ) inmişti. Arlık olur 
lhı~ az Şeyleri göremez bir hale gel 
~tl 

~-}.'~at çok kurnaz bir adamdı. Bı 
• ~Orlıığünü hiç kimseye hissettir
• t?tı.iye çalışırdı. 

~ltalfalann çar~dan istedikleri 
ı. .ler bir kağıt üzerine tesb it edi-

. ~ llsulen Beşir Ağaya verilird i. 

11 
~ Cak onun kontrolünden geçt ik-

" )4.~onra, çarşıya adam gönder i-

" 
' ~~ öyle bir zaman gelmişti 

~~e~ir Ağa bu kağıda yazılı olan 
'l' erı bile göremez olmuştu. 
~kı bizim gibi, onun şerrinden 
~ ağalar, artık onunla eğlen-
1~ başlamışlardı. Ağaların en 

~ ltl), i olan Cafer Ağa, bir gün o
• ift karŞisında kıvıra kıvıra bir 

eteıu oynamıştı. Eğer Beşir A
• ~ gözleri bunu görmOş olsay

~aUı Cafer Ağa, mutlaka der
• ~d edine) ye sürgün yolunu tu

l. 

' lle · 
~ k: Şır Ağanın derdi, ba kadarla 
'lt alnuınuştı. Kudurmuş gibi bir 

l?tı haller göstermiye başla- · 

r' lş b 
aj> u dereceye gelince, ağayı bir 

' ~n ~ kapaınışlardı. Artık tama-
1 b Uduran ağanın, kendl kolla
~ ... acaıtıannı ısıra ısıra kanlar 

3 ....... 1·'-'6UU l>V) UJVUCUU1. nı-
et gii-- b " . d od b ..... ıun ırın e, onu o ada, 
Uhnuşlardı. 

, li 421r sırası gelmişken, ~rn
da :mühim bir hakikatten 

ıı. At eYhn. 
"le S e§lııtiyetin iltınını ve bilhas-
11~ ~ı Ultan Hamidin saltanattan is
., ?lı lll-
e!· lıt uteakıp b irçok yazılar ya-
ıı' ~kitaplar çıkanldL (Yıldız Sa-
11' .ı 111 Esrarı) ve (Sultan H amidin 

t l(eg· 
ıı ııı anı) mevzuları etrafında çu 
11' ~?' h 

, ~(! • ararlar; hatta vapurlar ve 
ıı' ?ldiferler dolusu yazılar yazıl-
t' ~ 
,, ~ size burada muayyen b ir 
1 ~~an bahsettiğim için bunl=ı

l ıt veyahut tasvip etmek su-
~ illi e ne sadedimi ve ne de had
~ tecavüz edecek değilim. An

~ ~cu bize de, - hatta, b izzat 
\~da- dokunan acı bir ha-

t' ~il bahsedeceğim. 
}>aZlların içinde, beş on c;rıhr 

~ "8rtlır k i; bunları bir hafız 
(.' ~~ihnitne nakşetmişimdir. ~i

~. ?-;işte size ezberden söyliyece
I btt e bir tek nokta51 eksik ... Ve 

et· tek virgülü noksan.- L ut
,~~ 1llleyiniz: 
~ }ı~~a, Sultan Murat hakkında 
~ ıı.t'ıneti mahsusa olmak üzere 
~~lr kaç genç cariye koy
~ ı. Bunlar zMıird.e Sultan 
~~n cariyeleri ise de, haki-
~l'i-~~ Hasan Paşanın keyfi
~~at idiler. Bikirlerini iza
t~ • Odur. 
~ §U satırlar, şöyle böyle e

s1~etsiz bir kitapta veyahut, 
.~. \>gün zarfında yırtılıp atıl
~lıl e ortadan kalk.mıya mah

~la 
ıqtq n gazete sütunlarında bu-
e et olsaydı, üzerinde bir an 
~t ul'trııya lüzum görmezdim. 
~'<l~aalesef bu satırlar, Sultan 

tı htı ilk saltanat devrinden, 
~erı ayatı hususiye ve siyasiye
~bın bahseden üç ciltlik koca bir 
l bq lt.~ayfalarında yer almıştır. 
~ . ıtap, belki de b ir gün ge
•~tlstikbal tarihçilerine mehaz 

ır t ~ ~h ·. şte, şahsımıza taallllk 
it like ve teessür de, bura-
~ . 
~,:•tap, bir inkılabın buhran
~~.ında yazıldığı için, istib

ırıın levs ve rezaletlerini 

kavrayan Alman tüccarları p iyasa

mızı vaziyetten haberdar etmişlerdir. 

Tüccarlarımız ise, sağlam ve yeni 

çuvallarla gönderdikleri malların li

manda kanca kullanmak yüzünden 

1 
delik deşik olduğunu ve hiç bir li

manda mevcut olmıyan bu usulün 

kaldırılması lazımgeleceğini ileri sü

rerek liman idaresile Türkofise m ü

racaat eylemeğe karar vermişlerdir. 

Yunanistana Yumurta 
Sattık 

Artık övle bir zaman gelmişti ki Beşir Ağa kağıda yazılı 
olan feyleri bile göremez. olmuftu 

Temmuz ayı içinde Yunanistana 
sattığımız yumurtaların rniktan 
50,600 kilodur. Bu rniktann satış 

kıymeti 10347 lirayı bulmuştur. İtaJ
yaya sattığımız yumurtaların mik ta
n 26930 kilodur. Bunun da kıymeti 
5566 lira tutmuştur. 

ortaya d ökmek, sarayların ve sa
ray adamlarının içyüzlerini halka 
b ildirmek, itibariyle, meşrutiyete 

çok faydalı olur. Fakat; tamamen 
hakikat yolunu takip etmek, ve 
masumlara iftira etmemek şarti

le.-

s ize şu hatıraıanmı •anlatır,-
ken, artık siz de kanaat ge

tirmişsinizdir ki; efendimiz Çıra
ğan Sarayına kapatıldığı zaman, 
yalnız değildi. Valdesi, dört kadını 
oğlu, sultanları, ikballeri, gözde
leri, Hünkfır cariyeleri, kalfaları, 

,__ 11 , 

tahminen seksen can, - harem da
iresinin çatısı altında- sabık hü
kümdarın etrafını ihata etmişti. 

İçimizde, genç, güzel, hem de 
pek güzel kızlar da vardı. Fakat 
bunlardan h iç birinin ırz ve na
musuna tecavüz edilmemiş ; hiç
biri, böyle b ir leke ile kirlenme
miştir. 

Biz Çmığan Sarayına , temiz bir 
alınla gird ik. Tam y irmi sek iz se
ne mukadderatımızın acı cilvesi 
karşısında, d erin bir sabr ve te
vekkülle boyun eğdik. Bu m üdde t 
zarfında, --esaret hayatının icabı 
olarak- (efendi) m izin a rzusuna 
h izmet mecburiyetini h issettik. 
Ondan başka h iç k im senin eline 
temas etmedik, ve hiç bir ferde de 
eteğimizin ucunu göstermedik ... 
Yirmi sek iz sene çile çekt ikten 
sonra da, yine temiz alınla ortaya 
çıkarak, hürriyetin saadetine er
dik ... 

Dikkat edel im .. Artık kendile
r in i müdafaa edemiyecek vaziyet
te olan ölülere ift ira etmiyelim ... 
Hacı Hasan Paşa denilen zatın yü 
zün ü, b iz ancak b ir kere gördük . 
O da, Ali Suavi vakasında .. 

Bu vakadan sonra, -sarayımı

zın muhafazasına memur olduğu 
halde-- Hacı Hasan Paşa bir kere 
bile saray kapısından içer i girme
miş; hatta penceremizin önünden 
b ile geçmemiştir. 

Sen, Çırağan sarayının y irmi 
sek iz senel ik hayatı içinde, 

değil b ir kalfanın namusuna teca
vüz, hatta en k üçük bir zendost
luk vakası bile hatırlamıyorum. 

Yalnız Ali Suavi vakası esna
sında cereyan eden , ve b izi de tak 
lit yaparak senelerce güld üren bir 
manzara hatırlıyorum. O da, şu
dur ... 
Vakanın üıerinden, ancak beş' 

on dakika geçmişti. Saray, hercü
merç içinde id i. Henüz aklımız ba
şımıza gelmemişti. Kalfalardan 
bir çokları da -o Mayıs gününün 
şiddetli harareti dolayısiyle- a
deta açık saçık bir haldelerdi. 

İşte bu sırada Yıldız Sarayın
d an gelen, Sultan Hamid in serya
veri Mehmet Paşa, harem dairesi
ne girmiş.. Bizi o halde ı?Örünce. 

zavallı adamcağız şaşınvermiştl. 

Sofanın ortasında, adeta heykel 

gibi dur arak, şöylece kılıcına da

yanmıştı. Gözlerini fıldır fıldır et
rafa çevirerek bıyıklarını bura bu
r.a bizi seyretmiye başlamıştı. 

(Devamı var) 

Yapak Ahyorlar 
Sovyetlerin piyasamızdan fazla 

miktarda yapak almağa başladıklan 
ve Amerika için de tiftik mübayaa
sma başlanacağı haber verilmekte
dir. 

PARÇA PARÇA ŞiŞMANLIK 
Şişmanlık medeniyet eseridir, 

derler. Vakıa medeniyete girme· 
miş, iptidai halde yaşıyan insan
ların hemen hepsi kupkuru olur. 
Hayvanların da yağlıları mahsus 
beslenenler, yani in anların me· 
deniyetinc i:itİrak edenlerdir. On 
dan dolayı şişmanlığın medeniyet 
eseri olduğuna inanılabilir. Fakat 
şi~manhk her vakit bir hastalık 
değildir, bazılarında başka bir has
talığa karşı müdafaa vasıta!llı o
lur, yahut o başka hastalığın dur· 
ınuş olmasının neticesidir ..• 

·ismanhk hir hastalık olduğu 
'\·ukit, bilirsiniz, iki şekli vardır: 
Bir şeklinde insanın her tarafı 
birden yağlanır. Şişman iri, fakat 
yine muntazam bir şekil alır. Böy· 
le şi şmanlar pek azdır. 

