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.-;.J ... _ Bu kitap büroların it çtJtarma kudretini ar-

· a ı L \:i: 
BURO 

brma.k için ameU bir kitaptır O size az mas
rafla çok tf nasıl çıkarılabileceğini gôstetir 
Bu kitap fena ve yanbf büro usullerinden si· 
zi kurtarmak i~in yazılmıştır. TAN Matbaa· 
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Otobüs işinin Sovyet • Japon Münasebatı 
"1nda Fivatı 50 K.r. 5 KURUS 

~~;rfuh:se1r~:~ Çok Gergin Bir Safhaya Girdi 
Yazan: Ahmet Emin Yalman Sovyetler Japon Taleplerini Ret ve 

Harbetmekteri Çekinmiyeceklerini 
icap Ederse 
Bildirdiler 

J•taııbuı belediyesinin bir takım 
"-1!.t 1alauzlukları karJlSmda Ke
~~ ~J!rni~ ~eçirdiği imtihan, her 
cltctır g isunu kabartacak bir yol
"- l)~lı"~olsuzluk iddialan karşısm
l&tı d 

1
h Ye Vekaletinin teftiş teşki-

L.i er al fa ı· · · · ı ~ Je ın·· .a ıyete geçmıştır. Mu -
~l Ufettışleri hadiseleri tetkik 
~e~ \'e raporlarını birkaç gün 
\P~et ~kAlete \'ermişlerdir. Eğer 
illi, d"ha u lfi örtbas etmek arzusu
._ bir Ydı tetkik safhuından son
~ırn idart tedbirlerle bunu 
~iye ı>ekll& elinde idi. Fakat 
a~lel'bı Vekaleti, rejimin yüksek 
~ t.hk~k göre ?are.keti tabil sayır tlt \>erilir at e?1"ni vermiştir. Bu e
~le hesa \'erılrnez, iş, kanuni usul-
~p e% aranıak mecrasına girmiş 

tra~etieeı en Yollardan ilerlemiştir. 
~~et. er, aleni muhakemeler es-
~Yor ~~un teferruatıyle halka 
bı~ "e itibarı yl~e hükümetimiz, oto 
~ı. ar 'bır Yobuzluğu sakla
~hırı1 

8 
•madığını, yobuzluklann 

;;ıı ltırrıat çık bir surette görerek hal 
oılttı'' kı; saygı ve sevgisine !Ayık 

"l'or, 
1 

met verdiğini ispat etmi§ 

Sovyet ·Japon Diplomatik 
Münasebatı Kesildi 

1 Hatayda Seçim 
Kayıt itlerine 
Bugün Baılanıyor 

Amerikalı terbiyecilere Beyoğlu halkevinde ders verilirken. Aşafıda 
terbiyecilerden bir grup (Yazııı 10 uncu sayfada) 

Yerli Mallar Sergisi 
Bugün Açılıyor 

Dün Şehrimize Gelen lk+tsat YeklH Şakir 

Kesebir Sergideki Hazırllklan Tetkik Etti 
lktııat Vekili Bay Şakir Keaebir, dün ,ehrimize ıelmit ve doi

ruca kötküne ıitmi,tir. Bay Vekil öfleden 10nra aaat dörtte Gala
taaaraya ıelerek Yerli Mallar ıerıiıinde yapılmakta olan haza. 
lddan birer birer sezerek izahat almıttır. 
Vekil Galatas81'8Y• geldikten biraz İktıaflt Vekili sergiden Vali ile bir-

sonra Vali ve Belediye Reisi Muhit- likte dönmüt. Köprüde Deniz Tica:et 
tin Üstündağ da sergiye gelmiı ve ve- Müdürlüğünce hanrlanan bir motor-
kil ile birlikte sergiyi gezmi§tir. CArkuı: 5Qfa ıo, .atun 2 de) 

Japon Hariciye Nazın 
General Ugaki 

Paris, 21 (Hususi) - İngiltere Kral ve Kraliçesinin dört gün 
lük Paris seyahati yann bitecek ve Kral ile Kraliçe Londraya 
döneceklerdir. 

Bugünün en mühim hidisesi, 50,000 askerin iştirakile Versay 
da yapılan ve Fransanın en son askeri tekemmüllerini gösteren 
geçit resmi idi. Daha sonra Versayda verilen ziyafet fevkalide 
muhteşemdi, Versayın tarihi şanına yaraşan en mükellef şart· 
lar içinde verilmişti. 

1 İngiltere Kralı bugün Fransa Cümhurreisi M. Lebrun ile zev· 
cesini Londrayı ziyarete davet ebniş ve davet kabul olunmuştur. 
Fakat ziyaretin tarihi henüz tesbit olunmamıştır. 

Kral ve kraliçenin dün operaya gi-
j dişleri iki memleketi bağlıyan dostlu 
ğun bir kere daha tezahürüne vesile 
teşkil etmiş. parlak bir temsilden son 
ra Kral ve Kraliçe 23.55 te operadan 
aynlmışlardır. 

Temsil arasında bilhassa Serj Lö
fer raksetmiştir. Dün, akşam bütün 
abideler aydınlanmış ve süslenmiş, 

Parisliler başlıca meydanlarda neşe 
içinde dansetmişlerdir. 

V ersaya f/Ü/İf 

Antakya, 21 (A.A.) -Ana
dolu Aansının hususi muhabiri 
bildiriyor: Yann sabah kayıt 
muamelelerine aşağıdaki sekiz 
büroda tekrar başlanacaktır: 

İskendrun kazasında, İsken
derun bürosu, Kırıkhan kazasın 
da Reyhaniye ve Aktepe bürola 
rı, Antakya kazasında Antakya 
sehrindeki Osmaniye bürosu ile, 
Karsu, Karbeyaz, Şehköy ve Or 
du büroları, her büroda bir reis 
ve bir aza ve üç katip buluna
caktır. 

Hususi mahkeme bir reis ve iki a
zadan mürekkeptir. ilk intıhap ni
zamnamesinin 16 ıncı maddesi tadil 

(Arkası: Sayfa 10, sOtun ~ de] 

Bu sabah kral M. Lebrun ile bir· 
tikte Versaya gitmek iızere saat 

(Arkası: Sayfa 10, sütun 5 te) İngiliz Kralı Amiral kıy af etile 

Çimento SanaJ11nln 

Devletleıtlrlmesl 

Karan Neıredil• 

lstanbul • İzmir 13 Saatte 
Sus Vapurunun lstanbul • Bandırma 
Hafflna Tahsisi, Yolu Çok Kısaltacak Ankara, zı (TAN muhahirinden)

Çimento endüstrisinin deTletlqtiril
mesi hakkmdaki kararname bqtinldt lzmir, 21 (TAN Muhabirinden) - Suı Tapunanun lıtanbul • 
Resmi Guetede nqredildi. Aynen bil Bandırma hattına tahıiıi, lıtanbul - lzmir yolunu 13 aaate indi-
cllri;vorum: recektir. 

Memleketimizdeki çimento fabrika İstanbuldan sabahleyin saat 7 de, lacaktır. Bunun için demir yolları i-
lanıun latihsalleri billıusa illfUt hareket edecek olan bir yolcu, akşam daresi Bandırma - İzmir hattı tarife
mevaimi olan Nisan ile Ataatoe ayla· saat 8 de İzmire muvasalat etmiş o- sinde tadilat yapmaktadır 
rtnda pın.to 1htiyacuu karphyama· 

makta ve ltirçok yerlertle ha yiisden lımlr multablrlmlıden telefonla aldıg .. ımıı diğer 
· t if1 · · kte tramakta ol 
:.; anı:::1ı:ıc1an ~k bu vui:ve ltaberlerlmfıl 1 O uncu sayfamızda bulacalrsınıı. 

[Arkam: Sa;rfa ıo. .otun 1 de] 
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Ankara dan 
~elefon ve Telgrafl~······· 

No. 126 Yazan : M. SIFIR BELEDlYEDE : 1 ~O-- - MOTEFERRlK : Tiyatro ve Sinemadoll 

Beyannamelerin Hepsi Eski Çalışma 

Y ı•y • D "' t} Saatleri Tatbik ı er ı erıne agı ı ıyor Edilecek 1 

1 

Dünkü Yağmurda _ 

. Y lldırımlar Düştü 

Bir Genç Kız Öldü 
1

1 

Hamil/erle 
Müzakereler 
Tamamlandı 

Ahnan Rüsum Nasıl 

Tahsil Edilecek ? 

U ç saatten fazla süren bu e
ziyetli ve üzüntülü yolcu -

luk bizi de, hayvanlarımızı da çok 
yormuş ve terletmişti. Bulduğu -
muz kuytu bir yerde hayvanların 
yüklerini indirdik. B\.raz gezdir -
dikten sonra yem torbalarını tak
tık. Hintli efradın talim ettikleri 
yerler bulunduğumuz noktaya bir
kaç yüz metre uzakta idi. Beyan -
nameleri atacağımız yerleri zihnim 
de tasarlıyor ve ona göre taksimat 
yapıyordum. Yusuf uzandığı yer
den sordu: 

- Hemen işe b~şlıyalım mı? .. 
- Fena olmaz sanki ... Vaktimiz 

pek dar. Biran evvel işimizi biti -
rip kimseye görünmeden buralar
dan çekilmek lazım ... 

- Çok iyi.. Nasıl yap:ılım? 
- Ben Zekai ile endaht mekte 

bine gideyim. Siz burada kalın. 
- Hayır endaht mektebine biz 

gidelim. O civan ben iyi bilirim. 
-. Sen bilirsin. Dönüşte nerde 

birleşelim. 

- İstersen Göztepede bizim 
köşkte. 

- Çamlıcada bizde toplanmak 
daha iyi ... Hemen elbise değiştirir 
ve İstanbula geçeriz. 

y arım saatlik bir dinlenme 
yorgunluğumuzu giderdi. 

Vücudümüz eski kuvvet ve çevik
liğini buldu. Yusuf Beyle Musta
fanın götüreceği iki hayvanı hep 
beraber yükledik. Biribirimize mu 
vaffakıyet dilekleri ile ayrıldık ve 
onları uğurladık. 

nameler düşman karargah ve dai
relerinde biiyük bir telaş doğur -
mu tu. Maltepe, Bostancı, Moda 
ve Harbiye arasındaki askeri tele
fonlar durmadan işliyordu. İstih -
barat zabitleri dairelerinden fır -
lnmışlar, hafiye siiriileri kırlara , 

sokaklara yayılmıslardı. 

Diişrnanlar bu hareketi c:ok bü -
yük b ir kiistnhlık saymıslardı. Giz
li hizmetler grubu kumandanı e -
mir vermek için topladığı ajanla
rınm karşısında hiddetinden bağı
rıyor,•tepiniyor ve hepsini körliik 
ve sağırlıkla itham ediyordu ve: 

- Geçenlerde mezalim kitap. 
larını dağıtan elleri bulup kırama 
dık. İşte o eller bu marifetlerini de 
gösterd ilcr. 

Diyor ve maiyetinin beceriksiz
liklerini yüzlerine çarpıyordu. O 
akşam (M. A.) Beyin getirdiği ha
berler arasında en ziynde dikkat~ 
değeri şu idi: 

"Kumandnnlık fstanbulda bulu
nan Hintli kıtaları derha\ Mısır ve 
Hindistana fade kararını vermiş -
tir.,, 

Bu haber o vnkitki düşmanımı -
zın Hintli askerlerin bir ıhtilale teş 
vik edilmesinden çok korktuğunu 
göstermişti. Bu nakil kararı da 
bizden ziyade Hintli askerleri se
vindirmişti. Müttefiklerın göster
dikleri telaş ve yaptıkları takibat 
on gün kadar sürmüş ve her gün 
ehemmiyet ve kuvvetinden birer 
parça kaybede ede nihayet sönmüş 
tii. 

(Devamı var) 

Evvelki gece boğucu bir ın- : 
11 

Resmi dairelerde çalışma saa e il Pariste, Düyunuumumiye kupon-tl rl l caktan sonra hava hulutlanmı-

Ağustos başından itibaren değişti- '' ya başlamış, saat üçle dört ara- 1 }arı müzakeresinde Türkiye delegesi 
rilecektir. Memurlar sabahlan saat 

1 sında da fırtına dencbilecl'k kuv olarak bulunmuş olan Iktısat Veka-
9 dan l 2 ye kadar çalıştıktan son- IJ '\'etli bir rüzgar çıkmış, bu riiz- : Jeti müsteşarı sabık maliye nakit iş
ra, bir saat tatil yapacaklar ve 13 garı gökgürültiilcri takip etmiş-

1 
leri umum müdürü Bay Halit Nazmi 

ten 16 ya kadar tekrar çalışacaklar- tir. Saat dörtte de oldukça şid- dün şehrimize dönmüştür. Musteşar 
dır. 1 detli bir yağmur başlamıştır. ! dün şehrimize gelen Iktısat Vekili 
Diğer taraftan şehirde umumi bir Yağmur dün öğleye kadar de- ' ile bir müddet görüşmüştür. 

tatil saati tesbit edilmesi de lüzum- vam etti. Fransız düyunuumumiye hissedar-
lu görülmüş ve lokanta, gazino ve Hem Trakya mıntakasına, lar heyetiyle yapılan ve arzu ettiği· 
kahveler hariç olmak üzere, bütün 

1 
hl'm de şehrimb:in her semtine, miz şekilde neticelenen anlaşmıya 

mağazaların ve hususi müessesele- l 

1 

Boğaziçi, Yeşilköy, Anadolu hat 
1 

göre, bundan böyle Türk borcu tah~ 
rin de saat 14 ten 16 ya kadar tatil d villerinin Devidant'larını döviz ile ·• tı ve Adalara hol yağmur ii~- I .. 
yapmaları düşünülmüştür. Belediye 1

11 
mfüıtiir. Boğaziçinde devamlı 0 _ odcmiycceğiz. Bu Devidant'ların her 

ile iş dairesi iir•üncü bölge amirliği ı ı 1 1 sene baligv olacağı yekun mukabilin· 
~ an vağmur sıra!'iında. dağlara · 

de bu iş üzerinde tetkikler yapmak- ~ • ı 1 de, yani yüzde yüzü için Fransa her il ve Relgrad ormanına hir kaç yıl- , ı 
tadır. , sene Türkiye ihracat maddelerinden 

dırım diişmiiştiir. Harman işleri , Et Fiyatları Pahah 11 i mnl satın alacaktır. Bay Halit Nazmi 
Et fiyatlarında cüz'i bir ucuzla~ başlamış olduğundan, mahsulat 1 ı bir ikt gün sonra Ankaraya giderek 

ma göriilmektcdir. Ancak, fiyatlar, yağmurdan :rnrar görmemiştir. müsteşarlık vazifesine başlıyacak-
her sene bu mevsimde görülen dil- 1 Trakyada yağmura ihtiyaç oldu- tır. 

. , ğu için, Trakya mıntnkasında 
şi.ik fiyatlardan yüksektir. Beledıye 

narhı da geçen seneki fiyatlardan da 
hn yüksektir. Fakatı belediye, et fi
yatlarına kışın koyduğu narhı hiç ~ 

yağıştan çiftçiler ı;evinmistir. 

Yağmurların bahçelere, bostan
lara faydmıı olacaktır. Mısır, kar 1 

değiştirmemiştir. Halbuki serbest ı puz ve kavun mahsulH yağmur-
piyasamn yaz ve kış ayları gösterdi- dan çok fayda gönnüştür. 
ği tahavvi.ilün narhta da tesirini gös 
termesi icap etmektedir. 

Yine dünkii şiddetli yağmurlar 
esnasında di.işcn bir yıldırım, 

Hadımköyünde 18 yaşında Ca· 1 

Adliye Sarayı 
Adliye Vekaleti, yeni Adliye Sa

rayının yapılacağı hapisane yerinin 
tarihi bir kıymeti. olup olmadığının, 
mütehassıslardan müteşekkil bir he
yet tarafından tetkik edilmesini vi
layete bildirmiştir. Bu heyet bir ka
rar verecektir. 

Sultanahmette, Adliye Sarayının Et mürakabe komisyonu bu ay ba
şında toplanacak ve Marttan beri ya 
pılan istihHi.kle gelen hayvan mik

bide isminde bir genç kıza İsa- yapılacağı yerde Frenk Ibrahim Pa-

tarını tetkik edecektir. 

Belediye Narh 
Koymıyacak 

Eylül başından ıtibaren, Pazarlık-
sız satış kanunu Izmir, İstanbul ve 

het ederek kendi ·ini derhal öl- şa köşkü vardır. Eğer bu köşkün ta-
dürmiiştiir. Yanındaki arkadaşı , rihii kıymeti olduğu anlaşılırsa, yı

da korkudan bayılmıştır. _ '· I kbılmıyacak ve Adliye Sarayı için 
~~~~~~~~~~~;;;;o;;;;;~~.-~: aşka bir yer aranacaktır. Bu tak

POLiSTE : 
dirde Frenk Ibrahim Paşa köşkü kü
tüphane olacaktır. 

Anknrada tatbik edilecektir. Buradaki Suriyeliler 
Kanunun şimdilik, bütün madde_ Bı·r vayık Batlı Memleketimizde bulunan Suriye 

ve eşyalarda tatbik edilmesi müm ft j 
tebaalılar Ağustosun on beşine kn-

kün görülmemiştir. • 

Ankara, 21 (TAN muhabirinden)_.... 
Tiyatro ve &inemalardan devlet ,•e 
belediyelerce alının.akta olan da111!:11 

tayyare ve belediye resimlcrile pıı· 
rülaccze hissesinin miktarına ,·e sıı· 
reti istifasına dair olan kanunun sıı· 
reti tatbikı hakkında mnliyc geniş bit . ,·e 
izahname hazırlamıştır. lzahnafllC. 

.. b . . t . pııltl gore u rcsım tıva ro ve sınema 
~ d it· 

namile yeniden bastırı lıp rnalsan ı. 
larına gönderilecek olan pulların bt· 
letlere ya~ıştırılması surctile tahsile· 
dilecektir. fstanbulda hu resmin tıılı· 
sili biletlere !loğuk damga vuruln1851 

surteile icra olunacaktır. ~ 

Dahillye Vekili AnkarodO 
Ankara, 21 (TAN muhabirinden); t 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bu sab b 
geldi. ·ıı 

Muamele Vergisi 
Hakkında Talimat 

Ankara, 21 (TAN muhabirinde~~ 
Muamele vergisi kanununun 21 111 il 

maddesinde yazılı liillerin ne zaııl~, 
tekerrür etmiş sayılacağı haklcl11 

1~ 
Maliye alakalılara şu talimatı ,.ero;ı 
tir: Muamele vergisi kanununun 
inci maddesinde yazılı fiillerin teker' 
rürü haJindc cezalara bir misli.~; 
molunacağı gösterilmiştir. Bu hu 

1 
t 

tatbikinde ıu esaslara riayet edi O' 

cektir: 
1 - Kanunda bir fiilin tek~rrfit ~ 

yılması için muayyen bir müddet iç 
de yeniden işlenmiş olması Jazı~ı~ 
leceği hakkında hüküm, sevkedıl~il· 
mi~ tekerrür mutlak olarak zikre ;,. 
miş olduğun dan tekerrüre esas 0 

_,. 

rak fiilin birinci fiilden ne kadar r 
man r;onra ika edilmiş olduğunu ar• 
tırmaya mahal yoktur. ti 

Biz de işe başladık. Zekiıi Bey
le hayvanlara atlıyarak kıtaatın ta 
lim mıntakası olan araziye doğru 
yollandık. İstediğim noktaya gelin 

lo ENIZ VE LiMAN: 
R l • ~ l A dar hakkı hıyarlarını bildirmek mec 

Bu üç ~ehirde, işe, muayyen bazı ay l e aş b 7 uriyctindedirler. Bu tarihe kadar, 
maddelerden başlanacaktır. Kanun, 

1
• T T d d 30 Mayıs 1926 mukavelesinin ücüncü 

Jstanbulda, evvela, gıda maddeler uy ıan ır l 
üzerinde tatbik edilecektir. maddesi hükmü mucibince, Suriye 

2 - İlk cezalı verginin tckerrilt~ 
esas olabilmesi ic:in hu verginin.1'11

,,. 

leşmiş olması icap eder. Vergiııtıı ıılt 
rih safhası tahakkuku hnzırlı~·a~ d•I• 
başlangıçtan ihaı-et ve değişme!J eJ>tt' 
ma melhuz bulunduğu cihetle t ""~' aı cınıız:..ı -uı-x .-uıı ın"Jız.:ı ı:;vı~aıc -

cek derecede açtık. Süratle ilerli
yor ve iki tarafımıza do üçer beşer 
beyanname atıp saçıyorduk. Bir 
saat zarfında işimizi bitirdik. Bu 
yemyeşil sahayı yer yer, öbek ö
bek beyannamelerle beneklemiş 

ve süslemiştik. Manzara uzaktan 
bir papatya tarlasını andırmıştı. 

Duramıyorduk. Başladığımız işi 
biran evvel bitirmek zarureti, ira
demizi kamçılıyordu. Tekrar hay
vanlara atladık. Küçük yalı sahili
ne indik. Gittiğimiz yoldan her 
adımda yine beyanname atarak 
hareket noktamıza döndük ve Bas 
tancının şark ve şimalindeki ara
ziyi geçtik. Rahmetli Gazi Ethem 
Paşa köşkünün altındaki sahadan 
kıvrıldık. Turşucu deresini takip 
ederek Bostancı ile Suadiye ara -
~undaki şim~ndifer yolunun kena-
rına indik. Dost ve dü man kimse 
ye tesadüf etmemek gibi taliin lüt-
funu görerek işimiz! nihayetlen -
dirdik. Getirdiğimiz binlerce be -
yannamelerden elimizde pek az 
kalmıştı. 7..ekiti Bey bana döndü. 
Gülerek dedi ki: 

- Kalan bu bevannnmelPrl si
mendifer yolu ile sahil arasında-
ki sahaya atacağım. Çevirdiğimiz 
ihata çemberi bari tamam olsun. 

On dakika içinde bu iş te bitti. 
Vazifelerini muvaffakıyetle başar 
mış insanların duvdukları zpvk ve 
sürur hisleri içinde çırpınarak şim
diki asfalt yola girıiik Qruı ı L 

ğarırken hepimiz Altunizadede bir 
leşmiş ve istirahate çekilmiştik. 

Biz o gece Maltepe ve Bostancıda 

çalışırken diğer bir arkadaşımız da 
(şimdi İstanbul emniyet direkt<ir -
lüğü ikinci şube mukayyitlerinden 
olan Bay Emin) kıyafetini değiştir
miş, sabaha kadar Harbiye mekte
bi, Nişantaşı, Teşvikiye ve Maçka 
taraflarını gezmişti. 

Bu fedakar ve cesur arkadaşım 
kendisine verilen beyannameleri 
yalnız yollara atmakla kalmamış, 
müttefiklerden bazı büyüklerin ika 
met ettikleri evlerin kApı ve duvar 
lann~ bile yapı§tırmak cesaretini 
göstermişti. 

S abab olmuş ve güne~ do~
muştu. Gece atılan ve bir

çok yer lere yapı§tınlan b u beyan-

t J; -

l.,.unanlılarla 

B ir Anlaşma 
Daha Yaptık 
Meriç nehrinin iki tarafında su iş

lerinin tanzimine dair olan Türk -
Elen itiliıfnamesi tatbikatına ait mu 
karrerat lcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilmiştir. Bu itilfıfname, ev
velce Edirncdc, Türk ve Yunan h~ye 
yetlerinden müteşekkil olarak top
lanan bir komisyon tarafından hazır 
lanmış bulunuyordu. 

Tatbikata müteallik kararlarla , 
toplantıya ait protokol ve kroki gihn 
rüklere de tebliğ edilmiştir. 

Y-eni Şirket Vapurları 
Şirketi Hayriyenin 76 ve 77 nu

maralı vapurlarının tecrübeleri ya
rın Haliçte yapılacak ve vapurlar 
Pazar günü seferlere başlıyacaklar
d ır. 

76 numaralı yolcu vapurunun adı 
Sarıyer, 77 numaralı araba vapuru
nun adı da Kabataş'tır. . 
MAARİFTE: 

Mecburi Hizmet 

Yapmıyan Mühendisler 
Yüksek Mühendis Mektebi ile Na

fıa Teknik okulunda tahsillerini 

meccani yaptıkları halde, kanuni mü 

kellefiyetlerini ifa etmiyen ve taz

minat vermiyenler için, Nafıa Veka 

Jeti üç aylık bir müracaat mühleti 
vermiştir. Ilkteşrinin sonuna kadar 
mürncaat etmiyenler ve kanuni va
zifelerini yapmak üzere Nafıa Veka 
letinin göstereceği yere gltmiyenlcr 
hakkında, bu husustaki kanunun ih
tiva ettiği ce1.ai hükümler tatbik edi
lecektir. 

Lehli Talebe Ge ldi 
Varşova lisesi talebesinden yirmi 

kişilik bir kafile dün sabah Kösten
ce yoluyla şehrimize gelmiş ve Po
lonya sefarethanesine misafir olmuş· 
lardır. 

Talebenin başında jimnastik mu
allimleri Pasofki bulunmaktadır. Ta 
lehe, Istanbulda dört gün kaldıktan 
sonra Bulgaristana geçecek, oradan 
Yunanistana gideceklerdir. 

ncıcoıye, uı.. .............. & .. n• ._ __ ...._..~-....- ,.,. • ~ .,.. .... .. •• •• -4 - lr};line Jıakk1 hıyarlarını istimal et-
mıyacak, ancak, hangi maddelerin battığı görülen ,şeyin kotra olmadığı mış olanlar, 'Dunu teyıt etmeaıKıen 

.. ı ı- ld'- tesbı't edı'lmı'ştı·r. · takdirde Türk kanunları hükümleri kanuna gore satı ması azım ge ı 

ğini bir liste halinde tesbit edecek- Manzini tarafından bir kotra bat- dahiline girmiş olacaklardır. Bu şc
tir. Maktu satışa tabi tutulacak bu tığı ihbar edilmesi üzerine, yapılan kilde olanların tabiiyetleri de bu su-

maddeleri müessese veyp. dükkan sa- tahkikat derjnleştirilmiş, Istanbulda re~ :~~~~~l~::i~~imli bir Çekos
bipleri rekabete arzederek üzerle- ve civarında ne kadar kotra varsa 

lovak gazeteci ile B. Vladmir Poha-
rine birer etiket koyacaklardır. bunların nerelerde bulunduğu tesbit 

reçki isminde ve Çekoslovak baro-
Tarihi Mezar Taşları edilmiştir. sundan bir avukat otomobille şehri-

Bebek - lstinye asfaltının açıl- Bu tahkikat sırasında sabahları mize gelmişlerdir. Buradan Anadolu 
ması için, Rumelihisarı şehitliğinde Kadıköyünde bulunan ikı kotranın ya geçeceklerdir. 
meydana çıkan kayalar dinamitle a- meydanda olmadığı görülmüş, bun- * Adliye Vekaletinin, 500 haki
tılacaktır. Bunun için, bu sahilden !arın aranmasına başlanmış ve ni- min terfi ve nakilleri hakkında ha
gcçecek deniz vasıtalarının, lağım- hayct bunlardan birinin Çam Lima- zırladığı kararname yüksek tasdik
ların atılacağı saatle olarak tesbit nında demirli olduğu, diğerinin de ten çıkmış ve Ankaraya gönderi1-
olunan 9-9.30, 12-12.30 ve 18- geç vakit Kadıköyüne döndüğü an- miştir. Yakında all1kadarlara tebliğ 
18.30 arasında sahilden 200 metre laşılmıştır. edilecektir. 
açıktan geçmeleri için deniz ticaret Bir aralık, Izoni isminde bir ada- * Asliye Birinci Ceza Mahkemesi 
miidurlüğü tebligat yapmıştır. mın da kotrası kaybolduğu ve kotra Reisi Bay Sadettin vazife esnasında 

Bu mezarlık kazılırken, meydana nın içinde beş kişi bulunduğu şayi vefat etmişti. Adliye Vekaleti, Te
çıkan, Türklerin lstanbulu zaptet- olmuş, fakat bu kotranın da gece Fc kaüt Kanununun 45 inci maddesine 
meleri tarihine ait kıymetli mezar nerbahçeye demirlediği tesbit edil- göre, ailesine 80 lira asli maaş bağ-
taşları müzeye ka1dırılacaktır. miştir. lamıştır. 

Yeni Yapılan Binalar Nihayet, Manzininin battığını gör- *Sıhhiye Vekili Doktor Hulusi 
938 yılının ilk altı ayında şehri- düğü cismin Kınalıadada oturan Di- Alataş dün akşamki ekspresle Anka

mizde yapılan inşaat için belediye mitrlnin Kaşıkadası civarında de- raya gitmiştir. 
bir istatistik yapmıştır. Bu istatisti- mirli b ulunan kayığı olduğu anlaşıl- * Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
ğe göre Ikincikfınun ayında yeniden mıştır. Bu kayık ayın on altısında Sekreteri Şükrü Kaya Ankaraya git-
26, Şubatta 24, Marttn 63, Nisanda kaybolmuş, nihayet bulunmuş, boş miştir. 
47, Mayısta 90 ve Haziranda 55 bina bir halde Kaşıkadası civarına demir 
yapılmış ve lkincikanunda 138, Şu- lenmiş. birdenbire hava patlamış ve 
batta 133, Martta 240, Nisanda 191, kayık batmıştır. 
Mayısta 311 ve Haziranda 361 bina . 

Kaçak Kibrit tamir edilmiştir. 
Bu suretle 6 ayda yeniden 305 bi

na yapılmış 1374 bina tamir edil~ 

miştir. 

Hisse ler Ayrıldı 
Eğlence yerlerinden alınan ve ye

ktinu yüzde kırka çıkan tayyare, 
damga, darülaceze ve belediye re
simleri yüzde ona indirilmişti. 

Dün gelen bir emirle bu yüzde o
mın yüzde yirmisi damga resmine, 
ytizde yirmisi belediye resmine, yi.ız 

Asmaaltında Sabuncıyan hanında 
Izak Kamhi adında -birisinin ardiye 
sinde 60 sandık kaçak kibrit, 40 san
dık muhtelif cins sigara kağıdı ve 
10 bin yaprak ta perakende sigara 
kağıdı bulunmuştur. 

Evvelki akşam depoıia araşt,rma 

yapan inhisarlar istihbarat bürosu 
memurları. şimdi, Pariste bulunan 
Izak Kamhi'nin burada işlerini idare 
eden adamlarını arnmaktadır. 

de otuzu tayyare ve yüzde otuzu da- Akhnı Kaçırmış 
rüliıceze resmine ayrılmıştır. Yakacık bostanları arasında bi-

* lktısat Vekfıleti, iç ticaret u- huş bir halde bulunan ve tecavüze 
mum müdürliiğü, şehirlerde süt iş- uğradığı sanılan Pendik Maliye mil
lerinin idaresi hakkında bir talimat- rakıbı Nevzadın aklını kaçırdığı an