En çoğunda şişmanlık parça 
par~a olur. Yağ vücudün, her ta· 
rafında birden değil, bazı yerlerin 
de toplanır. Röyle parça parça şiş 
monlık, erkeklerde ve kadınlarda, 
çok defa, başka başka türlü olur. 

l~rkekJerde yağ daha ziyade 
yüzde, boyunda, göğsün ön tara
fında, karnın yukarı kısmında top
lanır. Şişman erkeklerin bacakla· 
rı hemen daima kuru kalır. 

Kadınlarda fazla yağın toplan
dığı yerler daha çoktur. Bunların 
hepsini sayarak hayan okuyucula
rımın meraklarını tazelemek pek 
ayıp olur. Zaten yağ parçalonnm 
kadın viicudünde sevdikleri yer
ler ne kadar çok olsa, o yerlerin 
hepsinde de toplanmazlar: Şura· 

~ında burasında. Onun için kadın 
viicudii şioıman da olsa yine güzel 
kalır. 

Bu parça parça şişmanlıktan 
yalnız iki türlüsünü söyliyeceğim. 
Bunlara hekimlerin hastalık de· 
meleri ağızlarının nbşmı' olmasın 
dandır. Yoksa gerçekten hastalık 
sayılamaz: Hayatın cilvelerin· 
den .•. 

Bir tnrlüııilnde bayanın yürlln
de şişmanlıktan hiç eser olmaz: 
Çizgileri iyice belli, ince ve giizel 
bir yüz. Yağ parçaları kollannm 
yukarısına , .e bacaklannın ti yu
kan ına toplanır. Kollann1n aııa
eı kısmı düıeün ve daha zivade 

ince olduğu halde omuzlarına doğ
ru yumuk yumuk olur. Bacakları 
da pek kahn değildir, karnı da he
men dümdüz. Fakat arkadan ba
caklanmn ta yukarı kısmı -te~
bih benim değil, herk~indir

değirmen taşı gibi. Bir de göğiis 
pek ~İ!jkin, pek yağlı . 

Şişmanlığın bu tiirlüsü kadın
lık hayatının sonbaharında gelir. 
Ancak hepsinde değil. En zi~·ade 

!öİnirli olan bayanlarda. Onun için 
şişmanlıkla beraber, sinirler de 
daha ziyade gerilir. Vücudün öte
sinde, berisinde kendi kendine ağ
rılar olur. Hele ciJdin iizerine do
kunulunca fazla hassaslık meyda
na çıkar .. Bu şişmanlık ve onunla 
hirlikte gelen haller, bir ameliyat 
ta yumurtalıklarını çıkarttıran ba
yanlarda da olduğu için onun yu
murtalığın i lememe inden ileri 
geldiğine şüphe edileme7 ... 

Öteki türlüsünde yumurtahkln
nn hiç kabahati yoktur. Çünkii 
genç kadınlarda da olur. Erkek
lerde bile -nadiren olmakla be
raber- göriildiiğü vardır. Bu tiir 
lü şişmanlıkta göze çarpan şey 
göbekten yukarısının zayıf, hem 
de pek zayıf, göbekten aşağısının 
parça parça şişman olmasıdır. 

Yüz kupkuru, kemikler dışarı· 
ya çıkmış, omuzlar dii:?müş, kol
lar incecik, boyun da öyle, çöp 
gibi. Göğüs üzerinde kemiklerin 
her birini sayabilirsiniz. Göbek
ten aşağıda, işkin karın, yumru 
ywnru bacaklar ve yine kocaman 
bir değirmen taşı •.• 

Bir taraftan da eller ve ayaklar 
çok ü ür, çok defa morarır. BaT.ısı 

hiç terlemez, yahut pek çok ter
ler. 

Bu da yine tiroit gudde!'inin faz 
la işlemesinden. Ancak yalnız o· 
nun bozuk olması bu marifeti ya
pamaz. llatta bu tiirlü şişmanlı
yan kadınlan ıtöbekten yukan 
kL1mında zayıflıktan kurtarmak 
için yağ yuttururlar, yağ yine gö
bekten a~ağı kı!llımda birikir. De
mek ki sinirlerin, sempatik sini
rinin de bir bozukluğu nrdır. On
dan dolayı önce sinirleri teda'\i e· 
derler. 

Ziraat Bankası piyasaya buğday çı- ı K 1 
karmamıştır. Muhtelif mıntakalat"- arar arı 
dan tüccar namına 460 bin kilo buğ-
day getirilmiş ve Polatıılar 6,27- Arıcılık kongresi dün Edirnede 
6,30 k\vııstnn, diğer buğdaylar toplandı. Kongre başkanlığına Say-
5,3G-5,37 kuru~tan satılmıştır. ı lav Faik Kaltakkıran, Reis vekilli-

* ğine Avukat Kemal, zabıt katipliği-
Yemllk arpalar 4,17,5 kuruştan, ne Merkez Ziraat Muallimi Abdul-

kuru bakla 4,26, s:ın mısıra 4,07 ,5 
kuşycml çuvallı 6,lS, kuşyemi dök- lnh Kıvrıkoğlu ve Kırklareli öğret-
me olarak 5,28 kuru~tan satıımışır. menlerinden izzet Palamar seçilcli-

lf. ler. 
Beyaz peynirler 31,04 - 31,15 ku- Uç saat süren bu toplantıda yerli 

ruştan, kaşcrlerin kllosu 50 - 52 ku- ve l talyan Arıları üzerinde görüşül-
ruştan, Anadolu yapaklnn 41, T-rak- müş ve neticede şimdilik yerli Arı-
ya yapakları 59,10 kuruştan, zeytin lann ıslahile l talyan Arılarının fen-
yağlan yemeklik olarak 39 - 41 ku 
ru&tan satılmıştır. ! ni Arıcılık istasyonları açıldıktan 

; sonra tecrübeleri yapılarak getiril••••••••••••••••••••••••...,.• 

CEMİYETLERDE: 

Hamallara Bir 

Örnek Elbise 

mesine, mevcut arı kovanlarını da 
ekonomik ve teknik noktalardan ta
dilat yapılmasına ve Arıcılığın fennt 
bir surette inkişafı için tedbirler a
lınmasına, bilgili elemanlar yetişti
rilmesine, bu sene olduğu gibi her 
sene Peşteye Ziraat ve Kültür Oğ

Eski hamallar Esnaf Cemiyeti iki retmenleri gönderilmesine, Arıcılık 
tahsili için aynca Isviçreye her vila
yetten dört talebe gönderilmesine, 
bir merkez nümune istasyonu ve ın
buratuvarı tesis edilmesine, her ay 
arıcılık birliği tarafından bir Ancı
lık Risalesi çıkarılmasına karar ve
rilmiştir. 

taksitte ödenmek üzere hamallar a 
ayni tipte ceket veya pantalondan 

ibaret birer elbise yaptırmağa ka

rar vermiştir. Cemiyete mensup ha

mallarm hepsi ayni biçimde elbise 

giyeceklerdir. Birleşik Esnaf Cemi

yetleri bürosunda bir kütüphane ku

rulacaktır. Buraya her esnaf girebi-

lecek, kendi sınıflarına ait kanun ve 

nizamları okuyabileceklerdir. 

TORKOFISTE : 

Takas Suretile 
Sattığımız Mallar 

Takas komisyonu Türkofis reısı 
Cemal Ziyanın başkanlığında topla
narak tak as suretıfle ihracı kararlaş

tırılmış maIJarın son muamelelerini 
bitirmiştir. 

Halde Dün ü tışlar 
Bamya, k ilosu : 9 - 12, sakızkaba

ğı: 3 - 5, dolmalık büber : 5 - 6, sivri 
bübcr: 2 .50 - 3 .50, kır domatesi: 
2.50 - 3, sırık domatesi: 5 - 6, çalı 

fasulyesi: 6 - 10, ayşekadın fasulye
si: 12 - 13, fasulye yeşil: 10 - 12, 
soğan: 4 - 5, sarımsak: 5 - 6 kuruş. 
Asmakabağı adedi: 2 - 10, patlı

can baş: 2 - 2.50, orta: 1 - l. 75, u
fak : 0.75 - 1.25, bostan patlıcanı: 

3 - 4, hıyar: 0,25 - 1, mısır: 0.50 - 1 
kuruş. 

P a ncar demedi: 1.50 - 1. 75, may
donoz: 0.40 - 0.60, dereotu: 0.40 - 0.60 
kuruş. 

Osmnnpaşa elması kilosu: 7 - 10. 
çek irdeksiz tiziim: 10 - 14, Türbeeri
ği: 15 - 20, Kaysı: 15 - 20, zerdali: 
5 - 8, fındık 5 - 8, şcftaJi: 8 - 15, viş
ne: 7 - 12, akçe armudu: 30 - 40, kı
zılcık: 5 - 7 kuruş. 

Ecnebi limon 100 adet: 200 - 500, 
karpuz Yenidünya baş: 22 - 28, orta: 

16 - 18, ufak : 3 • 10, kavun Topatan 
baş: 15 - 17, orta: 10 - 12, ufak: 

2 - 6 kuruş. 