name yapmıştır. Talimatname şehri- laşılmıştır. Yapılan tahkikat müra
mizde süt takim fabrikalarının ya- kıbın hiçbir tecavüze uğramadığını 
pılmasına başlanacağı zaman tatbik meydana çıkarmıştır. Mürakıbı Se
edilecektir. lim isminde birisinin dövdüğü iddia-* Karaköy köprüsünün altındaki sı da tahakkuk etmemiştir. 
dükkanların her tarafını camek&nla 
kapamalan tebliğ edilmiştir. * Seyyar ekmekçiler için tek tip 
el arabası yapılmasından vazgeçil-
miştir. 

Bıçakla Vurdu 
1 

Anadoluhisarında halat fabrika
sında gece bekçiliği eden Rizeli Ali 
Dur ile fabrikada sandalcı Osman 

oğlu Ali Erdem iş meselesinden kav 
ga etmişlerdir. 

Ali Dur bıçakla Ali Erdemi sol kil 
reği altından vurmuş ve kaçmıştır. 

Yaralı Nümune hastanesine kaldırıl
mış, Ali Durun yakalanması için ta
kibine başlanılmıştır. 

Altında Kaldı 
Fenerde Mürsel Paşa caddesinde 

Hasan Tahsine ait tel ve çivı fabrika 
sında çalışan amele Reşit bir kaynak 
makinesini taşırken düşmüş, maki
nenin altında kalmış, baygın bir hal
de Balat Musevi hastanesine kaldı-
rılmıştır. 

Dükkôndaki Yangın 
Eyüpte Kapıcı çeşmesinde Numan 

ustanın bir numaralı helvacı dükkfı.
nında börek pişirilirken yağ parla
mış, bacadaki kurumlar ateş almış, 
yangın çıkmış, fakat derhal yetişile
rek söndürülmüştür. 

Hayvan Ürktü 
Olimpos gazöz fabrikasının Meh

met oğlu Ismet idaresindeki 1990 nu 
maralı arabası. Yeşildirekte Katırcı 

oğlu caddesinden geçerken, hayvan 
ürkmüş, araba devrilmiş, gazöz şişe 
)erinden bir kısmı kırılmıştır. 

rüre esas ııunnz eaıııncz. c' 
2430 nnıwıralı kıtnunun ı•~sl 

maddesi mucibince muamele "e . jtl 
yüz Jiraya kadar olanlar da tet1'il0 d' 
raz ve yiiz liradan fazla oltınlıı:te~ 
Temyiz Komisyonu kararile 1'11tı ı' .\ 
mekte olduğundan hcrhnngi bit et e' 

lı verginin tekerrüre esas Htib11ı t'~ Ilı 
dilcbilmcsi için bu safhaları g~çir;11ıi· 
katileşmiş olınası ve ayni fiilırı tt'' 
leşme tarihinden sonra tekrar i~ 
miş bulunması icap eder. t ti 

3 - Herhangi bir fiilin tt~~~~ııtı' 1' 

miş addedilebilme!Iİ ayni fiıhrı t-1' 
e'\·vel işlenmiş ve hundan dolnYl,c 01 
hohınan ce7.ah verginin kntilcş11'\,c 

21 1 
ması 7.aruri bulunmasına ve dıJ~ 

maddenin A B C ve D fıkraların ,1111 

fiillerde yekdiğcrinden ayrı ol~a-fı~ 
mebni bu maddenin herhangi bıt etf 

rasında ya:7.1lı bir fiilden dÖln)'1 '.erf 
1ı vergi tarhedlldikten ve bU ' 5ııı· 
katilcstikten sonra diğer hir .fıkr:ıııdt 
da yazılı bir fiilin işlenmesı }lll ~ 
d 'k' · f"J' "k sn,·11111 ı"' e ı ıncı ıı ın mu crrer · 0 , 

na imkan yoktur. Tekerrüre e~115

1 11',-
rak fiillerin yekdiğerlnin aynı 0 ~ 
ları lazımdır. 11.d" 

(Diğer Ankara haberleri 10 urı'::.I a . 
.,,....-::=========~' ~t. 
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BUGON j 
ekoslovakya -
kalliyetleri Çek • Südet ROMA KONU$MALARI BiTTi. 
eselesi Müzakereleri 
~: om R 1 En Nazik Safhada 
ç er ıza DOCRUL 
tkosıovak .. 
ler ..... D 

1 
Ya hukümetinin ekalli-

... ~e es· . 
tıtıı Cllyr ti ını hal için sarfettiği 
~likelj e .ere rağmen bu mesele 

Yor ~•hıyetinden bir türlü ayrı-
• YeiJt•d • 

ııJar d • 1 e bırde yeni birtakım 
ıı töst ?gurnıak istidadında oldu 

!tir erıyor. 

Dönüyorlar 

Neşredilen Resmi Tebliğde iki Tarafın 
Tamamen Mutabık Oldukları Bildiriliyor 

Macar Nazırları 

lltfiddett 
fınıeti ek ~n beri Çekoslo\-akya 

llıiiıaıt •llıyetlerin mümessilleri 
1 ereıer y 
er ilet' . apmakta ve bu müza 

U tekern~~;nd~ milliyetler ıtatü-
lt\>)t i . ettırerek Parlamento

Çın ~alı• k ıı nı h· ,..ma tadır. Bu calış-
tırıuı a 'Yeti hakkında henllz ma 
hiiltA-Yo~hu. Fakat Çekoslovak

d' '4llletınin d h" • ıt ~~ek . • a ıh emniyetini 
1eti bert bütün ihtimalleri ve a- ı 

ıı.. ~rntra~ etmeğe karar verdiği, 
terdiği t rn.Usaınaha ve liberalliği ' 

ea· ernıao] 
ı ol•ra1t unuyor. Bunun ne-
liderl • Çek hükumeti ile Sü-

erı •e d h -
8 .. ~tirııeaanleıi a a ba~ka ekalliyrt-
-~ereı . arasında başlıyan 
tir. l"a~ §un.diye kadar devam et-
~ereıe!'~ bu son günlerde artık 
IÖ 111 en na "k )'lenıııi zı safhaya var-

de Çek h '1 bundan başka Südet
leriııi g" UkChnetinden neler iste-
~. oıteren listeler neşretmiş-
~" ıı 
tı 'ıli1ata ö 

tılı e llı'llhtarir re SUdetler, tam .ma 
~Yet 

1 
Yet istemekte ve bu 

~ 8-h ~•hı olarak, Almanlarla 
lıliatı11ın 

1 
arda Yalnız Alman me-

\re bet ~~llanıirnasını, bütün za
•it olrne ıye teşkilatının Alman-

-._ asını d"I d'k b )'ı ida 1 e ı ten başka dış 

Roma, 21 (Husus!) - Macar Hari
ciye Nazın, dün akşam buradan ha
reket etmiş ve Kont Ciano tarafın
dan uğurlanmıştır. Dün Kont Ciano, 
Macar Başvekili şerefine bir ziyafet 
vermiştir. 

Macar devlet adamlannın Roma
yı ziyareti sonunda resmi tebliğ neş
redilmiştir. 

ltalyan gazetelerinin )'a.%1lan 
İtalyan matbuatı Macar ve İtal

yan nazırlan arasındaki müzakere
lere dair çıkan resmi tebliği koman-

. . . • 'tersiz olarak neşretmekte, ancak baş-
Çekoslovakya Başvekıh Mılan Bodza lıklannın da Roma protokolunun bü 

Prag, 21 (Hususi) - Çekoslovak- tün kıymetini muhafaza eylediğini 
ya hükumeti ile Südetler arasında yazmaktadır. 
devam eden müzakereler en nazik Buna mukabil Macar devlet adam-
safhaya girmiş sayılıyor. Başvekil, larının Roma seyahatine dair ~ilhas-
yarın Südetlerle görüşerek iki taraf sa Budapeştede ve Berlinde çıkan ya
noktai nazarı arasındaki uçurumu kü zılan uzun uzadıya iktıbas eylemek
çültmiye ve kapamıya çalışacaktır. tedir. 

İki tarafı tatmin edecek bir çarei 
hal bulunduğu tahmin olunmaktadır. 
Başvekil dün Macar ekalliyetinin 
mümessillerile görüşmüştür. İdari 
muhtariyete ait kanun lfıyihalannın 
nazırlar tarafından ikmal olunarak 
parlamento reisine tevdi olunduğu 

bildiriliyor. 

Y ugoılavyaJa akisler 
Belgrad, 21 (A.A.) - Macar devlet 

adamlarının İtalyayı ziyaretlerinden 
bahs~en Samuprava gazetesi, bu .zi
yaretin yeni bir vaziyetin mukadde
mesini teşkil edeceğini, çünkü Roma 

Resmi Tebliğin Metni 
"'Macaristan BQ.§vekiti B. lmredi ve Hariciye Nazırı B. Kanya, Ital

ya.'ya yaptıkları resmi ziyaret emasında, Duçe ve Hariciye Nazırı 
Kont Ciano ile, iki memleket arasındaki münasebetlerin esa& mahi
yetinde mevcut ıamimilikten ilham alan U%'Un görüfmelerde bulun.
mtL§lardır. Bu görüfmeler ema.nnda Italya ve Macaristan'ın gerek 
kendi aralannda ve gerek diğer devletlerle ve ezcümle Tuna havza
M devletleriyle olan münasebetle rinin muhtelif aafhaları tafsildtile 
tetkik edilmi§ oe iki hükUmetin tam fikir mutabakatı mii§ahede 
olunmtL§tur. lta1ya ve Macaristan mümessilleri, Roma, protokollan
nın iki devleti alakadar eden politik ve ekonomik tam m.uteberliği 

üzerinde mutabık kalmışlardır. ltalya ve Macaristanın, Roma -
Berlin m.ihnerinin hedefleriyle ahenkli politikalarının ilham nok
talarını te~kil eden aulh ve adalet hedefleri, enternasyonal aahada, 
nizam ve aulh eaerini s.amimi rurette i.!tiyenlere açık olan daha geni§ 
~ daha semereli bir i§birliği için hakiki esa&lar te§kil eylemektedir.,. 

...... ____________ ...., __ ...._~--~-----------------------------------' 
protokollannın üçüncü rüknü olan A
vusturyanın ortadan kalkmış olduğu
nu yazmaktadır. 

Bu gazete, B. Mussolininin nutkun
da İtalya ile Yugoslavya arasındaki 
ihlaskarane do.~tluğa müteallik olan 
hkrasının Yugoslavyada pek ziyade 
na.zan dikkati celbetmiş olduğunu 

Duçenin Roma protokollanndan bah
setmemiş olmasının bunlann artık 

hükümden sakit olduğuna delalet et
mekte bulunduğunu ilave etmekte
dir. 

Macar nazırlan dönüyorlar 

Roma, 21 CA.A.) - Macar Başvekili 

İmredi, Gidonia tayyare şehrini gez.. 
miştir. Başvekil, Macaristana dönme
den evvel bazı şehirleri ziyaret ede
cektir. 

:"••d• t:eye. de iştirak etmek, mil 
e 1'lilli lhsıl olunmak ·ıı· d ti il' , mı ı ra -

ll "de huıul•nsta rey sahibi olmak 

Almanları kızdıran yeni 
bir hadiıe Bir Bakışta Dünya Haberleri 

flk.11..._ n"'•ktadırlar , "·••etiıı il • 
holtt.ı ıı. 0 ktai nazarı ile Südet 

8
Uh llOyte:rında bir uçurum bu
a Vekili l> >'~a da Çekoslovak
lt•~aın r. llodza'nın u ınu

''1"1aJtt11:i. da rnuvaffak olacağı 
11 haflarn ır. Nitekim yanndan iti 
~ de b(;.,1•sı beklenen milzakere-
ıt 1 ., e b' n o llnuy ır neticeye varması 
ı tir orsa da b .. •t b" h . 

4 • u umı ır aylı 

Berlin, 21 (A.A.) - Pragda çıkan 
Die Zeit gazetesinin yazdığına göre, 
İglanda Alman olup da devlet me
muru bulunanlar polis merkezine da
vet olunarak Alman isimlerini Çek 
isim erıle üegişt.irmeleri kendilerine 
tebliğ edilmiştir. 

Bu muamele Almanlar arasında 

derin bir infial uyandırmıştır. 

Videman'ın ıözleri 
"'1ttıa hiıtd~ tnatbuatı Londra, 21 (Hususi) - Berline dö-
e~ " b•fladığı Çekoslovakya a- nen Videman'ın Lord Halüaks ile 
~ \re h neşriyata devam mülakatına dair sorulan suale ceva-

t ~l'İY•tıer ~ün Yeni bahanelerle ben, bu mülakatta Almanyanın ih
llt•lık Ç şıddetlendirmektedir. tilaflı meselelerini muslihane hallet-

d hğdıtı ~koıııo,•akya hududa as- mek istediğine dair evvelce Berlin 
heltj rnu \l YÜ:ıden memleket i- hükumeti tarafından verilen temi-
' l'lakale · ltıiif fak nın aksadığı ileri natı tekrarlamak fırsatını vermiş ol-

'ab ı' •t çok d - .. 1 · ı· h. 0 ntad
1
.. geçmeden bunun ugunu soy emış ır. 

1"•tı ııet' bitaraf müşahitlerin 
ao ıcesind rıra ç ~ anlaşılmıştır. 

i ~tler k ekoılovakyanın askeri 
dii.:. •rıısınd k 
oı~"llerek h _ a almak ihtima-

>i lıllıılttuı Ve ~!day depo ettiği id-
. llt~ 8 °Ylece Çekoslovak-
1çi llsarnı, hl 

•it.. rı tiirtu·· . r halde göster-
·•ıı't türJ" 1 ).> ı.r, u Şayialar ortaya 
llltat 

iild· •ıııt rne..,eı b 
1 ır . .\aıı e tınlann biri de 

ıı lld• d llleseıe Çek h .. k • . 
..,.ı. e"arn u umetı a-

"tt eden ·· k · d "tr. ınuza erelerın 

4 İtiııde :enfi neticeler vermesi 
"'ııı, \'aıa.~eti 
tı a hu .. n alacağı ~kildir. 

Filistinde 
7 Kişi 

Dün de 
Öldü 

Kudüs. 21 (A.A.) - Hayfa civann
da kain Kiriyat - Horoshet Yahudi 
mınatkası Yahudilerinden iki erkek, 
iki kadın ve bir çocuk dün akşam 
asilerin şiddetli bir tecavüzü esnasın 
da telef olmuşlardır. Asiler, yangın 
çıkarıcı bombalar atmışlar ve iki bi
nayı tahrip etmişlerdir. Bu binalar
da bulunan iki kişi kömür haline ge
lerek ölmüştür. 

MACARiSTAN 

Yahudiler Çekiliyorlar 
BudapeŞte, 21 (A.A)- ıacar\stan 

ticaret bankası, müdürü B. Filip 
Vays istifa etmiştir. Halefi B. Jan 
Teleski'dir. Bankanın direktörlerin
den B. Emil Ştayn da istifa etmiştir. 

İstifa eden bu iki zat Yahudidir
ler. Yerlerine katolikler getirilecek
tir. 

INGILTERE 

Hava Rekoru 

Nüfuzunu Sulistlmol 
Eden Bir Ayan Azası 

lntilaar 5Hi 
Nevyork, 21 (A.A) - Ayan 

azasından B. Juliyus Berg. sergi
de imtiyazlar elde etmek için 
"nüfuzunu suiistimal,,_ etmi§ ol
duğu suretinde müddeiumumi 
tarafından yapılan ithamdan 
evvel intihar etmi§tir. 

YUGOSLAVYA 

Maliyede lnkiıaf 
Belgrad, 21 (A.A.) - Stoyadinoviç 

hükumetinin mali siyaseti hakkında 
mütalealar serdeden Sarnuprava gaze 
tesi şöyle diyor : 

"1937 - 1938 senesinin büdçe vari
datı on bir milyar 867 milyon dinara 
baliğ olmuştur. Bundan evvelki mali 

olarak saatte 224 kilometre aüratle senenin varidatı ise on milyar 320 mil 