( BORSA 
1 - 8 - 938 

ÇEKLER 

Londra 6.20 
Nevyork 126.265 
Parls 3 4825 
Milfıno 6.645 
Cenevrr 28.9125 
Amtcrdıım 69.22 
Bertin 50.685 
Brüksel 21.3325 
Ati na 1.135 
So!ya 1.53 
Prng 4 355 
Madrlt 6.20 
Vraşova 23.62 
Budııpeşte 

J 
2480 

Bükreş 0.9325 
Belgrat 2.8575 
Yokohama 36.195 
Stokholm 31.!!95 
Moskova 23.6725 

ESHAM ve TAHVi LAT 

Türk borcu I Vadeli 

Türk borcu ı P€'mn 

Ergani ,_,, __ 

Topraklarımızın 

Muhtaç Olduğu 

Gübreler 
Senelerce evvel Türkiye arazisi ; 

nin muhtelif mıntakalarda terkibini 
ve topraklarının muhtaç olduğu mad 
deleri araştırarak bir rapor hazırla
mış olan bir İngiliz firmasının r apo
ru Ziraat Vekaletine gönderilmiştir. 
Bu raporda m uhtelif arazinin hangi 
nevi gübrelere ihtiyacı olduğu gös -
terilmekte olduğundan Vekaletçe 
yaptırılacak tetkiklerle karşılaştırı

lacaktır. 

İÇ PlY ASALARDA : 

Fiyatlar Arttı 
İsteklerin artması üzerine iç piya

salarda bazı malların fiyatları yük
selmeye başlamıştır. Bu arada tütik: 
ve yapak piyasalarının kiloda 2-3 
kuruş arttığı bildirilmektedir. 

GÜMRÜKLERDE: 

Bir Haftada 
Sattığımız Mallar 

Temmuzun son haftası içinde İs
tanbul gümrüklerinden ihraç olunan 
mallarızımın kıymeti iki yüz otuz 
bin lirayı geçmektedir. Bu malların 
en fazlası Rusya, Almanya, Amerika 
ve lngiltereye gönderilmiştir. Satı-

lan malların arasında yapak, tiftik, 
barsak, deri, mikset, yaprak tiitün, 
kuşyemi, tuzlu bahk, kitre ve sair 
muhtelif maddeler bulunmaktadır. 

Boşanma 
Dava/arz 
Niçin Artıyor 

(Başı 7 incide. 

B ugün, mektep sınıflarında 

bir çok nişanlılar, nikahlı

lar var. Üniversite talebesi, ak
şam üzeri, filanca lisenin kapısın

da niktıhhsını bekliyor. Bu suret
le, dama gibi, tavla gibi, hafü bir 
oyun haline sokulan izdivacın ni
çin hayırlı neticeler veremediğini 
uzun uzun düşünmiyc lüzum var 
mı? 

İzdivaç, şüphe yok ki çoğalma
sını temenni edeceğimiz bir hadi
sedir. İzdivacın faydaları. bekar
lığın zararlarından çoktur. Bir 

cemiyet içinde tüten her mesut 
yuva, istikbal emniyetini artırır. 

Fakat izdivacın, beklenilen fay
daları, neticeleri verebilmesi, ev
lenenlerin zaruri şartları iktisnp 
etmelerine bağlıdır. Yoksa, fara
za. 14 yaşında bır kız çocuğu ile, 
18 yaşında bir mektep talebesinin 
izdivacından, bir boşanma dava
sından başka hiçbir !ley doğmaz. 
Ve o takdirde, bızim gibi, isteme· 
den çöp yıkanlar da, çöp çatanlar 
kaclar çolalır!. •• 
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Tokyo 
Bildiriyor 

(Bat' l fncfdeJ 

BiRiNCİ ··· sA:·Y·F;ADAN MABAAT · 
•'. " ... . ··.. -.'"/ ·t . ..r~ '·!..., •. '·', ...• 

Hatay Meclisinde 22 

TAN 

Moskova 
Bildiriyor 

(Bqı l 
Japon piyadesi, topçu yardımı ile 

Sovyet arazisi dahilinde 4 kilomet-

3-8-938 ~ 

"Bulgaristanın Balkan 
Antantına Girmesine 
Mani Kalmamıştır,, 

Ağustosun ikinci günü sabahleyin 
saat 9 da bir Sovyet taburu önünde 
dokuz tank olduğu balde Çang Ku
feng tepesinde bulunan Japon kuv
vetlerine taarruz etmiştir. Bu tabur 
geri püskürtülmüş ve sahada üç tank 
bırakılmıştır. 
Tebliğde taarruzdan evvel 12 Sov-

yet tayyaresinin Çang Kuf eng ve 
Shatsayı !bombardıman ettiği ilave 
ve "ıbu yeni tahrik kal'şısında Ja
ponların sabırlı davrandıklan., tas
rih edilmektedir. 

Sovyetlerin hücumlan 

T •• k M b B 1 k n kadar llerlemiye muvaffak ol-ur e us u unaca m:rurkat; aaat sonra, vaka mahal-
line gelen nrzami Sovyet kuvvetleri, 
Japon kıtalarını Sovyet arazisinden 
tardeylemiştir. 

fBaf' l incide) 
tehlplerln adedi şu suretle tesbit 
edilmiştir: 

Türk 358, Alevi cemaati 113, Er-
meni cemaati 55, Arap cemaati 18, 
Grek Ortodoks cemaati 20. 

YekUn: 564.. 
Bu rakamlara göre, Hatay mecli

sinde mebusluklar muhtelü cemaat-

min bağı çözüldü. Hem o kadar çok 
soruyorlardı ki az kalsın kart falan 
almaktan vazgeçecektim. Fakat dü
şündüm: Buraya kadar birçok teh
likeler atlatarak vazüemi yapmıya 
geldim. Şimdi nasıl olur da tekrar 
dönerim. Dayandım. Bin bela ile bu 
kartı alabildim. İşte şimdi de tamam 
ladım. Artık rahat rahat köyüme ve 
işlerime dönebilirim. diyerek uzak
laşıyor. 

İki taraftan da yaralı ve ölü var
dır. Japon ölü ve yaralıları 400 kişi 
yi bulmaktadır. Japonlar, Sovyet a
razisinde beş top, 14 makineli tüfek 
ve kurşunları ile 157 tüfek bırak -
mışlardır. Sovyetler cihetinden 55 
yaralı ve 13 ölü vardır. Bundan baş
ka bir Sovyet tankı ve bir Sovyet to 
pu zedelenmiştir. Müşahede tayya
resinden paraşütle yere atlıyan bir 
Sovyet pilotunun Japonlar eline düş 
tüğü sanılmaktadır. 

(Ba~ 1 incide) fmdan imzalanan paktın tarihi b:. 
şüren .Balkanlar şimdi ona bir emni- ehemmiyeti olduğu muhakkakt 
yet ve selamet misali vermektedir· 1935 de Strase konferansında rnef' 
ler. Tek başlarına bir şey yapamı- zuu bahsedilmiş olan bu anısşıtl; 
yan küçük memleketler birbirlerine Bulgar milleti ile komşuları ar~~ 
yaklaşmakta ve büyük devletlerin da yeni bir devre açmaktadır. :aut_, 
hesaba katmaları lazımgelen bir kuv- ak.itlerin serbest bir tarzda irnı:ıfr 
vet teşkil etmektedirler. Tamamile dıkları bu anlnsma, bir son değil'.ıııif 
sulhün emrinde bulunan bir kuvvet kat bir merh:ıleuir. Memlekctlcrı ~ 
harp vukuunda pek ağır bir sıkl~t aras.ındaki bu yakla ma, yalnız Pil' 

olabilir.,, lcr tarafmclnn değil, fakat sulhiiJ\ b 
Seul, 2 (A.A.) - Kore Japon ordu

su genel kımnayı namına söz söy
lemiye salfıhiyettar bir .zat, Domei 
muhabirine aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

.. _ Japon istihbaratına göre, pa
zar günü Çang Kufengi terkeden 
~t kıtalan, o zamandanberi mü 
teaddit defa Japon mevzilerini bom-
bardıman etml§lcrse de iman ziyaı
m mucip olnıamışlar<lır. 

•Japon ordusuna ve donanın.uma 
mensup tayyareler ile Japon kıtala
rı. yardmılan istenildiği takdirde 
harekete hazır bulıınmaktadır. 

-Dündenberl Sovyet tayyareleri 
müteaddit uçuşlarda bulunmuşlar 

ve Mançuko ve Korede açık mmta
kalan bombardıman etmişlerdir. Bu 
derin bir nefret uyandırmıştır .• 

Souyet tayycuelerinin 
hareketleri 

ler arasında şu suretle tevzi edile
cektir: 

Türk cemaati: 22, Alevi cemaati-
9, Ermeni cemaati: 5, Arap cemaati: 
2, Grek Ortodoks cemaati: 2. 

Yekun: 40. 
!kinci müntehlplerln namzetlikle

rl yarından itibaren sekiz Ağustosa 
kadar komisyona kayıt ve kabul edi
lecek ve intihapların hangi tarihte 
yapılacağı sonradan tcsbit edilecek· 
tir. 

Kayıt /,Zeri Nasıl 
Cereyan Etti 

Reyhaniye, (Tan Muhabirinden)
Sabah saat altı buçukta Reyhaniye 
seçim komisyonu reisi ve katiplerile 
otomobile biniyor hareket ediyoruz. 
Saat sekizde başlıyacak seçim kontro 
lüne yetişeeğiz. Otomobilde hep ta
nıdıklar. Reis mektepte iken hocam 
bulunan Bay Hakkı Jankat; katip
lcrde !hep arkadaşlar ... 

Tekrar !büroya döndüm. Fakat öğ-
leye yaklaştığı halde tek bir Arap 
kartı bile görmedim. Hayretimi bir 
arkadaşıma söyledim. O anlattı: , 

- Burada yazılan Arapların he
men hepsi sahte hüviyetler kullan
mışlardı. Birçokları ellerinde birer 
muhtar tavsiyenamesiyle gelmiş ve 
kart almışlardı. Tabii Arap olduk
ları için zorluk denen mefhum onla
ra tatbik edilmezdi. Yine burada tes-
cil olunanların bir çoğu Suriyenin 
şurasından, burasından toplanmış 
serserilerdi. Şimdi tekrar yerlerine 
döndüler ... 

- Niçin bir daha gelmiyorlar? 
- Hangi nüfus tezkeresiyle? Han-

gi Hatay vatandaşı hakkile dönebilir 
ier ... O günler geçmiş ola .. 
Kapının önünde muazzam bir ka

labalık var. Saat on iki.. Dört saat-

Gerek Japonların istila hareketin 
den evel gerek çarpışma esnasında, 
Sovyet kıtalan, bir defa bile, Man
çurya hududunu ihlal eylememişler
dir. Bu suretle hareket etmeleri ne
ticesidir ki, Japon mütecavizlerini 
kuşatmak veyahut cenahtan hücu -
ma almak imkanı varken yapılma -
mıştır. 

Sovyetler Birliğinin Tokyodaki 
maslahatgüzan, Japon hükumeti 
nezdinde enerjik protestoda bulun -
mak vazifesile memur edilmiştir. 

Maslahatgüzar, ayni zamanda, hu -
dudu Rus - Japon paktlan ile ve 
Çin mümessillerinin imzalarını taşı-

Ovr gazetesi şöyle yazıyor: tün hakiki dostları tarafından 9~ 
"31 Temmuzda Seltınikte vukubu· edilmekte idi. llliklımctlerin. b

1
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lan hadise dolayısile Balkan Antantı rimizi halen ayırabilen anlasnı!lı 
ve Bulgaristanı samimiyetle tebrik hırı bir tarrıfa blraknral~ yalnız cc~ 
etmek lazımdır. Balkan Antantı Uul- atin yüksek ve daimi menfaatler,. 
garistnna siltıhlanma sahasında mü- naz:ırı dikkate almış olmasından , 
savi haklar vermek yani N<>yi mua- layı memnuniyet izhnr edebilirıı. r,11-

hedesinin askeri lılikiimlerini kaldır- sureile hareket ed<.'rck Yakın ş,~ 
mak ve Trakyunın Bulgaristana ait enternasyonal zihniyetinin mesllt r 
olan kısmındaki gayri askeri mınta- misalini daha vermiş ve milletl~r,J 
kayı lağvetmek basiretini gi.isterdi. rasındnki knrdeı:;lik eserine ciddi 
Bulgaristann gelince bu memleket de yardımda daha bulunmuştur. /. 
Hitler Almanyasının yaptığı gibi bir "Biz Rumenlere gelince, bll 
taraflı hareketlerle kendisine tahmıl nasebetler, geçen Mnrtanberi eli~ 
edilen mecburiyetlerden hoyratça uzatmamızın hnkiki politik mfın' ; 
sıyrılacağına büyük bir sabır göste- münezzeh bir jest olmadığını ve(I 
rcrek beynelmilel taahhiitlerini dü- vesile ile isbnt eylemiş bulunuY

0 Iİ' 
rüst bir şekilde ifa ettiği için niha- Bizsiz yapılması imkansız olan 5t ~ 
yet mükafatını görmiiştiir. nik vesikası, biitiin milletlere l 

Tokyo, 2 (A.A.) - Domel Ajansı 
Antakya Halep şosesi üzerinde son 

sürat yol alan otomobilimiz birden 
tKore ordusu umumt karargahının a- oldu ki sarsılmaya başladı. Şoför 

tanberi durmadan dinlenmeden ça
lışanlar artık tatil edecekler. Fakat 
birisi rica ediyor: 

yan melfuf haritalarla sarih suret -
te tesbit edilmiş olan Sovyet arazi
sine hürmet etmek istemiyen Ja -
pon militaristhırinin faaliyetin in 
muhtemel menfur net.'ı•elcri üzeri
ne Japon hükümetinin nazan dik -
katini celbedecektir. 

Selfınik itnufı miişterek emniyet hasseten komşulara karşı Rumen 1, 

prensiplerine tevfikan ve Milletler Jetinin ve Rumen hiikiimd:ırı?1111' 
Cemiyeti Paktının ruhuna uygun bir kip ettiği sulh politikasının bıt ~ 
şekilde dostane ve muslihane yapı- hanıdır. Rumen hiikiımetinin bll # 
lan tadilfıta bir nümune olarak gi5s· ta iltih::ıkı, Bulgar milletine karşı J 
terilebilir. Artık Bulgaristanm Bal- matlı dostluk hissiyatının ve#.,. 
kan Antanfl'la girmesine mani olnn zamanda diğer milletlerin Fll f ı 
hiçbir sebep kalmamıştır. yanın daimi menfaatleri ve şer.~~ pğıdaki tebliğini neşrediyor: döndü: 

UçUf nizamı halinde Sovyet tay- - Suriye topralına girdik! dedi. 
ya.releri, saat 18 de gayrimeşru. su- Bu yol garip bir tesadüfle iki hü· 

- Köyüm çok uzak. Döneceğim 
eğer öğleden evvel işimi göremez
sem bugün burada kalınm. 

lngilterede akisler kabili telif taleplerine karşı gos ~· 
Londra, 2 (A.A.) - Ingiliz diplo- len anlayış zihniyetinin bir isb~t ,f 

matik mahfcllerinde Selfınik Paktı- Milletlerimizi muvakkat olnr.a~ tııtl' 
nın imznsı müsait bir şekilde karsı- rabilmiş tarihin kerm ve serdı (1S tJf 
lanmıştır. Bu mahfeller, dostane mii- de, Rumanya, istikbale emniyetle gır 
zakerelerden baska bir çnreye te~eb- karken, asırlar içinde Bulgnr "~I 
büs etmeden Milletler Cemiyeti P:lk- men milletlerini birbirine bnğ, 
tının 19 uncu maddesi mucibince sıkı işbirliği safönlarını hatırlS 

rette hududu geçerek Tum nin sağ kiimetin topraklarından geçer. Üze
aahilind K . üzerinpe rinde bulunduğumuz kısmın alh Ha-

e ore arazısi de uç- tay topraklarıdır. Uzun sürmiyen bu 
muşlardır. Tayyareler, Korenln Şi- sarsıntıdan sonra asfalt yola, topra
malinde Kojo köyünü bombardıman ğımıza kavuştuk. • Biraz sonra ana 
etmişlerdir. Hudut Mdiselerinin bl- caddeden ayrılan yol üzerinde Rey· 

Kabul ediyorlar. Bunu bunun gibi 
birkaç tane daha takip ediyor. On
lara da peki... On beş dakika fazla 
çalışılıyor. 

Verilen nişanlar 

. 
dayetiDden bug\m ee.at 18 e kadar ~ haniyeye doğru gidiyoruz. 
Oan .Japon zayiatı fUdur: Uç Subay Saat sekize geliyor. Reyb.aniyede-

rve 27 er ölü ve 67 er yaralı. yi.z... 

Öğleden sonra saat üçte komis
yon büroya ben de Antakyaya dön
mek üzere aynhyoruz. 

.. Fasıl Balta 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyetlt.r 
Birliği yüksek meclisi divanı, devlet 
hudutlarının müdafaası esnasında 

gösterdikleri cesaret ve kahramanlık 
tan dolayı dört hudut muhafızına Kı-
zılyıldız nişanı vermiştir. 

Fran•ız gaetelerinin tahminleri 

mevcut muahedelerde tadilat yapıla- tadır. /1' 
bilec~ğine bu paktın bir .misal teşki~ "Selanik anlaşması, Balkan ~ 
ett~~~~ b~yan. etm:kt;dırler: .. !:yn~ tantınm yaratıcı politikasın~~L,;;v' 

_ _,,.,,*ı:ttT._,ınr-.-'l'lt'"'lftr-\-\ =.~~M::..:;A~K AL EDEN M A 8 AT) 

:r=o.'7::'.~;:·::. n.:::::·::lünekoşuşan- ozandan -
P.ariL 2 i.A.A..) - Ga,._,,.t-1- ~"

~t - J'apon hldiseleri hakkında miı l
'h 

11 1 1 
. 

1 
bil oır teyıaı ve DalKarı ~m.a .M 

s ı ane usu er e ne er yapı a e- .. .. . • göP"' 
ceğini göstereceği ümit edilmekte- kuvvet ve tesanudun ınkar 

ınmn tesbiti imkam olmıyan Japon la rilave edilince mahşeri bir kalaba s hükümler vermekte istical etmemek

le beraber bu hadiseleri bulundukla
rı coğrafi mıntakanın haricine yay
makta ve ne J aponyanın, ne de Sov
yetle~ Birliğinin menfaati olduğu ka
naatini izhar etmekte mütte!iktırler. 

dir. mez bir bürhanıdır. 
"Bu miihlm esere riyaset ecleıl 

tayyareleri, bu sabah, Mançukonun is 
k hud d d üm1 

lık sokaklan dolduruyor. Re mem- On ra 
pr u un a uc e Çang Ku- . -
feng mı tak d 

&.. • nun saat tam sekız, buroda her şey 
n asın a uır uçuş yap - - ~ 

_,.,,.,... So t azlsi h d d hazır.,_ Kontrolun yapıldıgı mek- s e 1 a"" n•ı k 
~ ve vye ar u u unu t b' - - h hı d 1 E 
ta

,_: ı · ı rd' J h _,_. ep ınasının onu ına nç o u. s-
'JUP ey eınış e ır. apon an . .ııye . . 