Londra, 21 ( A.A) - Mısırda tsmtı· 
iliyeden bu sabah saat 4 de hareket 
eden lngiliz hava kuvvetlerine men
sup bir filo saat 20,5 ta Heyforda gel 
mi§tir. 

Bufilo, 3680 kilometrelik mesafe
yi 16 saat 25 dakikada yani vasatl 

yon dinar idi. Şu halde yüzde ondan 
fazla bir tezayüt vardır." 

UçmtL§tUr. 

BELÇiKA 

Belçikanın lstiklCili 
Brüksel, 21 (A.A.) - Belçikanın is 

tiklali memleketin her tarafında par

lak bir tarzda kutlanmıştır. 

Brükselde kral ve kral ailesi bü-

yük meydanda yapılan dini 

hazır bulunmuşlardır. 

1 ITALYA 

ayinde 

Habeı imparatorluğu 
Roma, Z1 ( A.A) - .Portekiz, ltal

yan Imparatorlugunu tanımqtır. Por 
tekiz aefiri, kont Ciano'ya Lizbon hü 
kumetinin kendisini "Kral ve impa
rator,, nezdinde murahhas sefir ta
yin edeceğini şöylemi§tir. 

AMERiKA 

Tayyareci Hugs 
MISIR Bu gazete. siyasi va:r.iyette husule 

gelmiş olan salahın mali sahada görü Vaşington, 21 (A.A.) - Hariciye 
len salah üzerinde büyük bir tesir ic.- Nazırı Hul, tayyareci Hugs ve arka
ra etmiş olduğunu yazmakta ve bu sa- daşlannı kabul etmiştir . Mali Kanun 

Kahire, 21 (A.A.) _Hükumet, par 18.hın memleketin umumi iktısadi kal Konuşma esnasında, Hariciye Na-

lamentonun gelecek alelade toplan- kınması üzerinde!ki tesirlerine işaret zın ilim ve bilhassa tayyarecilik sa
ey lemektedir. 

tıya kadar hukümete mali hususatta 
'e 11\uzak 1 ı, "erir ere er miisbet bir 
" Ve Süd ti ltıeseı e er tatrnin edilir 

.\h... e katı 1 

Asilerin mühim zayiata 
oldukları söylenmektedir. 

uğramış tam salahiyetler veren bir kanun la
yihası teklifine karar vermiştir. 

Yunan Baıvekili 

Zelzele Mıntakasında 

hasında görülen enternasyonal iş bir 

liği zihniyetinden dolayı memnuni-

yetini bildirmiştir. 

1" •qpll urette kapanacak 
b· auıhunu 

\ •.r '-il tehdit eden mü-
•\' e ortad 
'\ '"i sud an kalkrnı, olacak 

.\t etlerin t t . 
't l'tıaııı 8 mın olunma-
, .. ~ ltıi' arın da tatminine vardun 
..,,~ .. ., 

e '~i 
\ııtı l'tıUşahltier • 

Ut bir rn" ıçlnde htt sualJe-
e'tı Us bet 

il l "Y-il ol cevap vermeye 
q anıa 

· •ide . r çok nadirdir. 
~"dt lletıcen. 
.\ ıı rıe ın menfi olması 

· '"b11 çıkabilir" 
,, . .\lnıan .' .. 
>-e , Y-ı «Oıe Ya, büyuk bir harbe 

tiııe alır ve Ç '-
~il L Yliru eAoslovakyanın 

ıı;ıaı Yerek Al 
ll11 ltıları ilh manlarla mes-
\ .ttı"kfi •k eder mi?. 

•ht· l•rtıa • 
(.) 'ı ırıı•ı \teril r. lçınde buna da 

"ııı 'ide il nuyor. 
ıı h e olacak" 

t ,
11 

llıut'tln · Mesele A vru-
ıL lllı.ı:.. U kaçırın '.L •'.Lı 
't oı 111 "el a-.ı ııude ltir-

'tıık Veleye 
~- . nı1 kul verınek için ve-
4ıl ilıtirn•ıı . lanııacak?. 

lltııtı e11n h 

Kraliçe Marinin Cenaze 
Merasiminde Türkiyeyi 

Rüştü Aras Temsil Edecek 
Valide Kraliçe Marinin cena-

ze merasiminde hükiımetimizi 

temsil f'decek olan heyetimiz, Ha 

riciye Vekilimiz. Dr. Te\·fik Rüş 

tü Ara:s'ın riyasetinde olmak U-

zere Cumartesi giinü torpito He 

şehrimizden hareket edecektir. 

Bu heyete CUmhurreisliği yaveri 

de dahildir. 

Mezunen şehrimizde bulun

makta olan Bükreş elçimiz Ham 

dullah Suphi Tanrıöver, Valide 

Kraliçe Mari'nin cenaze merasi

minde hanr bulunmak üzere ha

reket edecektir. (A.A.) 

Kraliçe Marinin ce11edi 
Bükrqte 

Bükreş, 21 (A.A.) - Bu sabah 
valde kraliçe Marinin cesedi Sina 
yadan Bükreşe nakledilmiştir. Ce 
sedi nakleden treni çekmekte 
olan iki lokomotif bayraklarla 
örtülmüş idi. Cesf'din bulundu
ğu furgon, Mor ipeklerle örtül
müş, ufak bir klise haline geti
rilmiş idi. Trenin her utradığı 
istasyonda papazlar tarafından 

dini ayinler yapılmıştır. Kotrese
ni şatosunda ölü için ufak bir 
kiliı;e vücude getirilmi,tir. Payi
tahtın halkı bugün ikiden itiba
ren cesedi ziyaret edebilecektir. 

Trustlarla Mücadele 
Atina, 21 (A.A.) - Başvekil Metak 

sas ve refikası dün hareketi arz mın- Nevyork, 21 ( A.A.J - Birleşik A
takasını gezerek "felakete uğrayanları merika hükumetleri Trust aleyhinde 
ziyaret etmiş, yardım işlerini teftiş ki kanuna istinaden başlıca sekiz A
eylemiş ve icap eden talimatı bizzat 
vermiştir. 

merikan sinema kumpanyası aleyhi
ne Nevyork mahkemesi nezdinde da 
va açmı§tır. 

Bütün hareketi arz mıntakasında
kilere hemen diin oturacak yerler bu 
lunmuş ve iaşeleri temin edilmiştir. Mezkur kumpanyaların bütün A· 
Bir hastane treni ağır yaralıları Ati- merika sinema endüstrisinin yüzde 
naya getirmiş ve hafif yaralılar ise 65 ini ellerinde tuttuklan iddia olun 
zelzele sahasında kurulan Kızılhaç 1 maktadır. 
seyyar hastanelerinde tedavi altına a- Diğer tara~an ayni kanuna istina-
lınmıştır. d k • k ı · · 

O 
-..ı 

14 
k" . . ..ld"ğ.. 104 en mez ur umpanya ara tabı 25 

ropo;:,ua ışının o u u ve .. . . 
kişinin de yaralandığı resmen bildi- muessese ıle aynca 132 ki§i hakkm-
rilmektedir. da da takibat.ta bulunulması isten

Kral ve Veliahd felakete uğrayan- mektedir. Bu ıahıslar arasında Ma
tara telgraf çekerek muhabbetlerini ri Pikford Dugla& Fairbanks, Char
bildirmişlerdir. lie Chaplin de vardır. Hükumet bun 

1.ann ya film yapmaktan yahut ta 
sinema ıalonlan üzerindeki mülki
yet haklanndan vazgeçmelerini iste-Ilı l'•kı angiıi ile karşı. 

1lda lil'eceğiL •~ ... ....-................ ......._......., .,,....._. 

Atina, 21 (A.A.) - Atina Ajansı, 
dünkü zelzelenin 18 kişinin ölümüne 
ve 80 kişinin yaralanmasına sebebi
yet vermiş olduğunu haber vermekte
dir. mektedir. 
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ifCi.EK 
Boğulmadan 
Beni Kimse 
Tanımıyacak mı? 

razan: B. FELEK 
Allah, Allah! Nedir bu benim ba

şunda esen hava. Gün doğuşu mu, ha 
tı mı? 

Gün sıcak, iş slkıt'ı, sinirler gergin. 
Temmuz ayını bir kere sıcaklığın

dan, ikincisi 31 çekmesinden, üçlin
cthil pnlerinin uzunluğundan dola
yı pek sevmem. Buna şu günlerde 
bir dprdüncil aebep daha inzimam 
etti: 

Derdi kabaran bana geliyor. Gerçi 
eşin, dostun derdine çare araştırmak 
bir insanlık borcudur. Lakin onun 
da sırası var deiil mi? Hele akşam 
Üzerleri iş saatlerinde benim öyle 
anlanm oluyor ki; o esnada bana dert 
yaıııp fikir sormak, di'i ağnyan ada
ma gazel okumak teklifine benzi
yor. Lakin kime anlatırsın? İşte dün 
yine bunlardan birisinin ziyaretini 
kabul etmek bahtiyarlığına uğradım. 
Bir elinde bir gazete, öteki elinde 
rengi gayri vazıh bir ~apka ile içeri 
girdi. Kim olduğunu tayine hacet 
yok! Zaten kendi de ondan müşteki. 

- Merhaba dostum! dedi. Seni i§ 
zamanında rahatsız ettiğimden dola
yı özürler dilerim.Sonra da şunu oku! 

Ve gazeteyi çeneme dayadı. Göster 
diği yeri okudum. Geçenlerde deniz
de bulunmuş olan bir cesedin hüvi
yeti meydana çıkmış, kim olduğu, ne 
iş yaptığı, nerede oturduğu anlaşıl· 

mış. 

Yüzüne baktım. 
- Okudun mu? dlye sordu:. 
- Evet! ne olmuş? 
- Cesedin hüviyeti meydana çık-

mış değil mi? 
- E'·et! 
-Ya bu adam boğulmasa ve cese-

di denizde bulunmasa idi ne olacak· 
tı? 

- Ne olacaktı, ya111yacaktı. 
- Hüviyeti? 
- Hüvi~·eti tabii meçhul kalacak-

tı. 
- n .. ,,•, h\.lauı 'hv\~-"' .. \ \.-.. ... \ t~ 

ben bundan şikayetçiyim. Bundan 
davacıyım. Bunun tasr-sile endişeni
kim! Ben de denize düşüp boğulma
dan hüviyetimi araştıran, ne i' ya
par, ne işe yarar, kimdir. kimin nesi
dir? diye sorup sual eden olmıyacak 
mı? 

Hüviyetimizi bilmeleri için deniz
de cesedimizin bulunması mı lazım 
gelecek? 

Bana bunu hallet azizim! Sen ki 
gazetecisin! Muharrirsin! Ukalasın, 
şusun, husun! Bana anlat! Hüviyeti 
mi, mahiyeti mi öğrenmeleri için de 
nize düşüp boğulmaktan ve meçhul 
ceset haline gelmekten başka çare 
yok mu? 

Gülerek t'evap \'erdim: 
- Görünüşe nazaran maalesef baş 

ka çn.re yok! 
- O halde ona da Hizum görmem. 

Ceset olduktan :sonra hiiviyetim ma
liım olmuş ''eya olmamış bana ne! 
Hiiner ceset haline gelmeden evvel 
hüviyetimi öğrenmeleridir. Yazık! 

Dedi ve yanlışlıkla gazeteyi başı
na, şapkayı da masamın yanındaki 

kağıt sepetine attı. Yanlışhğın far
kına varınca acı acı güldü ve şapkası 
nı aldı, çıktı, gitti. 

ispanyada Frankist 
Kuvvetler Bir Miktar 

Daha ilerlediler 
Barselona, 21 (A.A) - Şark cep

hesinde dun esir edilen bir Italyan 
yüzbaşısı ile Jtalynn askerleri bu 
mıntakada ltalyan fırkalarının bu
lunduğunu teyit etmişlerdir. Muha
rebe devam etmektedir. Cumhuri
yetçilerin şiddetli mukavemeti mu
temad iyen artmaktadır. 

Berracasın Cenubunda, Kuvayı 

külliyeye yol açmak üzere motörlü 
kıtaatın yaptığı taarruzlar Cumhuri
yetçilerin top ve mitralyöz mlidafrıa
sı ile karşılanmış ve düşmanın ilel"i 
yürüyüşünü son iki gün içinde mü
him surette kesmiştir. 

Cümhuriyetçiler Espadon dali'ının 
şarkında mukabil taarruzda bulu
narak ovaya hakim bulunan Atala
ya mevziini geri almışlardır. 

Talesin garbinde düşman bir iki 
gün evvel kaybettiği mevzilerı tek
rar ele geçlrmiftir. 



' TAN 

.M..alıkeriıelerde KADIN KÖŞESi: 

Altından Diş Yaptırdım 
Gümüşten Merdiveni 

Mahkeme, Bu Şarkının Hakaret 
İfade Ettiğini Kabul Etmedi 

HIRSIZLIK: ince 
Eteklerle 
' GDylDen 

Bluz 

Mücevherleri 
Genç Kızlara 
Dağıtan Hırsız 
Harbiyede, kuyumcu Yaninin dille- yazın keten veya bu ha-

kanından birçok mfıcevherat çalan bil ince eteklerle giyilebil~ 
ve komşu kızlarına dağıtan Vange-
lin muhakemesine dün, Asliye U.:. celt ZGril ve prati~ bir bluz. 
çüncü Ceza Mahkemesinde devam e- Blilzun yakaıı geni, bir / i-
dildi. Suçlu mevkuftu. yonga ile kapanmakta ve 

Vangel, üç ay evvel, gece yarısın-, gÖrJtle..i ufki dantellerle tez-

22 - 7 - 938 

İstanbul Radyosu 

ÖGLE N EŞRiYAT!: el 
·ıcl' 

Saat 14.30 Plftkla tilrk ınu~ 
Havndls. 15.05 PIAkla tilrk J11 
Muhtelif p11'1k neşriyatı. 16 son 
AKŞAM NEŞRiYATI : 

sfld 
Saat 18.30 Pltıkla d:ıns J11U tıP 

Plfıkla Ulrk musikisi. 19.55 sor:llıı 
120 Saat ayarı: Grenviç rns9 

11 naklen MUzeyycn Senar ve rfllo 
tarafından tUrk musikisi cırnse' Cerrahpq ada eczacılık yapan Şeref tarafından hakarete uğra

dığını iddia eden Cerrahpafada Cami sokağında oturan Adana 

timendifer müfettitlerinden Bayan Refikanın davası, dün methut 
suçlara bakan Asliye Dördüncü Ceza mahkemesinde tetkik edildi. 

dan sonra, Harbiyede, mobilyeci Di-ı yin edilmek ted ir. 
mitrinin dillckin1na girm~. rafları,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 ar, Miiste:ır, Eviç). 20.40 l{n\'~:ııı 
20.43 Ömer Rıza Doğrul tarııfıll. ı 
r;n söylev. 21 S:ıot nyıın Orkcstrııırl . 
tov: Marta UvertUr. 2 - ıu111l5 
sako!: Şeherawt, Parafraz 3 - \ 
son: Şerzo. 21.:ın l\luz:ıffer ilk~~ 
daşları tarafından tiirk rnuslk1 

nak). 22.10 Müzik ve varıyete:ı,J 
Belediye bahçesinden naklen· 
haberler ve ertesi gilniıu 

Şikayetçinin anlattığına göre, ha
dise Siııkeciden Koca Mustafapaşaya 
giden otobüsün içinde başlamış ve 
mahallelerinde bitmiştir. Bayan Re
fika, dün, yanında dişçi Kemal oldu
ğu halde, Sirkeciden kalkacak olan 
Koca Mustafapaşa otobüsüne gelmiş. 
Kemal elindeki paketleri Refikaya 
vermiş ve elini sıktıktan sonra ay
rılmıştır. Bu sırada eczacı Şeref te, 
yanında arkadaşı kimyager Natık ol
duğu halde, otobüse gelmiş ve Ba
yan Refikanın arkasındaki sıralar
dan birisine oturmuş. Şerefin dişi 

ağrıyormuş. Arkadaşına: 