Nezareti bunun bir "ihtar ldu;;.,,_ kı komısyon zamanında yolsuzluğun Lö Jur diyor ki: 

Samuprava makalesi 
Belgrad, 2 (A.A.) - Balkan An

tantı ile Bulgaristan arasında imza 
edilen Sclf.ınik itilf.ıfı hakkında Samu-
prava'da bir bnşmakale neşreden bu 
gazetenin miidürü Yovanoviç ezciim
le şöyle demektedir: 

devlet şerlerine ve büyi.ik sulh .,e 
ternasyonal iş birliği davasında 
litik meziyetlerini ve geniş an

11 

zihnivetni bir kere daha göS 
• . 1 : ..... iıi 

' " 0 e.... ı b b- d · d. 
nu ibildirmektedir. Sovyetler, mu- enlvaı yaril~n ank ul kuro a lşıınd'l~ ev-

k bil 
,_ __ k tt bul 

1 
rd vece ve en art ar ontro e ı ıyor. 

a: u.an: e e unmamış a ır. H k k rt .. f t zk .. 
Bu sabah Çang Kufengi bombardı- t• e.r es - at ve knu us eik rteresını ge: 

b lı So t ta 1 
. ırıp gos erece ve a ına yenı 

mana aş yan vye yyarc erı k ak 
t 9 d h 

_ 
1
_ f 

1
. tlw . . numara onac . 

saa a er tur u aa ıye erme nı-
hayet vermişlerdir. Jandarma ikişer ikişer içeriye bı-

rakmıya başlıyor. Kartı evvela aza 
Mançakonun prot~tonı alıyor, yüksek sesle adını, babasının 

Hsing.king. 2 (A.A.) - Hükumet, adını doğum tarihini ve ikametga
Barbindeki SovyeioaŞKonsolosu va- hını okuyor. Halkevi ve komisyon 
sıtasiyle 1 ağustos Çang Kufenge katibi bunlan deftere geçiriyor .• 
yapılan taarruzlan hakkında Mos- Kart azadan reise oradan da ikinci 
kovaya bir protesto notası gönder _ katibe gelerek yeni numara alıyor. 
miştir. Notada Sovyetlerin, "teca- Tekrar mühürleniyor ve sahibine 
vüzkarane hareketlerinin doğura'bi- iade ediliyor. Bütün bu işler bir ma
leceği vahim neticelerin mesuliyetini kine sürati ve fabrika intizamilc ba
yüklenccekleri,, bildirilmekte ve şanlıyor. Evvelce yine burada bu 
Mançuko !hükflmetinin, Sovyetler sandalyalarda oturanlar günde an -
tavrı hareketlerini değiştirmeği ka- cak kırk elli kart yazıyorlardı. Şim
bul ettikleri takdirde, tekrar müza- di saatte elliyi altmışı geçiyor. Dört 
kereye girişmiye hazır bulunduğu saat sonra sıra numarasına bakınca 
ilave edilmektedir. doğrusu hayret ettim: Üçüncü gün, 

ikinci protesto yekun bini geçmiş. Hüsnüniyet ve 
bitaraflıktan doğan bu sürat ve in-

Tokyo, 2 (A.A.} - Domei Ajansı
nın bildirdiğine göre, Mançuko hü
kumeti, Çang Kufengteki hudut ha
diseleri dolayısıyle Harbindeki Sov
yet konsolosuna çok şiddetli bir li
sanla yazılmış ikinci bir protesto 
vermiştir. 

Japon kabinui toplantısı 

tizam cidden takdire layıktır. 
Henüz intihab hakkına malik olan 

gençlerden tutunuz da seksenlik ih
tiyarlara kadar akın akın gelen hal
km yüzünde bir sevinç var. Evvelce 
binbir tehlike içinde gelip yazılan
lar şimdi emniyet ve huzurla bu mil
li vazifelerine koşuyorlar. Bir va -
kitler bu kapının önü Türklere da
yak atan, kurşun sıkanlarla; şimdi 
ise Türk olduğu için ütihar edenler 
le doludur. 

(Ba.§1 l incide) 

Vaziyeti şöylece görmek doğru 
olur: Hakiki bir barışa va

nlmadığı için Cihan Harbi, Lozan 
sulhünün sahalanndan hariç olan 
her sahada şu veya bu şekilde de
vam edip gidiyordu. Selanik banşı 
Lozan !barışını tamamlamış ve Ya
kın Şarkı banş hesabına bir bütün 
halinde kazanmıştır. 

Cihan Harbinden sonra ikinci bir 
banş kurulmasının insanlık hesabı
na, ehemmiyeti büyüktür. Macera 
ve tecavüz siyasetini temsil eden ta
raf, Balkanlardaki istinat noktasını 
kaybetmiştir. Bulgaristanın, şunun 

veya bunun aleti diye hareket et
miyeceğini, ancak kendi milli men
faatlerine göre müstakil bir siyaset 
kullanacağını ilim ederek mukadde
ratını diğer Balkan milletleriyle 
müşterek görmesi ve o milletlerle 
gönül boşluğuna dayanır bir barış 
imza etmesi, sulh cephesini Çok kuv
vetlendirecektir, macera ve tecavüz 
tarafını da barış lehine olarak ywnu
şatmağa hizmet edecektir. 

.. Hadiselere bir facia şekli verme

mek arzusu Moskovada olduğu ka
dar Tokyoda da izhar edilmektedir.,, 

Epok gazetesi Tokyo kabinesince 
ittihaz edilen tavrı hareketin Japon 
askerlerinin Mançuko hududunda 
gösterdikleri faaliyetle b\r tezad teş· 

kil ettiğini kaydetmektedir. 

icra Dalrelerlnde 
Yapllacak lslahat 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden>-
Adliye Vekileti, icra daireleri üze
rinde tetkikler yapmaktadır. Bura
da tetkikat yapıp memleketine dö
nen profesör Leyman'ın raporu da 
alındıktan sonra icra dairelerinde 
yapılacak ıslahata dair bi'r proje ha-

zırlanacaktır. 

sonra sıra Versay işine gelecektir. 
Son yirmi sene içinde evvela İngil
tere, sonra Fransa hakiki barışın 
manasını, çok ağır bedeller ödemek 
suretiyle kavramışlardır. Almanya 
ve İtalyanın tecrübeleri de herhalde 
fırsat bekleme siyasetinin karlı ve 
verimli bir yol teşkil etmediği ve ba
rış ve emniyete dayanan yeni bir 
düzene ihtiyaç olduğu yolunda olsa 
gerektir. Yalnız bu idrak fiile çev
rilecek derecede olgunlaştı mı, bu
nu henüz kati bir şekilde kestirmek 

Tokyo, 2 (A.A.} - Japon Sovyet 
nudut hadisesi bu sabahki kabine 
toplantısı esnasında görüşülmüştür. 
Hadisenin aldığı son şekil hakkında 
Uar,aki izahat vermiştir. Uagaki bu 
m .... 1,. h kkında Sovyet hükumetile 
yapılan diplomatik temaslar hakkın
da arkadaşlarına malumat vermiştir. 

Muamelesi biten kartını alıp çı

kan seksenlik Abdullah' çavuşun ar
kasından yürüdüm. Koridorda ko -

Bundan sonra sıra Triyanon 
muahedesine gelmiştir. Bu 
muahedcnin gömülmesi ve 
Balkan barış mıntakasının 
Macar topraklarını içine a
larak A vrupanın göbeğine 
doğru uzaması, bir zaman 
meselesidir. Bu mühim adım
da da teşebbüsün Küçük 1ti-
Jfıf cephesinden ziyade Hal
lrnn cephesinden gelmc!'i ta
bii bir hareket olur. 

mümkü? değildir. 

Yünrn Kumaşlarda Gümrük 
Resmi indi 

!undan tuttum ve sordum: 
- Nasılsın baba? ... 
- Eyvallah oğlum eksik olma!. 
- Nasıl, diyorum, köyün buraya 

uzak mı? .. 
- ÜÇ dört saat gelir .. 
- Evvelce bu karh alırken hiç 

Çünku hadiseler o şekilde inkişaf 
etmiştir ki Çekoslovak davası, Bal· 

"Her tiirlii tavassutun haricinde 
meydana getirilen bu eser Balkan 
şuuruna, Balkan milletleri arasında 
emniyetin elzem olduğuna ve bu 
milletlerin mukadderatile Balkan 
mukadderatının birbirinden ayrılamı 
yacağına yeni bir delil teşkil etmek
tedir.,, 

M etaks<U Atinaya clönclü 
Atina, 2 (A.A.) - Bütün gazete

ler, Başvekil Metaksasa, Selanikten 
Atinaya kadar bütün yolda gösteri
len heyecanlı tezahürler hakkında 

hususi muhabirlerinin telgraflarını 

neşretmektedir. 

Köylü halk, her istasyonda, Başve
kili alkışlamış, Kral ve Başvekile 
bağlılığını ifade eylemiş, Başvekili 
Selanik anlaşmasının imzasından do
layı tebrik etmiş ve Hanya hare!~e
tini takbih eylemiştir. 

Başvekil Metaksas, Laniada bele
diye reisinin sözlerine cevaben de
miştir ki-

" - l!anya isyanı, oraya yolladı
ğımız takviye kıtalarının vurudun
dan evvel bastırılmıştır. Zira, bu i:;
yan, Girit halkının arzusuna değil. 
fakat şahsi menfaatlere istinat et· 
mekte bulunmuştur. 

"Bulgristan ile yap1lan anlaşma
nın imzasına gelince, sevincinize iş
tirak ederim. Ehemmiyetini takılir 
ettiğiniz bu tarihi vesikayı imzala
mıs olmaktan dolayı bahtiyarım.,, 
Başvekil Atinaya diin gece saat 

23 te varmış ve burada da heyecanlı 
tezahürlerle karşılanmıştır. 

Rumen Hariciye Nazırının 
sözleri 

Bükreş, 2 (A.A.) - Selanik Pak
tının imzalanması münasebetile, Ha
riciye nazırı B. Komnen, Rador A
jansına aşağıdaki beyanatta bulun-

Ankara, 2 (Tan muhabirinden)
Son hir kanunln. yiinlii · kumaslar
hı, tıattaniyelcrin i tihlak resmi in. 
dirilmistir. Bu suretJe Rumeli şaya
ğı 235, kiilaki 155, İngiliz §ayağı 220, 

zorluk çekmedin mi? 
- Nasıl çekmedim ya! ... Anam -

dan babamdan tutun da ta dede -
lerime kadar sordular. Saatlerce kar 
lllannda cevap vermekten dizleri -

kan ve Küçük İtilaf devletlerinin sa
lahiyeti hududundan çıkmış, umu
mi bir Avrupa meselesi olmuştur .. 
Yani hadiselerin inkişafı, Macarista
nın mukadderatını Balkan devletle
rine, Çekoslovakyanın mukaddera
tını Garp devletlerine bağlamıştır. 

Merkezt ve Garbi Avrupa devlet
leri, belki de henüz barış masasına 
oturacak hale gelmemişlerdir, faknt 
ortaya yeni hadiseler ve fırsat

lar çıkmazsa, buna doğru hazırlık

lar ve istidatlar herhalde eksik de
ğildir. Bu devletler, banşa varan 
kestirme yolu öğrenmek isterlerse 
gözlerini SelAnik anlaşmasına çevir
mel~ri kifidir. Hakiki banşa hangi 
samımı ve dürüst usullerle varılaca-ğ h k muştur: 

ı 8 kında Selanik anla§ması tap- " _ Selanikte Balkan Antantı ve 

iki kiloluk battaniyeler 370 kuru

p inmiştir. 
S evr, Nöyyi ve Triyanon ya

lancı barışları gömüldük-ten 

taze bir ·· omektir. Bulgaristan adlarına Başvekil Me-
Alamet Emin YALMAN. taksas ve Başvekil Köseivanof tara-

Rumanya kralına tazım eru .. 
zetmeden sözlerimizi bitire"' ll 
Nihayet, bu yüksek tarihi nısfl; 
serin vücut bulması için husıı 
uzlaşma zihniyeti ile zarı'l11 

şahsi yardımlannı esirgerniyeıı 
Köseivanof, Metaksas, Stoyadi 

Rüştü Arasa samimi şük~n dl 
rimizi de takdim etmek lazır1' 

Yunanistancla bayram h _IJ!ı 
Atina, 2 (A.A.) - Atina ~" 

ağustos yıldönümünü kutlaI1'18~ 
şimdiden bayram halini il 

Bütün resmi ve hususi müeS5 

biMlar bayraklarla süslen 
Milli gençlik teşekkülüne 11' 
takımlar, şarkılar, okuyarak 
lardan geçmektedir. F.ysle 
muhtelif teşekküller, Meçhul . 
abidesinin öniinde geçit re et 
yapmakta ve abideye çclenkl 
maktadır. 

Yıldönümü şenliklerine ' 
için eyaletlerden Atinaya ge) 
binlerce ki~iye yatacak yer ti 
için turizm servisleri tarafınd 
sust tedbirler alınmıştır. 

Bugün stadda, bütün eyal~ I' 
gelen gençlerin geçit resrrııfl 
danslarının provası yapılmıştı' 

-----ııo ~ 
Ziraat Ser9isi 

Ankara, 2 (Tan muhnhirİ1' 
Ö ·· " d k. ·r.r' numuz e ·ı mayıs ayı ı, 

Ankarada bir 7.irant Sergiı:İ 
~aktır. Bu Sl'rgitlen mak.;at •. 
kete uygun zirnnt nlctlcri tı 
tcsbit etmektir. Bu atletler t 

dildikten sonra gümrük rrııı' ~ 
ri yalnız bu aletler için tatl> 
lecektir. 

Difer taraftan bir de zirai 'I_ 
ler piyasası servisi tarafında~ 
gi açılacaktır. Bu sergide afll 
muneleri te,hir olunacaktır· 
lij için orman mahsulleriıtİ,. 
yeter inden istifade edilecektif• 
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BULMACA AÇIK EKSiLTME ILANI 
HaydarpaJa Lisesi Satınalma Komisyonundan : 

Nevi Mikdar Tahmini Bedel Tutan 
E~ günkü bulmacamızın 

Halledilmiı Şekli 

1 2 3 4 5 6 ' 8 9 10 Topatan kavunu 
Kırkağaç kavunu 
Karpuz 
Çavuş üzümü 
Yapıncak üzümü 

Kilo 

4000 
8000 

t2000 
4000 
4000 

Lira K. 

o 05 
o 06 
o 05 
o 23 
o 15 

Liıa K. 

200 00 
480 00 
600 00 
920 00 
600 00 

1 
2 

3 
f 
5 2800 00 

Haydarpaşa Lisesi pansiyonunun 31-12-1938 tan1ılne kadar yukanda 
mikdarlan ve tahmint bedelleri gösterilen kavun, karpuz ve üzüm ihtiyacı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6-8-1938 Cumartesi günü saat 11 de İstanbul Kültür binası için-
de Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

İlk teminat 210 liradır. 

BUGUNKU BULMACA İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. 
İsteklilerin cari sene Ticaret Odası vesikasile birlikte be111 gün ve saatte 

komisyona gelmeleri. (4688) 
ı 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

ır-"t-..,...~·~....,~~~~~-· 

2 --1--ıı---r--ı-...;, Deniz Lisesinden : 
3 

4 

Lisemizin birinci sınıfına on yedi yaşını bitirip on sekiz yaşından 
aylar almış olanlar ve ikinci sınıf için de 16 - 20 yaşında olanlar kabul 
edilecektir. 4 Ağustos akşamına kadar müracaat edilmesi. (5014) 

Kayıp: 930/606 tertip bahriye nu

maralı asker vesikamı kaybettim. 

Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 
Haşim oğlu Mehmet 5 •-~-'--I== 

6 
7 
8 

9 
lL •• 

Soldan sağa: 

1 1 ,. 
1 - İstnnbulda bir semt, 2 - Tav:ır-

h. t#reti vcnnek, 3 - Bir kadın lsrnl, ey
duııııt. 4 - Bizi doğuran, şahıs, 5 - Bir 
cina pardesQ. kötüleme, 6 - Çanakkale 
t&rananndn bir yer, 7 - İşaret g5stcrlr, 
lak:at. 8 - Tam erkek, kir. 9 - İleri gi
den, gevşetip esnetme.ı. 10 - Titreme. 

Yukandan aşağıya: 
1 - Ywıanistnnda bir yer, 2 - Ccnu

bt Anadoluda blr vilayetimiz, mahsfıs. 3 
- Dinlenme tren amban, 4 - Bir erkek 
1sını. cok değil. bir şeyi tem etmek. 5 -
Bir cins Ulfek; bir hnyvnn; 6 - Demir 
ip; bir hece. 7 - Nota; Karadenlzdc blr 
Yer. 8 - Bir mezhep snllklcri. 9 - Co
taıtan; :fena. 10 - Bir babanın kızları. 

1'lRIIDE: 

kardeılni Orakla Yaraladı 
Tire, (TAN) - Ciniyeri köyünde 

Mehmet o~lu Hasan ve kardeşi Hü-
leYin bir duvar meselesinden kav-

ÇALDA: 

Jandarmalara 

Tecavüz Edilmek 

istenildi 
Çal, (TAN) - Kazamıza bağlı Çı 

tak köyünde müessif bir hadise ol
muştur. Köyün muhtan Faik, karde 
şi Ali, köy heyeti azasından İsmail 
ve Mehmet, köy çobanını muhtarlık 
odasına çağırmışlar ve dövmeye ba§ 
lamışlardır. Çobanın feryadını du -
yan jandarmalar yetişmiş ve dövül
mesine mani olmak lstemffilerdir. 
Muhtar ve arkadaşları, jandarmaya 
hakaretle mukabele etmişler, bir a
ralık tabancalarını çekip jandarmala 
n tehdide bile kalkışm1şlardır. 

Muhtar ve arkadaşları tevkif e -

dilmişler, adliyeye verilmişlerdir. 

ga etmişlerdir. Hasan, Hüseyini o
rakla başından yaralanmış ve yaka
lanmıştır. 

Devlet bemiryolları ve Limanları fşletme U. idaresi ilanları 
"'""··'-• n-9".;_._,, __ '!) •inl'i\ f c-1.-.+,_ .... of:ı..J t:-lJ•,l': •• :t _ -

Muhammen bedelleri ile bulunduk1an yer, miktar ve vasıflan BJ4ğıda 
Yazılı ilızar edilecek balastlar 18/ 8/ 938 perşembe günü hizalarında yazılı 
saatlerde Soğucak civanndaki 4000 metre mikabı açık eksiltme ve Yeni-
kö . . l Y cıvanndakı 6000 metre mikabı kapalı zarf usulile Balıkesirde 3 üncü 
§letnıe binasında eksiltmeye konmuştur. 
B~ işe girmek istiyenlerin yine hizalarında miktarlan yazılı muvakkat 

teınınat vermeleri ve: 

1 
1 - Kapalı zarf isteklflerlnin 2490 No. lu kanunun tayin ettiği vesika

arı ve Resmi Gazetenin ın /1937 tarih ve 3645 No. lu nüshasında inti
§ar eden talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif mektuplarını 
ll::ıuhtevi zarflarını saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri. 

2 - Açık eksiltme isteklilerinin kanunun tayin ettiği vesika ve beyan
~~eleri!le saat 16 ya kadar Komisyon Reisliğine müracaatlan lazundır. 
k~ l§e aıt şartnameler Balıkesride 3 üncü İşletme Müdürlüğünde Yeni. 

oy ve Soğucak istasyonlarında parasız dağıtılmaktadır. "4890., 

~a1astın bu- Kilo- Cinsi · Miktan l\1uhanı- Muvak- İhale 
Unduğu yer metresi. metre men be- kat temi- saati 

Mlkabı deli nat 

\>enlköy elvan 258-268 Yarma ve o- 6000 
caklardan 

S küskü ile 
0fucak elvan 204-215 Yarına ve o- 4000 

caklardan 
küskü ile 

Lira İira 
6000 450 

4000 300 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden : 
Tapu ve Kadastro okulu (A) ve (B) şubelerinden müteşekkildir. 