Mahkeme de otobüste bulunan hadi
se şahitlerini ve suçlunun müdafaa 
şahidi olan kimyager Natıkı dinle
di. Amme şahitleri hadiseyi suçlu
nun kabul ve davacının iddia ettiği 
şekilde anlattılar. Yalnız kimyager 
Natık: 

dolapları çekmeceleri karıştırmış. Fa 
kat yükte hafif, pahada ağır birşey 

bulamayınca, buradan dıvarı dele. 
rck kuyumcu Yaninin dükkanına 
geçmiş. Küpe, yüzük, gerdnlık gibi 
ne kadar kıymetli şey varsa hepsini 

Ay dişim, demiş .. 
Bayan Refika paketleri bırakarak 

biraz evvel ayrılan dişçiye seslen
miş: 

-Bay Kemal... Gel bu zatın dişi 
ağrıyormuş, tedavi et, demiş.. Ke
mal gelmiş ve: 

- Ben baytar değilim, demiş ve 
dönmüştür. 

Şeref te bu hakareti: 
- Reddederim, şeklinde karşıla

mıştır. 

Şerefle Bayan Refika mahalle kom 
şularıdır. Yine aksarayda otobüsten 
beraber inmişler, bu ·sırada Şeref 

Refikaya: 

- Şeref daha otobüse biıuneden 
dişinin ağrıdığını söylüyordu. Oto
büste de: "Ay dişim,, dedi. Bunun
la herhangi bir telmihte bulunmuş 
değildir. Otobüsten indikten sonra 
da kendisine hiçbir şey sôylemedi, 
deçii. Bundan sonra dinlenen şahıt 

Hatice bildiklerini şöyle anlattı: 
- Refika ile Şeref bitişik komşu

lardır. Benim evim de yanlarında

dır. Dün akşam saat 9 sıralarında 

Şeref odasında oturuyordu. Yanında 
da iki kadınla bir erkek vardı. Onla
rı~ yüksek sesle: 

- Ah bugün öyle bir yakalan
dım ki .. Sormayınız, dedi ve arka
sından da eski bir şarkıyı biraz tah
rif ile şu şekilde terennüm etti: 

Altından diş yaptırdun, gümüşten mer
diveni, 

Etme güzel bu nazı, gel bize bazı bazı. 
Ben bu şarkı ile Bayan Refikanın 

kasdedildiğini anladım. Çünkü o da 
şu günlerde doktor Kemale diş yap
tırdı. 

- Sen benim tahkir edilmeme se- Reis sordu! 

almış ve savuşmuştur. 

Aşırdığı eşya arasında bir de mu
rassa istavroz varmış. 

Vangel hovardalığı seven bir genç 
tir. Çaldığı şeylerin hiçbirisini sat
mamış. Tanıdığı kızlara bunları bi
rer birer hediye etmiş. Bunlar ara
sında Matmazel Sofiya, Viktorya ve 
Roza da vardır. Polis uzun müddet 
bu suçun failini bulamamış ve tesbit 
edememiştir. Nihayet bir gün Yani
ye bir kız gelmiş, bir istavroz uza.ta
rak: 

- Bunu lutfen temizler misin, 
kaç kuruş vereceğim'" demiş. 

Yani gözüne inanmak istememiş, 
istavrozu öpmüş, çevirmiş, üstünde 
kendi markasını görünce: 

- B uyurunuz matmazel, biraz o
turunuz, şimdi temizlerim, demiş .. 
çırağını da yavaşça karakola gönde. 
rerek bir polis çağırtmıştır. Polis 
gelince Yani: 

- Bu istavroz benim dükkanım
dan çalınmıştı. Şimdi Matmazel bu
nu bana temizletmiye getirdi. Hadi
seye el koyunuz, demiştir. bep oldun, ben de hadiseyi kocan A- - Sen bu şarkı ile Refikayı kas-

li Haydara yazarak şikayet edece- dettiğini nasıl anladın?. Şahit buna Matmazel bu istavrozun Vangel ta 
ğim, demiş, ve yürümüştür. Bundan vazıh bir cevap vermedi. rafından kendisine hediye edildiğini 
sonra, Refika karakpla ;IA.\irac:(!şt e- Bundan sonra mü~deiumumi mü- söylemiş ve asıl suçlu da bu suretle 
..ı~..-ı. ı. .. :ı. .. " ... " ............ ı. .. ı.1.n. ..... ;..ı ·-ı~- -~-1 ... :u c.- -~· -ı-~..:ı • .&. oriava ~ıkmı.1 yerY.akalanm~tır. 
dia etmiştir. Işte mahkeme, diın, bu için Şeref hakkında bcraet karan ve- Vangel xendısını mudafaa eaer-
davayı tetkik etti. Bayan Refika o- rilmcsini istedi. ken bunları Yüksekkaldırımda ismi-
tobüste geçen bu hadisenin evde tek Mahkeme, müzakereye çekildik- ni bilmediği bir adamdan satın aldı
rarlandığını ileri sürdü ve komşu- ten sonra, hazırladığı beraet kararı- ğını söylemiştir. Mahkeme, Sofya, 
larından Haticeyi şahit gösterdi. nı suçluya tefhim etti. Viktorya ve Rozayı şahit olarak din-

-------·-•ııuııııınıınmmı:ırunımr. 111 uımmuı ''""'"'"""""'·-- lemiş, onlar da kendilerinde çıkan 

Maslak Kazasının 
Duruşması Başladı 
Dün Ağırceza mahkemesinde 23 Martta Mulak yolunda netri. 

Jat müdürümüz Tahir Şükrünün ölmesi ve üç mürettibimizin ya
ralanmaaı ile neticelenen facianın muhakemesine batlandı. Dava
cı yerinde merhum Tabirin refikası vardı. 

Reis kararnameyi okuduktan son- vara çarpmazdı. Bu da süratinin faz
ra suçlu şoför Kemali dinledL Ke. la olduğunu gösterir. Lastiğinin ilk 
mal hadiseyi şöyle anlattı: müsademede patladığı. doğru değil-
"- Biz o gün Maslak yolunda gi- dir. Çünkü yolda muntazam listik 

diyorduk. Önümüzde bir otomobil izleri tesbit ettim. Patlamış 13stik 
vardı. Süratim 40, 45 kilometreyi böyle iz bırakmaz.,. 
geçmiyordu. Önümdeki otomobilden ı Suçlunun avukatı, bundan sonra 
yol istedim. O sola kırmak ister gibi şahide, reis vasıtasile, birçok sualler 
lbir vaziyet aldı. Hafif te kırdı. Son- sordu ve: 
ra ben geçmek isterken bu kararın- "- İlk çarpışmadan sonra otomo
dan vazgeçmiş olmalı ki, ben hafif- bilin 58 metre kadar gitmesinden sü 
çe kendisine çarptım. Bu çarpma ile ratin 80, 90 kilometre olduğunu fen
yaralanmıştım. Kendimi kaybettim. nen anlamıya imkan var mıdır. Mü
Direksiyon simidi de kırılmıştı. Oto- ekkilim ilk müsademeden sonra ken 
ombil kendi kendine hareket ederek disini kaybetmiştir. Direksiyona ha
bir ağaca çarptı. Ben yaralandığım kim olamamıştır. Belki bu sırada a
için direksiyona hakim olamamış- ya~ı gaza basmak suretile sürat art
tım. Kabahat önümdeki otomobiln mış ve 58 metre kadar giderek ağa
mütcreddit bir vaziyet almasında- ca çarpmıştır. Bu vaki olamaz mı?,, 
dır. sualini sordu. Fen memuru buna ce-

tık defa çarpınca esasen otomobi
lin lastiği de patlamıştı.,, 

Bundan sonra dinlenen fen memu 
ru vaziyeti şöyle anlattı: 

''- Ben hidise yerine sonradan 
gittim. Orada enkaz halinde iki oto
mobilden başka bir şey yoktu. Yara
lılar kaldırılmış ve arkadaşım fen 
memuru Fethi de vaziyeti daha ev
velce tesbit etmişti. Benim kanaa
time göre, kaza Kemalin otomobi
linin 80-90 kilometre süratle gitme
sinden doğmuştur. Kemal otomobili
nin arka tarafına üç ve yanına bir 
yolcudan fazla almaması lazım gelir 
ken iki yolcu almıştır. Ayni zaman
da da öne geçmek isterken korne 
çalmamıştır. Hadiseden sonra firen 
de yapmamıştır. Eğer sürati az olsa 
idi, otomobile çarptıktan sonra da
ha elli sekiz metre kadar giderek dı-

vap verdi ve şunu da ilive etti. 
"-Ben şoför Kemalin sicilini tet

kik ettirdim. Gözlillcle otomobil kul
lanabileceği kaydi vardı. Yaptığım 

tahkikata göre hadise zamanında 

gözünde gözlük yokmuş. Bunun da 
mesafeyi iyi tahmin edememesine a
mil olduğu kabul edilebilir.,, 

Bundan sonra mübaşir, şahit ola
rak elektrik idaresi müşteriler dai
resi müdürü Osman Kemalin ismini 
çağırdı. Osman Kemal mahkemeye 
girdi. Reis hüviyetini tesbit ettik
ten sonra, kendisine: 

"- Sen de yaralandın mı, dava ar 
zuhalin var mı?,, dedi. O hadisede 
yaralandığını ve tesbiti delail sureti
le dava açtığını ve dosyada arzuhal
leri de bu!unduğunu söyledi. Müd
deiumumi Reşat Saka kendisinin şa
hit değil, yeminsiz davacı olarak din 

mücevheratı Vangelin hediye ettiği-

ni söylemişlerdir. 

iddia makamını işgal eden müdde 
iumumi muavini Hikmet Sonel dün 
iddiasını söyledi. S uçluya ceza ve. 
rilmesin i istedi. Suçlu müdafaasını 
yazılı olarak vereceği için muhake
menin talikini istedi. Muhakeme bu
nun için başka bir güne bırakıldı. 

lenmesini istedi. Mahkeme bu şekil
de dinlenmesine karar verdi. 

Osman Kemal, hadsieyi şöyle an
lattı: 

••- Ben her günkü gibi saat yedi 
buçuk sularında bir otomobil gezin
tisine çıktım. Vaktim gelmişti. Tuğ
la harmanlarından dönmek istedim. 
Dikiz aynasile arkamı tetkik ettim. 
O dakikada orada hiç bir otomobil 
gelip geçmediği halde ben elimle so
la kırma işaretini verdikten sonra 
direksiyonu kırarken müthiş ve ani 
bir darbeden sonra b ir "Fiş!!,. sesi i
şittim. Otomobilime derhal fren yap-
tım ve sağımdan geçen arabanın a
caba çarptığım adam ölmüş müdür, 
diye durup bakacağını tahmin ettim. 
Fakat o sürati hiç eksiltmedi. Yürü
dü ve 60 metre kadar ilerde bir ağa
ca çarparak param parça oldu. Ben 
yaralı olmama rağmen yanlarına git
tim. Şoför Kemal enkazın içinden 
çıktı. İki tarafa yalpa vuruyordu. 
Ağzında ispirto kokusu vardı. Bana 
çalmak istedi ve: 

"- Yahu korna çaldım da d uyma
dın, dedi. Halbuki korna çalmamıştı. 

Ben, dikiz aynasında kendisin i gör
mediğim ve nısıf bir kavislik direk
siyon da bir iki saniyede yapıldığına 
göre bundan sürati hesap edilebilir. 
Her halde 80, 90 kilometre süratle 
geliyordu ki, ben henüz sola sapma
dan o bana ·çarptı. Ben sonra yaralı
ların kaldırılması için otomobil a ra
dım. Birkaç otomobil onlan kaldır

madılar. Nihayet polis geldi ve hadi
seye el koydu.,, 

Şahitlerin bir kısmı gelmemişti. 

Muhakeme bunların çağırılması için 

başka bir ~ne talik edildi. 

SARHOŞLUK: 

Nara Atmamış 

Beraet Etti 
Sarhoşluk yaptığı ve nara attığı 

iddia edilen Laz Ahmedin muhake
mesi dün Kadıköy Sulh Ceza l\fah
kemesinde neticelendirildi. Iddiaya 
göre, Laz Ahmet Modanın kenar bir 
kahvesinde gramofon çalıyor, rakı 

içiyormuş. Bir aralık ta nira atmış
tır. 

Ahmet kendisini müdafaa eder
ken: 

- Bay hakim ben nara atmadım. 
Biraz keyifli idim. Gramofon mem
leket havası ççalıyordu. içime dokun 
du.. Allah... diye bağırdım. Allah 
demek suç mudur ? Kimseye sövme
dim, laf atmadım . ., diyordu. 

Hikim Muhlis dosyayı tetkik etti. 
Şahitleri dinledi. Suçlunun yüksek 
sesle "Allah ., diye bağırmasından 

başka birşey yaptığı iddia edilmi
yordu. Kendisini beraet ettirdl. 

--<>-

Yankesicilik Suçundan 

Beraet Etti 
Sabıkalılardan Halil oğlu 317 do

ğumlu Mehmet Taşdoğanın yankesi
cilik iddiasiyle m uhakemesine dün 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza Mah 
kemesinde bakıldı. 

evvelki gün Ayasofya müzesinin ö
nünde bilet alan seyyahlardan biri
sinin arka cebini karıştırırken görül 
müştür. 

Hadisenin yegane şahidi Fethi, bu 
yankesicilik teşebbüsünü şöyle an
lattı: 

- Ben seyyahlara kart satmak 
için Ayasofya Müzesinin önünde 
idim. Bu suçlu, seyyahların arasına 
sokuldu. B ir seyyahın a rka cebinin 
kapağını açtı. içindeki zarfı eliyle 
çekiyordu. Ben derhal polise haber 
verdim, yakalattım. 

Hakim Salahattin: 
- Davacıya niçin haber verme

din? dedi. 
Şahit şöyle cevap verdi: 
- Bay hakim, memleket hesaoına 

bunu zararlı gördüm. Eğer seyyaha 
haber verseydim, o, memleketine 
döndüğü zaman Türkiyede hırsızlar 
bulunduğunu söyliyecek ve aleyhi
mize propaganda yapacaktı. Bunun 
için haber vermedim. 

Hakim şahide ihtar etti: 
- Dünyanın her tarafında hırsız 

bulunabilir, eğer sen, ayni zamanda 
seyyaha haber vermiş olsaydın. O 
Türkiyede bana bir hırsız sokulmuş
tu. Bir Türk bunu gördü ve yakalat
tı, der, ayni zamanda Türkiyede fa
ziletli insanların çokluğunu da gö
rürdü. 

Şahit bunun üzerine: 
- Bunu düşünemedim. .öay ha

kim dedi. 
Muhakeme dosyayı tetkik etti. 

Suçlunun beraetine karar verdi. 

lçerenköyündeki HSdise 
Evvelki g{inkQ gazeteml1.de lçerenkli

yOnde geçen bir hAdlsenln muhakeme saf 
hasım ya1.mıştık. HAdisede ismi geçen ko 
mlser muavini Bııhri Atay bize bir mek
tup gönderdi. Şu sııtırlarlıı meseleyi izah 
edlyor: 

"İçerenk6yUnde bir komiseri yaralıyan 
genç,. başlılı altındaki yazıda suçlu Ke
malin mahkemede akrabasından birisinin 