15 

16 

(A) şubesi iki sene okur. Bu şubeye ortaokul mezunları kabul olunur. 
~ <B) şubesi ibir sene okur. Bu şubeye ayda azami 30 lira yevmiye 

Ellilir. 

t Lise mezunlarından talip adedi kilfi miktarda zuhur etmezse onun
u 81.nı.fı ikmal edenlerden de kabul edilir. 
~ leaydü.kabulunu istiyenler bir dilekle aşağıda yazılı vesikaları okul 

Elktörlüğüne göndermelidirler. 
l - Nüfus cüzdanı. 
2 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. 
3 - Hüsnühal varakası - "Polisten musaddak bulunmalıdır . .; 
4 - Sağlık raporu "Belediyeden musaddak bulunmalıdır ... 

ttı 5 - 4 kıta vesika fotoğrafı "Son ay zarfında iyi çıkarılmış ol-
alıdır. ,. 

ÇıJt 'Vesikaların aslı istenilir. Kaydükabul katileştikten sonra okuldan 
to ;~cıya kadar bu vesikalar iade edilmez. Fazla tafsilnt okul direk-
~nden alınır. (2854) (5034) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
ele 22_- 8 - 938 pazartesi gunü saat 11 de İstanbuıaa Narıa Müdürlüğün
l'a eksıltme komisyonu odasında (2642.49) lira keşif bedelli Büyükdere 
eıt ~are istasyonunda yapılacak tamirat ve elektrik tesisat: ifleri açık 

sııtrneyc konulmuştur. 
b~ :tiuıcavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt p.rt
cle ~len, proje, keşif hulasasıyle buna müteferri diğer evrak dairesin

i0lii lecektir. 

~uvakkat teminat (199) liradır. 
t-eıe .steklilerin en az (2000) liralık ibu işe benzer iş yaptığına dair ida
~~~ltlden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia Müdürlü
'it "r?n Eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınmış ehliyet ve 938 yılına 

ıcaret Odası vesika.lan ile gelmeleri. (5031) 

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

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

---~~--~----~--~~~-------
Kırk 1 a reli Nafıa Müdürlüijünden : 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Demirköy kazasında Ayastofonos mev

künde yeniden yapılacak olan gümrük muhafaza binası inşaatıdır. 
2 - Keşif bedeli 6626 lira 15 kuruştur. 
3 - Eksiltme 10 Ağustos 938 çarşamba günü saat 14 te Kırklareli 

nafıa müdürlüğü binasındaki komisyonda açık eksiltme usulü il& ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 33 kuruş bedel 
mukabilinde Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin 497 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 938 
senesi için Nafıa Vekaletinden veya Nafıa müdürlüğünden en az 3 bin 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair verilmiş müteahhitlik vesikası 

ile mukayyet bulunduğu ticaret odasının sicil kağıdını ibraz etmesi 
lazımdır. (4747) 

Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden : 
ı _ Eksiltmeye konulan iş: Demirköy kv.asında İğneada mevkiin

de yeniden yapılacak olan gümrük muhafaza binası inşaatıdır. 

2 - Keşif bedeli 6626 lira 15 kuruştur. 
3 _ Eksiltme 10 Ağustos 938 çarşamba günü saat 14 te Kırklareli 

Nafıa müdürlüğü binasındaki komisyonda açık eksiltme usulile yapıla-
caktır. 

4. "C't • .,:1i_-- ! .. .tnAW\o&l VG hu1'1 a TO.ÜtQfenl eVl"QK 33 kuruş bedel mu 
kabilinde Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin 497 lirahk muvakkat teminat vermeleri ve 938 se
nesi için Nafıa Vekaletinden veya Nafıa müdürlüğünden en az 3 binli
ralık bu işe benzer iş yaptığına dair verilmiş müteahhitlik vesikası ile 
mukayyet bulunduını ticaret odasının sicil ktı~dını ibraz etmesi lazım
dır ... (4746) 
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Erzincan Belediyesinden : . 
Erzincanda otuz bin lira keşü1i bir sebze hali yaptmlacaktır . Bu h·ıl n 

inşası için evvelce münakasaya konulmuş olan müddet içinde talıp zuhur 
etmediğinden bugünden itibaren pazarlıkla ihalesi münakasaya konul
muştur. İnşaat pazarlık hitamında başlıyacak ve 939 senesi Mayıs nycs n 
de bitecektir. Yapılacak halin bedeli müteahhidin alacağı istihkak rapo
ru üzerine tediye edilecektir. (4859) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhijı lstanbul 
Sahnalma Komisyonundan : 

1 - Gümrükler için 5 tane çelik dosya dolabının 9/ 8/ 938 Salı günü 
saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 1400 lira ve ilk teminatı 105 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve k::ınuni 

vesikalarile birlikte Galata Eski İthalat Gümrüğü binasındakı komisyo-
na gelmeleri. "4723,. 

Memurluk Müsabaka İmi·h awı 
T. C. Ziraat Bankasıildan: 
Bankamızın Şube ve ajansları ıçin lüzumu kadar memur alınmak üze 

re müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mekteb mezunu olmak ve yaşı 

18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 ynşından ev
vel memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, İzmir ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunlan a
lınmıyacaktır. 

Orta mektep mezualan için altı a ·, lise ve daha yüksek mektep me
zunları için bir sene devam edecek olan staj miiddeti zarfında orta mek 
tep mezunlanna otuz, lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 liraya ka
dar ve imtihandaki muvaffakıyet derccesile mütenasip surette ücret ve 
rilir. İyi derecede yabancı dili "fransızca, ingilizce, almanca" bilenlerin 
ücretleri emsalinden 10 - 25 lira arasında yüksek tutulur. 

Henüz askerliğini yapmamış olanlnrın daimi kadroya alınmalnn as
kerliklerini ifa edinceye kadar tehir olunur ve askerde bulunduklan 
müddet zarfında maaşsız mezun sayılırlar. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, 
on beş liradan aşağı olmamak üzere yüzde 20 nisbetinde zamla TEKA
ÜDE TABİ DAİMİ KADROYA alınırlar. 
Yabancı dili bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesindeki 

~artlar dairesinde - beş senelik muvaffakıyetli bir memuriyet devresin 
den sonra bir sene için Avnıpadaki bankalar nezdinde staja gönderilir
ler. Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana. Antalya, Afyon, Aydın , Ba 
lıkesir, Bursa, Ç'.anakkale, Diyarbakır, Denizli, Ed'•·ne, Erzurum, Erzin
can, Eskişehir, G. Antep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kon 
ya.Kütahya, Giresun, Malatya. Maraş, Samsun, Ordu, Sivas, Tokat, Trab 
zon, Van, Yozgat şubelerimizde orta mektep mezunları için 16 ve 17 A
ğustosta, lise ve daha yukan tahsili olanlar için 18 ve 19 Ağustosta saat 
dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakaya gil'-"<'eklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imti
han yapılacağı yukarıya isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek 
izahnamelerde göriilebllir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldc>ki bnnka şubesi 
müdürlüğüne ve Ankarada bankanın Personel İşleri Müdürlüğüne 15-8-
938 tarihine kadar müracaat etmeleri lhımdır. (4801) 

Belediye daresinden : 
Üsküdar Kadıköy ve havalisine daha fazla su verebilmek için Şe

bekede yapılması kararlaştırılan bazı ıslahat ve tevsiat sebebiyle 
4 - 8 - 938 perşembe günü akşamt saat 19 dan ertesi cuma sabahı 7 ye 
kadar Elmalı sulanın kesmek mecburiyeti hasıl olduğu sayın halka 
bıldirilir. (5013) 

ASLAN VE ESKIHISAR 
Müttehit Çimento ve Su 

Kireci Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Hiaaedarlara 1lin 
Şirket elinde bulunan çimento fab

rikalarının, hükUmetçe neşrolunan 
kararnameye tevfikan, Etibank'a 
devir ve ferağı hakkında ittihazı 

karar eylemek üzere şirket hisse· 
darları 12 Ağustos 1938 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 14,30 da 
Galatada Agopyan hanında şirket 
merkezinde fcvkalfıde surette içti
maa davet olunmuş ve keyfiyet 
26/ 7 / 938 tarihli Türkçe Cumhuri -
yet ve Tan ve Akşam gnzeteleri ve 
27 /7 / 938 tarihli Sicilli ticaret gaze
tes i vnsıtaları ile ve miadı kanunisi 
zarfında ilim edilmiştir. 

Bu ilanata ve içtimaın ehemmiye
ti mahsusasına binaen hissedaranı 

kiramın behemehal içtimaa icabet 
etmeleri hakkında muhtelif Türkçe 
ve Fransızça ve Rumca ve Ermenice 
gazetelerle 28 ve 29 ve 31 Temmuz 
ve 1 Ağustos 938 tarihlerinde ayrı
ca vaki olan neşriyata rağmen, his
sedaranı kiramın lüzumu kadar his
se senedi tevdi etmedikleri goriildü
ğünden, yevmi içt imaa müsadif 12 
Ağustos 1938 Cuma günü saat 14,30 
da nisabı müzakere hasıl olamamak 
tehlikesine imkan verilmemek üze
re, hissedaranın yemvi içtimadan b:r 
hafta evveline yani 5 Ağustos 1938 
Cuma günii akşamına kadar yedle
rindeki hisse senetlerini şirket mer
kezine tevdi etmeleri ve yahyt bun
ları bankalara vererek alacakları 

makbuzları şirkete ita eylemeleri 
son derece ehemmiyetle bir daha i
lan olunur. 

Istanbul, 1 A~ustos 1938 

Meclısi ıdarc 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare 
eden Ahmet Emin YALMAN, Gaz<:>
tecilik ve Neşriyat Türk Lımıtet 

Şirketi. Basıldıjtı yer TAN Matbaa ı 
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~vrupada birinciliği 
diplomalarla musad· 

dak aıemıümul 
marka 

MEYVA öZU 
IŞTAHSIZLIK • HAZIMSIZLIK • ŞiŞKiN· 
LIK • EKŞiLiK • BULANTI • GAZ • SAN
CI • MiDE BOZUKLUGU • DiL PASLIGI • 
BARSAK ATALETi • INKIBAZ • SARI· 
LIK • SAFRA • KARACIGER • SIKINTI • 

SiNiR • HORLAMAK 

ve bütün mide ve barsak rahatsızlıklarına mutlnka 

HASAN MEYV A ÖZÜ istimal ediniz. Mide için 

her yemekten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yarım bardak 
su içinde ve barsak hastalıklarında her sabah veya 

gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı yanın bar

dak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEY

VA ÖZÜ meyvalardan ve meyvalann özlerinden ya

pılmıs bir harikai sanattır .Avrupa ve bilhassa İngiliz 

~~a tuzlann~n daha yüksek olduğu ikatiyetle sa
bittir. Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş 

misli daha ucuzdur. HASAN MEYVA ÖZÜ yal

nız bir tüilü olup şekersizdir. Ve çok köpürür. 

25-40-60-100 kuruştur. 

-:- ~ ve BAGı_ı 

:;.- /.·~-! ··.;, kotar, atlar, ata ve bisiklete biner, kürek çeker, tenis oynar, 

dans eder, günef banyosunu alır ve bütün spor hareketleri-

iL 
iL 
1 

BAGI 
BAGI 
BAGI 

nize rahat ,.e neşe ile devam edebilirsiniz. 
ve Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 

ve 
O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile sezil
mez, kullanan kadın mevcudiyetini katiyen nnhyamaz. 

ve 
Mikrop yuvnsı olan eski usul bez ve pamuk tamponların Bayanların 

bütün hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önü
ne geçmiştir. 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayanların (Aylık temizlik) lerinde yalnız FEMİI, ve BAGLARINJ 
şükran ve takdirle kabul etmiştir. Sıhhatile alakadar olan her bilgiJi bayan her 7.aman ve her yerde 

1 F E M i L ve B A G 1 N 1 
Candan gelen bir sevgi ile kullanır. FEMİL her eczahane ve büyük ticarethanelerde daima hayanları· 

------------- mızın .hizmetine hazır bulunur. 

T L 
Bahçesi Alaturka kısmında Tunuslu 

FiLFiLA SAMİYE 
ve Muganniye 

FATHiYE KAHİRE 
Kendi saziyle pek yakında ................... 

., 
r M Ü~~8F· Suad~r PICij~-dD_a_l _ _.ı ,ı 
,.111-•••••-ve Arkada.tlan Konseri 

MEYVA TUZU 
En hoı ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmiı tabii bir meyva tuzudur. 

NEYRO 
Bulunan eve baş 
ve diş ağrısı 

• 
gırmez 

Onun gibi yapmayın, ba111nız 

ve ditiniz ağrımağa başladı 

mı hemen bir ka,e 

EVR ZİN 
alanız bir §eyiniz kalmaz 
icabında günde 3 kate alı
nabilir. lamine dikkat. Tak

lidlerinden sakınınız. 

1 

GAZOZ ÖZÜ 
LiMON. PORTAKAL • ÇiLEK • MAN• 

DALINA. AGAÇ ÇILEGI ·ANANAS• 

FRENK OZOMO • SINALKO • ŞEFTALi • 

MUZ • KAYISI • ARMUD 

nevilerinden olup şekerlidir. Ve meyvaların özle

rinden yapılmıştır. HASAN l\IEYV A ÖZÜ'nün bü

tün evsafına malik olmakla beraber mide ve barsak 

rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 

Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzet

li olup evlerde ve Avrupada kazinolarda temizliği 

ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebile kullanılır. İngiliz 
ve İtalyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlar

dan daha yüksek evsafa maliktir. 

Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin 

eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler 

yerine mutlaka HASAN GAZOZ ÖZÜ içiniz. 

Şişe ve kava

noz halinde 25-40-60-100 kuruştur. 

s LI BA KASI 
31 Mart 

AK T 1 F 
1938 Tarihindeki Vaziyet 

PAS 1 F 
isterlin ş. P. İsterlin ş. p, -

Hisse senetlerinin ödenmesi is- Sermaye 10.000.000 -
tenmemiş olan kısmı 5.000.000 Statiı mucibince ayrılan ihtiyat 
Kasada ve Bankalarda bulunan 9kçesi 1.250.000 -
paralar 4.263.598 6 3 Tecu.vülde bulunan banknotlar 299.065 3 4 

Kısa vadeli avanslar ve röporlar 2.135.717 18 l ödenecek senet-
Tahsil olunacak senetler 4.002.441 11 5 

Görülclüğünde 

ler ve vadeli senetler 293.465 11 ıo 

Cüzdanda bulunan kıymetler 2.788.526 8 4 
Borcl~ cari hesaplar 8.040.109 6 
Rehin mukabilinde avanslar 2.755.618 18 3 
Kabul yg!uyla borçlular 971.853 2 

Alacaklı cari hesaplar 15.978.467 15 4 

Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.550.065 10 l 

Kabuller 971.853 2 

Müteferrik 308.363 3 2 

Gayri menkul mallar ve mobilya 588.107 19 7 
Müteferrik 105.307 1 4 -

30.651.280 3 11 
Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 

Mes'ul Murahhas 

30.651.280 ı ıı 

ve Türkiye Umum !\füdüril 

Umumi Muha~ebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

Ao•ATİZMA. 
Lu~••Go 
$iv.ATİK ve 

So9uk- /ll9ınlıltla1!ını evi eder .. 

ALEMDAR Sahıbi ve mes'ul müdürü: Dr. O=tör 1 
Süleyman l\fehmcd Tezer. Dahili cer- ı 

PH. GARELı.J 

Sahhk Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmıs 6 santim kalınlı • 
~ında makine transmis~·on, şaft. 
'•Rsnak ve vataklar1 ucuz fi~·atlıı 
nhhktır. TAN matbaasına mU· 

S 1 H HATEVI• rahi, nisai ve asabi hastalıklar kabul edil.r. 
Yatak ücretleri 2 liradan başlar. 

ı Doj:;'lnnlar en müsaid şartlarla kabul edilir. Tel. 23700 _.J • 
Modern Türkiye --------- -

esinden: 
Mecmuasını Okuyunuı. 

Her nüshasında bir yenili$. 
Her nüshasında bir zenginlik· 

lş'arı ahire kadar Şubemizin gİfe saatleri atağıda yazılı -----------~ 

Sümer Ban lstanbul 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edilemez 

JNGILIZ KANZUK ECZANESi 

olduğu gibi teabit olurunuttur: 

Beşiktaş icra Mernurlui;rundnn: Adi günler : 9 dan 12 ye ve 13 den 14,30 kadar. 11 MUSEVi LISEsJ ....... 
Borçtand olayı tahtı hacze alınıp Cum. arteai günleri: 9 dan 12 ye kadar. Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu 
paraya çevrilmesine karar verilen Tam Devreli Lise ••----------------••••lllillll••-al bir reis marsilya san renkli ineği Fa ---------------··----------- 12 ncı sınıfta riyaziye ve felsefe 

•-------------------------~ tili at pazarı~a 10 - 8 - 938 ~rihli şubcleri vardır . ne müsadü çarşamba saat 10 dan sa- Bütün sınıfların ikmal imt1: 

Nicanlacı ln9iliz Erkek Mektebi at 11 re kadar satılacaktır. Muham- TARSUS AMERICAN COLLEGE gh~~~~~~ y~yp~~~a~tı~: 6;.:y:tn:; 
3' 3' men kıymetinin yüzde yetmiş beşini 

Amerl.kan rkek L·ıses·ı tccdidikayıt muameleleri cu-Türkçe kısmında tedrisat Yüksek Kültür Bakanlığının muallimleri, bulmadığı takdirde ikinci arttırma martcsi ve Pazardan başka her 
İngilizce kısmında da İngilteredeki mekteplerde tecrübe görmüş mual- suretiyle 17 - 8 - 938 tarihine müsadif gün yapılmaktadır. Yeni talebe-
limler tarafından yapılmaktadır. Talebe İngiliz üniversitelerine imti- çarşamba gün aynı saatte ayni yerde Dersler 27 EyUilde Başlar. nin getireceği evrak: 
han verecek bir dereceye getirilmektedir. en çok arttırana satılacaktır. Belediye T d l' 1. ld K l 1 - Nüfus tezkeresinin"hoter-

am evre ı ıae o uğu Ü tür Bakanlığınca tasdik edilmit- ce tasdikli sureti; 2 _Sıhhat ,,e 
Spor, ders gibi mecburidir. Leyli talebe için yerlerimiz mahduttur. resmi ve ihale pulları müşterisine a- tir. Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri var- aşı raporları; 3 - üç kıt'a f~· 

K t k b l · in P rtes" ve Pe şembe gü ı ri t 10 d 12 it olmak üzere mahallinde hazır bu- d ;;,ı ayı ve a u ıç aza ı r n e saa an ye dır. Yatılı ücret 230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır. tograf; 4 - Evvelce bulun °f>4 
kadar mektep idaresine müracaat edilmesi. Tel: 41078 lunacak memuruna müracaatları ilan •-•--illi mektep tasdiknamesi. •rel. 41~:--

i •••••-•••------------------ olunur. 111 Kayıt muamelen yapılmaktadır. • illl•-itlı-•• l\tüdiirivct 
------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------~ 

Beyoğlu - lstanbul 

SALiH NECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, bire birdir. • 
grıp, nezleye ve ağrdara 