kızına işaret edildiğini söylediği yazılıdır. 

Halbuki mahkeme dosyasında böyle bir 
kayıt olmadığı gibi suçlulann aızından da 
bu yolda bir söz ~kınamıştır. Mesele şun
dan ibarettir: Hafta tatiline muhalif hare
ket ettiği bildirilen bir bakkalın önünde 
vazl!eten bulunrn!\kta iken, bitişiğindeki ev 
de bulunup ta bakkaldan alış veriş ynpa
mıyan suçlular, polisi oradan uzaklaştır

mak maksadile: ''Evimize bakıp niçin ta
rassut ediyorsun?,, diye bahane ederek 
tttavüz etmlslcrdir. Mnhkemede de e
vlmtze baktı şeklinde ifade vermişlerdir ... 

SUllSTIMAL : 

On Beş Memur 

Muhakeme Edildi 
Dün, Asliye Birinci Ceza Mahke

mesinde 15 davaya bakıldı. Bunların 

dokuzu ihmal ve suiistimal davası 

idi. Suçluları da Maliye, icra ve po
lis memurları idiler. isimleri de 
şunlardır: 

Kasım, Mahmut, Hasan, Şadi, Iz
zet, Necmettin, Suphi, Mazlüm A
bidin, Sabri. 

Bu muhakemelerin hiç birisi de 
neticelendirilemedi. Hepsi de muhte 
lif sebeplerle başka günlere bıra

kıldı. 

---0>---

Lozan Hakkında 
Konferans 

Şehremini halkevinden: 

24-7-938 pazar günü saat 21 de 
evimizde Lozan zaferi münasebetile 
öğretmen Yusuf Ziya Yürürkan ta
rafından bir konferans verilecek, ar
kadan evin alaturka musiki kolun
dan 15 kişilik bir grup klasik bir 
konser vereceklerdir. Davetiyeler ev 
sekreter liğindedir. 

Sünnet Düğünü 
189 uncu alav II inci tabur 6 ıncı 

ooıux ıtunmncıanı yozoa~1 .ı.•oauıu u!S-

lu Ömer Uluç'un sünnet düğünü, Ba
kırköyünde çok neşeli geçen bir top

lantıda tesit edilmiştir. Düğünde bir 
çok subaylar ve davetliler hazır 

bulunmuşlardır. 

23 Saat ayarı: SON. 

. Ankara Radyosu 

ÖGLE NEŞRiYAT!: ı. 
eŞtl,. Saat: 14.30 Karışık plf'lk n 11 

Plf'lklıı türk musikisi. 15 Ajarı5 
AKŞAM NEŞRIYATI: JB.l 

Saat: 18.30 Pl!'ık neşriyatı ııl" 
musikisi (IIand:ın). 20 Snııt 11r# 
rapçn neşriyat 20. ı 5 TGrk rnusı it 
met Rıza) . 21 Konf Prans (ÇCJC'\ 
me Kurumu namına - ]Vlch!1'1

6 

malp). 21.15 Stlldyo salon 
1 - Rebicoff Romance 5ıırı5 ııJ 
2 - Azort Menuett 3 - var 4 .1 

wlen, du Stadt meiner TrnuneS 
Ohlsen Russfscher Marsch 5 ";d,.ıı 
cel Carmencita 6 - Tavnn aP 
Tschaikovsky Barcarole 22 .ı\J 
leri 22.15 SON. 

SENFONİLER: ıJ 
20 Berlin kısa dalgası scrıfcı~ 

ser 21.10 Vlynna Senfonik ı-o 
Prııg Çek fllhıırmonlsl 
HAFİF KONSERLER: 

y{{!cil 
7.10 Berlln kısa dıılgııı;ı e.5' 

ki parçaları (8.15) devamı! 
Mondiynl Plfık 9.15 plAk 9.4!1 ıS 
plak 12 Pariı; Mondiyal pJ51< S 
kı!'la dnlgıısı Hnfif Musiki (14.l ıı' 
ı:U5 Pnrls Mondly:ıl Kon<rr 
devamı) 13.25 BOkrcs stcf rı 
kestrası 17.45 Berlin kıs:ı dnl~ 
konsl'ri (18.50 devamı) ]8 d 
radyo orkestrası Hl P.aris l\fo:e 
ser nakli 111.30 Peşte rııdyo or ı9 
Parls Mondlyııl plfık musilciS'ı9 
reş Rad.vo salon orke<ıtrıı~ıl!:'ıı 
Salon orkrstra!'lı .20 P.~Je uııttıı 
tiası 20.25 · Prng • Bancıo ıfl ıtcı 
BrUno Dvorııltrn eserlcrindetl stıd 
Fll'rlln kısa dıılgmıı hant rıı0 

23.20 Peşte orkestra kon<rrl 
OPERALAR, OPERETLı;Jı: 

15.30 Parls Mondiyal opcr t 
reş Rus opernlıırındnn parcıılll 11 
valerya Rustlkana operE1sırı1~ 

K 
desi 22.15 LeoncnvE1llonun E' 

SarhOJ adın rasınln ikinci perdesi 
lJeıterdarda Cami sokağında 32 1 · t 

numarada oturan Hikmet Kıştaş ODA MUS KIS : ~ 
18.15 Berlln kısa dal.(n!ll !.: 

isimli kadın pek fazla sarhoş bir hal- kuarteti 22.20 Peşte yaylı 6P'"" 
de Beyoğlu caddesinde nara atarken 
yakalanmış, hakkında takibata baş

lanmıştır. 

* Galatada Şıracı sokağında do
kuz numaralı evde oturan Cemil Ça 
nağın bir torba içinde 740 gram es
rar götürdüğü görülmüş, Cemil 1a
kalanmış, esrar müsadere edilmiştir. * 131 numaralı Şişli - Tünel 
tramvayı Osmanbeydcn geçerken: 
Şirketi Hayriye fen müdürünün 1443 
numaralı otomobiline çarpmış, oto
mobilin arka lambası kırılmıştır. * Çengelköyünde eski Denizha

mam sokağında altı numaralı evde 

oturan Etem oğlu 7 yaşındaki Mih

net pencereden düşmüş, yaralanmış, 

tedavi altına alınmıştır. 

YENi NEŞRlY AT : 

Türk Hukuk Mevzuatı 

Rehberi 
Yayan: Lut fik l\.rman 

1839 dan 1937 ye kadar bütün ka
nunları, tefsirleri, Büyük Millet 
Meclisi kararları, kararnameleri, ni
zamnameleri, talimatnameleri, Şüra
yı Devlet ve temyiz kararları, ta
mimleri neşrediJdikleri resmi · eser
lerin tarih numarasile gösterir Reh
berdir. 

Çok yüksek ve pek değerli hukuk 
alimleri ve mütehassısları tarafın

dan takdir edilmiş bu eserin, 32 den 
fazla büyük formalarla 3 üncü zeyli 
de çıkmıştır. 

Temyiz Tevhidi İçtihat kararlan n 
dan maada 1900 den ziyade temyiz 
kararlarının hulasaları da yazılıdır. 
Bütiin hukukçulara tavsiye ederiz. 

İstanbul Cihan kitaphanesinde bu 
lunur. Diğer kitapçılardan da ara
yınız. 

Üçüncü zeyli, 3 Jiradır. 

RESİTALLER: oJ 
ı 1.45 Berlfn kısa dalgası G f'l' 

lar 15.15 Rerlln kısa dalgB91 ı 
seri lR.40 Drüno Halk şarıcıSI 
trava Piynno konseri 

DANS MUSiKİSİ: 
23.30 Viyana 

MEVLiDi celllf. 
"l ef' 

23 T emmuz Curnart ,O 
öğleden ıonra saat J 4, 
,antafında Tef vikiye. 
merhum Hüsnü lnıehJJ 
ithaf edilmek üzere " 
mevlidi ferifde akrab~ 
larının hazır buluııJI> 
olunur. 

====================-::::::--,. 

r:;~~;~. 
~~, ..... ,,."' ..... ,.... ' 

Yoklamaya P~. 
Kadıköy Askerlik şu 

ı - Kadıköy yerli "'e :;p 
kerlik şubesinde kayıtlı i:ııfl,ı 
938 ders yılında kısa h dil 
haiz lise ve buna :rnu.a ,,,e~ 
ayni derecedeki ecnebi ~ 
den mezun olan ve dah

9 rı 1 
okula girmiyecek buJtıtl~ııı' 
yetnamelilerin son yok u4' 
ğustos 938 gününden b9:,t 
ağustos 938 gününe kB ıd' 
askerlik şubesinde teı;e 11, 
olan askeri mecliste yaP ,.,ı 

2 - 334 (dahil) doR~!Jf 
dar olan bu gibilerin n tJ' 
cüzdanları, askeri ehliYe 

kteP mezun oldukları me ıeıe 
melerini alarak ınusıtle t 
tırmak üzere bu ınüdde 
dıköy yerli ve yabancı tıl 
belerine gelmeleri uan o 
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Kaclıklylndekl m•ı•r "Papamn la~ıeıl .. ıa+.llia 1ılianl11111I Ytllltlle, 
bl191ok ejledtllerre, •ıemlere ıahne olan bu bahıenln sevkini ııuren 
üıtat Ahmet Raılmcll. Muharrir, aıağıdakl yaz111ncla Ahmet Raılmln 

"Papam• ıa•s•ıl .. •• alt hatlralar1nı anlahyor : 

a 

G uelelerin il&n ea:rf ala
nncla ıldme llifti; Ka 

ddcayündeki ınethur "Papazm 
ba~". l&bbja çakanlaf ! 
Bi~ phit oldutum 

sibi, belki, bu bahçenin yeri
ne de "kübik,, bir köfk J&Pılır. 

Bugünkü nesil için, .. Papazın 
bahçesi,, ataçlannı yaban! serma
pklar nrmıı, yollannı otlar bürü
mÜf, bakımsız, metr6k bir bahçe 
harabesidir ... Stat,, a girip, çıkan 
sporcu gençlerin bu harabeye, m 
!aklan bülbül seslerine takılarak 
fiSyle merak için olsun utradıkl• 
nnı hiç sanmıyorum. 

Halbuki, iri g<Svdell, g(1r giSlgeU 
alaçlan, kuytu, serin, sessiz kö
telerile, bu bülbül yuvası bahçe, 
aranıp ta güç bulunur, öyle eşsiz 
bir sükWı ve inziva yeridir kl..Göl· 
ge, aeusizlik, silk1ln ve inziva!Neler 
uyıldıyerum! Gramofonsuz kah
veler, radyosuz • bahçeler, çalgısız 
gazinolar, ıinek avlıyorlar. Güneşe 

çıkan bugünkü nesli, ıötgeden, ses

sizlikten, ailkWı ve inzivadan ka
çıyor! 

Haklan da var. Kafesin kaldı
nldıjı, peçenin atıldıjı, plAjlara, 
bahçelere, gezmelere kadın erkek 
birlikte gidildili hayat ve hArrl· 
yet asrında, yalnız, dinç~ eanlı 

ıençler dejil, çökük omualanİıda 
U&un, karaııhk yıllann blvetli •· 
jırhtuu t.fl7!D ibtiyarlu bile, 
artık ıölaeden. '"81lzlilde~ sü
ktln ve Jnzi\'adan kacıyorlar. 

F ayt bir zamanlar, orası, 

"Papazın bahçesi,, de fe.lldi! 
Bahçenin önünden ıeçeııler, saz 
sesleri, ıazeller, heyheyler, ahlar, 
kahkahalar duyarlardı. 

Onun tfmdlki hali, bana, pir 
Nedimi hatırlatb: 
Sinede enel ne muhrik amdar .ar idi 
lAbde ... k .. Ablar, ıı..u h61ar .... ld1 
Bö7le blhllet delUdir lkdlltba ....,.._ 

71 qk 
Anda mecnun btdler, divane cGlar vu 

idi 
- lfedlma. ., bCllbGltl ..,.sa alctn 

1aama.-a-

a a 

----YAZAN:----.. 

MAHMUT YESARi 

ka id " Ssı'bahleyin , hir ga:ı.inoya., 

yahut bir bahçeye gidecek mi, kü
çük el çantasile çarşıya iner, "mev 
lim mezelilderi,. ni elile MÇerdi . 
Gittili yerde, çantasını açar, ra
kı tifelini, mezelikleri çıkanr, baz 
dolu kovaya koyup sotutmaaı için, 
pzinocuya titeYl verdikten sonra, 
mezeleri, kendi elile temtzlemiye, 
hazırlamıya baflardı. Bu, onun, sa 
atlerctt süren bir zevki idi. 

Ufak, körpe aalatalıklan, ı•· 
yet dikkatle soyar, kabuklan at
maz, gayet intizamla tabala is
tif ederek althk yapardı. ülak ka
buklar üzerinde salatalıklar, ku
rumu, taze kalırdı. Domatesin, bi
berin çekirdeklerini çıkanr, eğer 
canı çekml§te bir pillç sövüfii al
Dllfla, onun derisini, kemiklerini 

ayıklar. ub.lu ,gibi küçük kÜ9ük 
diderek bir tabaJa koyardı. 

Meze hazırhjı bitince, soluyan 
fi,eyi aetirtir, büyük bir kadehin 
yarwna kadar rakı doldurur. O. 
tünü .. u. a-lercli. Bir )'li!dum ra 
blledu~ula~ICNta 
ra, yaınndan hiç eb1k etmedili 
iskambil kalıtlanm cıJwır, .PUi
yam açardı. Kilçük filldiıki rakı l· 
le hafif mezeler, akpma kadar, 
onu oyalaınıya yeterdi. 

U .tadın çok hama - umaıı 
Yardı, birden .......... 

nlverlrcU. Bir ıkpm, .m • lllr-
çınlılını llrd6m. Msp :9 0 ...... 

Gu1noJa ıeç vakit M liJs, 111-
1878 ,.ırtımıı. ptlrttlll ....,_da 
ha el riıınemift1. 

Gulnonun mutfak tarafmdaa 

Sende ""~ cıok Devalar, lilftQl'(Uarl ~--------------------------~--------------------· 
''Papazın bahçeal,, nln = •M U VA 11111 • ~ • 

çıkaran, merhum astat Ahmet wo 1.. M A . N 1 11 Ralimdl. Bir zamanlar, bahçede- .- • 
ki k6fkte yatıp kallamt. JUllan· 

=~~r::.~.!eı;:.· en renk- BEN KENDi HAY ATIMI 
ttstat, bu bahçede, donlpnnı y· A MAK iSTERiM 

toplar, "fasıl,, lar yapardı. Bu top. AŞA 
lan,tılarda, kendlalnin ve cbtlan
nm 1eYdiklerl yemekleri hazırlat
mayı da 1111utmudı. 

Ahmet Halim, bolazına dilşkün 
delfidl. Onun tıka bua ,emek ye
dllini gören olmamıttır. zannedi
yorum. İçki aofruında da mese
lere uldırmudı. Çatalımn ucu i
le bir parça bir 197 alır, aiu' alır 
çiiniyerek yerdi. ... tllbaklan, 
onun tem, mıun1n liili kil. Çok 
defa, kendi elile hazırladılı mne
lere, çatal dokUDClurmadılı da o
lurdu. 

S abahtan akpma kadar içer, 

diye tiatadın - çılamftı. 
Onun. 1ab&htan akpma, Jlattl ... 
ce yanlarına kadar l9Üfl rakı, bir 
iki saatin içinde kadeh kadeh ~ 
rine yuvarlıyan, aiız1annın 6lçüd 
olmıyan. pil bojaı akpmcılann it
tikleriJıclen çok azdı. 

Onun içme tana, bOlbGtila bet-

tstlkWe lpk kbnteter, lteldnln 
1NırUdBln medahal•lndea lnkm
ea keatll keallllerine baimrlar:' 

- lhralmm ltnl, iten keadi ha· 
7atnnı yapmak isterim. 

Kendi ha)'atı ne demektir? Bls 
MnWrlmtsla UUJ7D. ..... ... 
,..tuua, Maim .. ,..-. ....... 
mmun uyab ayni 11ıldWe denm 
eder. Bia blriltirimbe mabtMIS
llirbirbDb olmadan )'apyamayıs. 
J'IL 
Kea•ı •a)'atlanm ,....,...ıar, 

)"alftklan ,.ı,etek pçill8ll tafq• 
H lmıtlaNır. halara ........ 
,.,.._ olmı1ua, keadilerl ipa 1• 
pyan hlfeyll derler. 

Kendi hayatım 7apmak demek, 
kendiııl diltünmek, ken•i için 7• 
........... ldh. .... Mr tee· 
rih ..U..., M ......, ne ildllril
etl INr .., oldaiaa• o vakit aa
lanum. 

Tımarhaneler kendi hayatllll'dll 
ptıyn Wilerle .. hadm. Ç8nktl 
tlelllllı: k•lllal ....... ide .... .... 

x..u bltaiDa cekDm• .. 

nevi iadlaar .tmeldı. 

* Keadi •a,.atmm ,......ü •ak· 
lam ı•• etmekte halrl•"'L .. .. 
bt ....... Mr ...ım .... ... 
fı .... ,.... ,..., IMatblanm 
da dtlptnmelr, hfkalanu btp 
olu • ...,...~ .. Jaldlrı.ak· 
tır. O vakit eeml,.t l~ .. ,..... 
.... ........... "' Jallilş-e
tlabl da7acalwnıs.. 

Nelala lroatNI• ..... ..ın . 
alai ...... iPii , ... etmqi .. 
reamekle mllmldla4ir. 

ÇiDldl hlrrt1et •a. 1nkl taltU 
Mi!Wlr. Una teerl .. " müna
mbetlerle ehle edilea Wr haktır. 
İman kendi lfiade, " ba• .._ 
1atuMla hlnl,.etı ueak keHin· 
den vermekle kaua•WUr. 
Şa Jaalıle laa7atta a11ftffü .a. 

..t lltl,..... enel& ......... 
badial ........ ...,.... Kea
diahı icla ,........,... ......... 
P.J8111uıllubl,.aım.-.. 
im. Yabm .. _ • ..,..._ • W 
Miat ve a uvallı kh11111Wir. 

PSIK.OLOt: 

bahk lrokuau pliyordu. Oltat. 
pnonu çatırarak 90fdu: 

- Ne bahtı var? 
Garson kirli pef)drlnl eDnde • 

-., bülfb"ordu: 
- Ba1lk yok, Rulm b9Jim1 
Uatat, kaılannı ptarak Plük· 

lerinin üstünden baktı: 
- Peki, bu koku neT 
Ganon, korka kerka: 

1 

w 
ntv sile tı-2. :~.3~ 

Talebesl Niçin 
Dik. liyor7 

--Mü.+.rileıden biri ... ._ •• ır- ........... Yama: WlAa Zelıerq. Sertel 
onu plflrlyorlar, dedi. 

Ahmet Ruim, hiddetle homur· Bu HDe Cnlvenlte imtihanlarında 
dandı: tal-. Mb'lk ltlr ekseriyetle maval· 

- Gidin. balık alın. fak .,.._,.,. Ba 1MHleyi tetkik edea 
Ganonua diU tutlmUflu: . Gençlik .... teü, ha ıualla cevab1111 
- Dükkhlar kapandı, Rulm ..mu. 811ıktepte talebenin kop7ed-

beyim! • lllW. munm.ı. slWa çelanealnl, 
'Oatat, kızarak •Na kalktı: bıln wohenım, " dlPr meaeleleri 
- Bura1a •len mcı,terller, a. tetldls ... ,... Vaftılı aetice1• sin • 

ytf etmek için pllJOflar. Canı ta- ı••• ..._111or diye hir mesele · 
üyen oluna, ne yapacabınız? Her ,..Jdw. ~ilk imtihanda muvaffak 
kealn keyfini kaçırmıya baklrın1s oı..u,..n., .__ kmuna tefldl'tta. 
var mı? Bir klflnln keyfi için, tGt w-.. W tenı,.. •teınbMledlr. 
ti1re tdttilre kokutl8ak, •1....- •9'J0m delrll •••atanan en••· 
lıktır! ,. ................. ,... bir .... 

o hlddet1e pslnodan ~ rlı.e .... ~. m11Vaffak olamaman-
'Oltat, 1nmı.ına haklı kil. o, w •· ... ........_ 1sou.tu. ca1 .... 

.....-, ~ olmm7an ta1fte nr 
ld de, istedill balıktan lld lokma dır. l'akat bll adet normal hududa 
bile almıyacaktı. 

Ş imc:li aize, oııu çıldırtan va
kayı anlatayım: Uıtat, bir 

ıece, dostlarını, "Papazın bahçe. 
· ıi,, ne çağırmıf, sazlı, sözlü bir top 
lantı yapmııtı. 

Seli güzel okuyucular, bestekar· 
lar, üstat çalgıcılar, zarif ve ıü· 
zel konuşan insanlar vardı. 

Ustat, üstü çeıit mezelerle do
nanmış büyük bir 90fra kurdur -
muftu. O gece, davetlilerine, sür
priz olarak, piliçli güveç çıkara

caktı. İçine dört plllçin lop eti a
tılan büyük türlü pveci, daha 

,sabahtan hazırlanlDlftl, vakti ıe
lince, fınna gönderllecektL 

Rakılar içilmlf, uzlar çahnmıf, 
prlular, ıazeller a6y1enmiı, 16· 
lünmilf, ellenllmlf, güveci fınna 
vermenin de zamanı plmlftl. 

Uıtat, o vakitler, bahçeyi işlete
ni çaj_ırarak kulağına fısıldadı, ic;
lti ve saz f111Uan devam ediyor
du. 

gelince, ftstat, pzlnocuyu tekrar 
çatırdı, hatırlattı. Gazinocu çıra
lım, davetlilerden biri. bir yere 
giSndermlftl; ıazinocu da oradan 
ayrılamazdı. Ahmet Rasim, davet
liler arumda bulunan, etki tanı
dılt T. cı O. yı yanma çaltnh, u
sulca mesele)1 anlattı. 

O. "Bqilstüne!,, deJlp MlfrttL 
üstat, bekliyordu. Aradan dakika· 
lar, saatler geçti. ne ,nveçten, ne 
de O. dan bir haber vardı. Ahmet 
Rasimin aabn tükeniyordu, tekrar 
gazinocuya seslendi: 

- Çırak, burada kalaın, 1en, 
kendin glt bak. Ne oldu bu.heri
fe? Fazla aarhot ıörünmüyordu 
amma~ belli olmaz. Anlıyahm. 

G az1aoeu da slHl, yine ara
dan dakikalar pçti, pst .. 

nocu da görünmüyordu. Ustat, fu 
la da1anunadı, badi kalktı. büfe 
himıetini gören, bahçenin kap111-
na bitlfik kulübeye ,ıttt. Guino
cu, suçlu suçlu dilfünerek oturu
JQnJu. 

ttıtat, IOl'du: 
- Gitmedin mit 
- Gittim. 
- O. yu bul•madm mı! 
- Buldum. 
- Peki, nerede! 
- Sl:tden korktulu l~ kaçtı! 
T' Sebep? 
Gainocu. ne cenp vereceltDi 

ppran inunlann '*'14anhlı ile: 

~ mi, mesele dene çalqmıyan, ve 
,. kaWll1etaialik ı•teren anaurlar 
malli79tindea çakar, amuml bir ma
lai,.& ahr. Eberi1et balbade kabili· 
7etlia ltir ıeaçlik tuavvur edileına. 
Ytlsde yetmlf, hattl yiscle eW nlabe
tinde talebe kablll1etablik ı&termil"' 
ae bu1111 kaaU111 dotrudan dotruya 
sistemdedir. 

ötedenberi yapılan iddialara ıare 
blsde talebenin Cnlvenltede muvaf
fak olamamuimn Mbebl, llMden sa
yıl plmeleridir. Bu bqlı bllfUla blw 
sebeptir. Fakat banua yanında 'Onl
venite pnçlijinin muvaffak olama• 
naasmda bir sebep daha vardlr. Liae
lerte llboratuvar ıiyl noksandır. 
a..,an hiç bir ilim ıubesi llborata· 
var mesaisini kuvvetlendirmedikçe 
arattınbtı llnıl hakikatlere erltemez. 
Nuarl7e halinde ilim öpnmek, lyet 
nberletmek phl hir pydlr. Eauı çtl· 
rflk bir ilim hamuleaile Cniverslteye 
plen bir talebe pek tabiidir ki mu· 
Taffak olamaz. 

Bandan ltafka, Cnlvenftede, maa1· 
ilmin ldtrslalnde dlnledlklerl mena 
lan genişletmek 1çin talebenin elin
Cle "'ll•n 11ereceae 111unıaın ınaıumaı 

veNB ,.anuncı kitaplar yoktur. Ma· 
alUa, istene ltlr tWal olnn, •U.W 
,.... ...W•t •ir pıtev• içtau.Dr. 
Bu ..... a palfleaaek lçla ._. • ...._ 
nla JB8rtıeut e•ee-ıt kitaplar .. ha
datsus elmahdır. 

BaM theleneld terltlye aaulleri
m., Wril m.U.rlnln . ltomldutanu, 
.... •ı.ımı. Wl)'i1en çoculdarua tı .. 
ntdaıt Jarataeı kablli)'etlerlnl, ta
.... ~ brp mualllm ubiı• 
111, mlfredat pnpamlaniun ıtandar 
.......... ,-.dttinnek temayiiltlnl 

•• tlllMll•'• bfuıaı .. ... 
)'atta, ae •• 'Onivenitede inalla• 
lm7ac-ta ltinınsa ve sade aaarl 
...... da ıleldurmuıaı, imtihan .. 
..ıleriaia ı.o.uklapau, llive .._. 
tek, ......... IMnklutu pek ifilrAr 
surette DMJdaaa pkar. 

Gençlik saeteeinde talebeala H
cuma siJü ~l, kop7e etmesi 
pbl me1eleler de iddia ettlli pbl tet
kilat, idare ve slatem ltonklutu ae
ticeaidlr. Eter Umea, fe1U1e11 Wmsi 
ve llkı halunmllf bir hastalıtı, dok· 
tor tedaa edemeue kusar hastada de 
ili dokt ... ı•r. llekteMa, •blyenla, 
tedrWa ...... ,.. ........ n.rmesi ç .. 
releri, fen ka•ar katlyetle delilse bi
le, lttlytlk mlk1uta ketfedllmlt " 
mu tecrtlbeler ~lrmlttir. Garbin, 
AİaerltWun terbl79 sistemlerini tet· 
kJk edeııkea bunlann hirlalnl a,... 
ahbaya mecltm •et11is. Fakat dolra
halU fenl htlktlmleıe yalwa ltlr b
Cl)"etle takanlr edenleri a711ea, di
prlerlal ..... lhtlyacunna a7dura
rü alaMUris. Bu da pedaıojl aaha
ımu ..WU7ettar pbalyetlerln yapa 
aldan ltl)'lk, •erla, ve etraflı ettit· 
lerltı mtbnkfladür. Basene Cnlver
aite talebesinin bu milthit fflan, h ... 
Ühlm tef..ehe )'th tatm111 ltlr teu
•ürildir. 

- Güveci, almıf, ~! declL l P-!l!!!!l!!!i!!!l~---~ill!ll!!!!Wiiiiiiii!ii~!!ll 
- Sonra! 
- İmrenmif, tadına, bakayım, 

derken. otumnıt. bütün ,cıvecı blr 
tem1s yemif, bitirmif! 

BliJe, tezcihm altında duran 
büyük ti1rlO pncinl ~ 
du: 

- itte ,Oveç! O kadar da me
• yedi! ldl, bunu nuıl ylyeblldl, 
fqtım! 

XifNtmek Adeti olmıyan lltat, 
~- çıkmıfb~ 

- Zlfttn pekllli ,..., ....., 

l a da ar Plklr 

ç.ı,... 6in ..... bülbül 
.ıw -... ı..ı1ı olmaz, 

B.JOll/ıı ~saha bir 
ı....M.U.olrna, 

JIWNttiP, Wır leep nai
fi taİrctla oW1111111,. 

,..., ... "• Mliorim, 
,.,,,,.. rniiaferiA .,,,,_, 
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i H öKAVE -

AMERiKALI ATLETLER 
AVRUPA YA GELiYOR 

.Abide Etrafına 
Banklar Konulmah 
Bir okuyucumuz, Taksimdeki 

Cümhuriyet abidesi etrafına o
turmak için banklar konulması
nı istiyerek diyor ki: 

"Cümhuriyet meydanındaki 

parmaklıkların üzerine dinlen
mek ve gelip ge~eni seyretmek 
maksadile oturulduğunu görü
yoruz. Bu hal, şüphesiz çirkin 
bir manzara yaratıyor. 

Yegane Cümhuriyet abidemi-
7.in bulunduğu bu meydanda a
bidenin iç kenarlarına ve etTaf
taki kaldırım Üzerlerine banklar 
konulması çok münasip ve uy• 
gun olur. 

-----------------------... a -.. --------"" --------= --1 ---------i ---- İKRAMDAKİ KERAMET Sonra, İ!ııtiklal caddesinden 
haşlıyarak Taksime ve Şişliye 

kadar bütün cadde boyu, akşam 
ları tam bir piyasa yeri halin
dedir. Takııim meydanı, bütün 
hu kalabalığın toplanıp diler 
yollara dağıldığı bir merkes va-

ı ~ Yazan: Mahmut Yesari 
1 := 
"ııııııraıııırııııııııııı~ • 4·1111111111111111 

züppenin biridir. Ben, kcnd~ 
züppesin! Derim de kızar. Zil 

'Amerikalı mefhur zenci Ouen•, •ekiz metreden /azla uzun atlarken 

Amerika spor mecmualarının verdi 
ği haberlere göre bu sene Amerika 
sporcularından milli timlere dahil bir 
çok yıldızlar müsabaka yapmak üze
re Avrupaya geleceklerdir. 

• Bir kere her biri Amerika milli şam 

piyonasmda ilk yerleri almış olan at

letlerden bir tim evvela 8 Temmuz

da İsveçe hareket etmiştir. Diğer bir 

tim de 20 Temmuzda İngiltereye ha
reket edeiektir. Bir üçüncü atlet eki-

bi de 26 TemmuTJda Almanyaya gi

de<"o&ktir. 

İsveçe giden takım 22 Temmuzda 
Stokholrnde müsabakalar yapacaktır. 
lngiltereye gidenlerAğustos başların 

~,.,., ""'-" ""' "' , "" , ,. ~ 
~ YAZAN: : 

~ Burhan Felek ~ 
~- """"""' l'l'\I' I l'I' "'"""

memleketlerini ziyaret edeceklerdir. 
Amerikalıların müsabaka ziyareti ya 
pacakları memleketler arasında, Yu'
nanistan, İtalya, Macaristan, Finlan
diya, Norveç, Danimarka ve İsviçre 
vardır. 

Amerikalıların avdet tarihi olan Ey 
lulün ikinci haftasına kadar bunlar

dan başka memleketlerin de ziyaret 

Her biri milli şampiyon olmak ü- zi~·etindedir. 
zere yedi kişilik bir güreşçi takımı Eskiden ara sıra yapıldıiı ~-
Teşrinievvelde İsveçe hareket ede- 1 bi, bu meydanda, geceleri hal-
cek ve Stokholmde İsveç , Macaristan, ka bando konserleri verdirile-
Almanya ve Amerika timleri arasın- mcz mi? Bunun temini her hal-
da dörtleme bir çarpışma icra edile- de hu işi üzerine alacak olanla-
cektir. Miısabakalardan sonra takım ra da fazla bir külfet tahmil et-
İsveçin diğer şehirlerini de ziyaret e- mcz. 
decektir. Müsabakalann serbest gü- Bu iki nokta üzerinde beledi-
reş tarzında olacağını söylemeye ha- yenin nazan dikkatini çelmeni-
cet yoktur. ı zi !7ca ederim . ., 

Amreika sporculannın adeta Avru 

payı istila manzarasını arzeden bu 

seyahatlerinde ekseriyetle galip ge
leceğini tahmin etmek büyi.ik keha· 

programına ithali muhtemeldir. At- net teşkil etmez. 

Çeımeyi Mah Gibi 

Kullanan Satıcı 
letlerden ayrı olarak 8 kişiden mü- Diğer sporlar için böyle birşey ha- Aksarayda Horhar caddesinde 82 nu-

Y eni tanışmıştık. Fakat üç 
dört günün içinde o kadar 

senli benli olmuştuk ki, bizi gö -
renler, kırk yıllık ahbap sanırlar
dı. 

O, benden, birkaç yaş büyüktü; 
gel gelelim, içi, benden genç kal
mıştı; aklı fikri, gezmekte, eğ -
lenmekte idi. Her tesadüfümüzde: 

- Azizim, şöyle karşılıklı otur
sak ta kafaları çekip uzun uzun ko 
nuşsak, dertleşsek! 

Diye yalvarıyordu. 
Güler yüzlüı konuşkan adamdı; 

sözü, sohbeti çekiliyordu. Fakat 
az zamanda can ciğer olmamıza 

rağmen, "içki aleminde,. nasıldı? 
Bunu bilmiyordum. 

Yalnız, içkinin, herkese, başka 

başka tesir ettiğini biliyordum. 
Çok mu içiyordu, yoksa, iki kadehda faaliyete geçecektir. Bu iki tim di 

ğer bazı hafif temaslardan sonra Al
manyada takıma iltihak edecekler ve 
13 - 14 Ağustosta Berlinde Olimpiyat 
stadında bu üç Amerika takımı mara
ton ve yürüyüş müsabakaları müstes 
na olmak üzere bütün Olimpiyat at
letizm programı dahilinde Almanlar

rekkep bir yüzme takımının Macaris- tıra getirmek gülünç olursa da bil- marada Vedat Savaşkan yazıyor: 
''Horhor caddesinde Ahmedlye karako- le sabahı mı ediyordu? İçince sızı-

tan, Almanya ve İtalyada müsabaka- hassa inkişafına büyük ehemmiyet yor mu, yoksa çenesi mi açılıvor-luna bağlı polis noktası karşısında ıeçen -
lar yapmak üzere Ağustosun beşinde atfedilen serbest güreş faaliyetimiz sene kapanan bir kırkçeşme hazinesi var- du? Dört beş kadehten sonra cıvı-
Amerikadan Avrupaya hareketi ka- için Amerikalıların buraya davet c- dır. Bu hazineye, bitişik akar çe1menln ba- yıp çileden çıkıverirse? .. 
rarlaşmıştır. Bu takıma, 29 ve 30 dilmeleri ve otıların hünerli gençleri- şını bir gazoz satıcısı lc:e5mlş ve çeşymeyt Onunla karşılıklı oturunca, "u -
Temmuzda yapılacak milli şampiyÔ· le bizimkilerin karşılaşması çok fay- yalnız kendi ticaretine hasretmiştir ve bu :run uzun,, ne konuşacaktık? B?~ 

d nl 
dalı bir teşebbüs olur. Böyle bir te- satıcı, ç-.neden elini yıkamak, ıru almak na, dert mi dinletecekti? 

la çarpışacaktır. 
na a temayüz ede er alınacaktır. ...,. ... 

masta bizim için kazaJJıÇ ihtimalini veya her hangi bir vesile ile çeşme başın- Bir gün, yakamı bırakmadı: 
Bu _ _, __ · ·--· - • - L.! • __ _. __ ~·.. Avrupaya gidecek olan Amerika _,_ · • ____ ,_ b hl- ..J--:.f,c_ nu~o -www- Kn'K 'R-y- -- ,,,. <W.....a•~"qQ unun.. ~>a.4 ... ıJ !., L 'o 41 ... --.ı- ----t-l~-,..;, ....... _ ~~ - r-~ "'8rl......-..n.'!"lll uuıut-•a ... u.~cu-1 

cak olan AmerikaWar iki yahut üç sporeulanndan bir üçüncü grup ta gü maa• old~u olaun kabul etmek. te le ııaldnlerinl, kadm, erkek, çocuk. kim o- gelir, seni evinden alırım. 
grupa ayrılarak Avrupanın diğer re1Çilerdir. , zaruridir. tursa olsun izaç ediyor. 

Bu yersiz müdahaleler o kadC!t" sıklaş- - Yarın akşam, başka bir ar-

Cirit Atmayı da 

Melih Kazandı 
Atletizm Ajanlığı tarafından tertip 

edilen İstanbul Atletizm §aınpiyona
sına dün Taksim stadında cirit müsa
bakasile devam edilmi§ ve yeni has
talıktan kalkan kıymetli atletimiz 
Melih, ciridi 52,56 metre gibi uzun 
bir mesafeye atmaya muvafiak ol
muştur. 

Bu Hafta Taksimde 
Serbest Güreşler Var 

Dün yapılan cirit ile şimdiye ka
dar olan müsabakalarda klüplerimi
zin kazandığı puvan vaziyetine göre 
Güneş başta gitmektedir. Güneş 24, 
Galatasaray 7, Beşiktaş 3, Kolej 1, 
Hayskul 1 puvan almışlardır. 

Dünkü neticeler §Öyledir: 
Melih 52,56, 
Kalyan (Beşikta§) 47,82. 
Arat (Kolej) 46,97. 

Kürek Yarıılan 
Beykozda Yapllacali 

İstanbul Su sporlan tarafından 
tertip edilen kürek teşvik müsabaka
larının birincisi, pazar günü Beykoz
da yapılacaktır. 

Müsabakalar üç sınıf üzerinde ola
cak ve müptediler, kıdemsizler ve kı
demli sporcular arasında her sınıfın 
birincisi ayn ayn tasnif edilecek ve 
birinci olanlar madalya ve kupa ile 
taltif edilecektir. 

Bu hafta Taksim stadında meraklı 
ve halkın ala.kasını çekecek güreşler 
hazırlanmıştır. Aldiğımız malUmata 
göre bu güreşlere dünkü nüshamızda 
adlannı yazdığımız üç Bulgar pehli
vandan başka Tekirdağlı Hüseyin, 
Babaeskili İbrahim, Manisalı Halil, 
Yarımdünya Süleyman, Molla Arif ve 
Molla Mehmet Kara Ali, Dinarlı Meh 
met ve Avusturyalı Corç iştirak ede
cektir. 

Pehlivanlar şöyle karşılaşacaklar-

dır: 
Tekirdağlı Hüseyin - Babaeskili İb 

rahim. 
Manisalı Halil - Molla Mehmet. 
Bu iki çiftin galipleri de ayni gün

de biribirile güreşecektir. 
Bulgar Kiro - Yarımdünya Süley

man. 
Bulgar Karadimo - Dinarlı Meh-

met. 
Bulgar Yorgi- Molla Arif 
Kara Ali - Corç. 
Güreşlere Taksim stadında öğle

den sonra saat dörtte başlanacaktır. 
Serbest güreş usuliyle yapılacak olan 
bu müsabakalan Eminönü Halkevi or 
ganize etmektedir. 

Babae•kili lbrahim, Btıfpeh· 
livanlara meydan okuyor 

Mevsimin ilk yarışı olan bu müsa
bakalann heyecanlı olacağı tahmin e
dilmektedir. 936 senesi başaltı birincisi, 937 se
,~ ~~!!!!!!~~~~!!!!!!i!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!i[i!iiiiill' nesi baş üçüncüsü olmuş olan Baba-

:ı Ş • T 1 eskili İbrahim dün matbaamıza gele 
azı ezcan 11 rek gazetelerde Türk pehlivanlarının 
Baba Oldu Bulgarlarla çarpışacağını okuduğunu, 

fakat üç Bulgarın bu kadar kalabalık 
Türk pehlivanından hangisiyle güre
şebileceğini anlayamadığını, binaena-

l\lesai arkadaşlarımızdan ve bi 
rinci sınıf futbol hakemlerinden 

1 Şazi Tezcanın dün bir oğlu dün-
1 1 yaya gelmiştir. Bayan ve Bay 
1 

Tezcanı tebrik eder ve arkadaşı-
' mızın şimdiden Güne~ klübünün 

antrforluğuna namzet gösterdi
' ği yavrusuna uzun bir ömür te-., 

: leyh herşeyden evvel bu sene Türki
ye başpehlivanlık müsabakalarının 

yapılmasını teklif etti ve Devrekte 
Mülayimle berabere kaldığını , Tak
simde Molla Arife galip gelmiş oldu-

~ ' 1 

ı ı ğunu, geçen hafta da Gebzede Yanın 
dünyayi mağhip ettiğini ileri sürerek menni ederiz. 

11!!!!!!! -·!!!- -!!!!- !i!!i!i!!!!iiilii!illiiiiBiiii!lilliii~ı' artık önünde Tekirdağlı, Kara Ali ve 
Müllyimden başka kiıme bulunmadı-

T ekirdağlıya meycian o~uyan 
Babaeskili lbrahim 

ğını ve bunlarla güreşmek istediğini 
söyledi. Acar bir güreşçi olan Babaes
kili İbrahimin pehlivanca olan bu ar
zusunu rakiplerine bildirmeyi sport
menlik vazifesi bildik. 

Eyüpte Bu Hafta 

Y apdacak Güreşler 
Türk Hava kurumu Eyüp ilçesi ta

rafından önümüzdeki pazar günü E
yüpte orta okul bahçesinde yağlı gü
reş müsabakaları hazırlanmıştır. Ba
şa bir tay, büyük ortaya bir tosun, 
küçük ortaya bir koç, desteye üç ku
zu verilecektir. 

Eyüpteki, bu müsabakalar dola
yısile, Eminönü halkevinin bu pa
zar Taksimde yapmıya karar verdiği 
güreşler geri bırakılmıştır. 

Hava kurumu Eyüp ilçesi, güreş
lerin mükemmel olması için bütün 
hazırlıkları bitirmiştir. Bu m üsaba
kala!ra Tekirdağlı Hüseyin ve Müla
yim pehlivanlar da davet edilm(şlcr
dir. 

tı ki, artık çeşmeden kimse istifade ede- kadaşa söz vermiş bulundum. 

miyor dense yeridir. 
Bu vaziyete bir nihayl't verilmesi için 

alAkadarlann nazan dikkatini ~enlzi 

rica ederiz.,. 

* Açıkta kalmış bir kadının dileği 

Şehzadebaşındakl Başkununlu medre
sesinde yatıp kalkan Hikmet isminde bir 
kadın, dun matbaamıza geldi ve şunları 

anlattı: 

"- Şimdiye kadar bu medresede ban
nıyorduk. Geçenlerde hepimizi dışan çı

kardılar. Bir müddet, öteye beriye ıntın
dık. Sonradan tekrar medreseye firme 
miz için mfısaadl' çıktı. Açıkta kalanlann 
hemen hepsi tekrar yerlerini aldılar. Fa
kat, ben yine açıktayım. Beni bir türtn 
medreseye kabul etmiyorlar. İki bafta
dnnberi açıkta çayırda yatıyorum. 
Yağmurdan sonra büsbütün feci bir va

ziyete düştüm. Alfıkadarların nazarı dik
katini çekmenizi rica ederim. Benim de 
medresroe barırunama musaade etsinler.,, 

Yüzme Seçmeleri 
İstanbul Su sporlan ajanlığı tara

fından tertip edilen İstanbul yüzme 
şampiyonası müsabakalarının seçme
leri cumartesi günü Moda yüzme ha
vuzunda yapılacaktır. 

İki hafta devam edecek seçme mü

sabakalarında derece alan yüzücüler 

şampiyonaya iştirak etmek hakkını 

kazanacaklardır. 

Müsabakalarda birden altıya kadar 

puvan verilmesi kabul edildiğinden 

İstanbulun yüzme sporlarile çalışan 

Beykoz ile Galatasaray arasında sıkı 

bir çekişme halinde devam edecek bu 

müsabakaların enteresan olacağı tah

min edilmektedir. 

- - -o---
Anadolu Klübiinün 

Kongresi 
Anadolu Y akuı Atlıspor Klübiin

den: 

Klübümüze mensup azanın 1 Ağus

tos 1938 Pazartesi günü saat 17 de 

Klüp binasında yapılacak f@Vka!Ade 

toplantıda bulunmalan rica olunur. 

Benim hesabıma meydan okuyor 
du: 

- Adam sen de! ·Atıatıver, tere-., 
11. 

Ben de, sözleştiğim arkadaşın 

hesabına, bu iltüatı hazmettim 

O, kulağıma fısıldıyordu: 

- Şöyle asude, tenha bir yere 
gider, kafaları kirişleriz. Ondan 
sonrasını bana bırak. Göreceksin, 
öyle eğleneceğiz ki... 

Elinden kurtulmanın kabil ola
mıyacağını, ısrarının şeklinden an
lıyordum. İkrama ka~şı sert dav
ranmak ta ayıp olur. 

- Peki, dedim. Öbür arkadaş 
gücenecek amma ... 

Elile sırtımı okşuyordu: 
- Gönlünü alırsın. Hatınndan 

çıkamıyacağım, bir arkadaşla be
raberdim, dersin. Yalan da değil. 

E rtesi akşam, daha giin ka-
rarmadan eve damlamıştı; 

gözleri sevinçten parlıyordu. So -
kakta yürürken koluma girmiş, bir 
teviye söylüyordu: 

- Ben, sessiz bir yer biliyorum. 
Oraya gideriz. Mezeler de, servis 
de temizdir. Çok memnun kalacak 
sın. 

Gazino, dediği gibi sessiz: meze
ler de, servis te temizdi. O, elile ga 
zinonun masalarını, iskemlelerini, 
duvarlarını göstererek anlatıyor -
du: 

- Nasıl, yalan mı söylemişim? 
Buraya bir gün, A. ile beraber gel-

miştik. Aptal, beğenmedi. A yı sen 
de muhakkak tanıyacaksın. Ne so
ğuk adamdır, değil mi? Allah aş
kına, dinin, imanın gibi doğru söy 
le. Soğuk herif değil midir? 

Önündeki ilk kadehin daha ya
nsını içmişti; sarhoş olmasına im
kln yoktu. Suyunca gitmiye ka -
rar vermiştim: 

- Evet, biraz soğuktur. 

Gözleri parladı. elini uzattı: 

- Ver fU elini sıkayım. Tam a
damsın1 valllhi. Onun bir arkadaşı 
vardır, B. Onu da tanırsın . O da 

değil mi'? ot, 
Vaziyetini kavrar gibi oluY ~ 

dum; içki masasında onun il~ 
adam çekiştirmek ve bunu ta 
ettirmekti. 

- Evet, biraz züppedir. 
- Ver şu elini sıkayım. ;I 
Yarım kadehi yuvarladıktan 

ra : 

- C. le. aran nasıldır? 

- Şöyle böyle. 

- Birader, o, ne hergele ı;:,. 
Bana, bir oyun oynadı, So·f': 
Hergele olduğunu sen de ~ilı~ 
sun amma, söylemek istemıY0 

Benden çekinme. Biz. kalender it' 
sanlarız. Açık açık söyle. IJ~rgt 
dir! de! 

- Evet. biraz hergelecedit· 

- Ver şu elini sıkayım. 

K adehini doldurdu, bit ~ 
dum aldı : . . ~ 

- D. nin hakkında fıkrınl 'S 

mak isterim. Yalancı, narnu~t 
lursa, onun ktadar olur. Bıra1' tıif 
keti şimdi. Hakikat. ha!ff' 
Yaıancı, namussuz, ae~ı w et· 

- Evet, biraz. yalanı se" 11.,.; 
- Ver şu elini sıkayıı11· iill 

adamsın . F. hakkında, ne dil~~" 
yorsun? Muhakkak ki, aytı1 ılı~ 
deyiz. Birader, o, ne dolafl çr 
imiş meğer. Az kaldı, beni de bll • 
pacaktı. Allahtan ki, uyanı~UI 
lundum. Seni çarptı galiba! ~ 
sediğine bakılırsa, dolandırıcı,dl~ 
duğunu bildiğin için çarpılf1'l d,r 
Saklama benden. Dolandır1c1·, ~ 
sen, iftira mı etmiş olacaksııt· 
bizeyiz, yahu! 

- Dolandırıcıdır, diyorlard• 'f 
Rakıyı ağır ağır içiyor, ar•.,~' 

garsonu çağırarak meze ısJtl 
yordu: ,ti 

- Evladım, bize, yağsıt: ~' ~ 
fından bir şiş yaptır. Sahlltlr f'.' 
murta istiyoruz amma, kaşeıe ~ 
niri ile olacak. Salatayı taze 'oı/ 
de pek angarya servis yapıY 
nuz ya! ıJI r 

İçtikçe, bütün tanıdıklar1~1,(ı "nll•' r .J 
yıplarını, kusurlarını, gu ti" 
m sayıp döküyor, ve zorla, 
da tasdik ettiriyordu. 

Nihayet, garsonu çağırdı: 

- Hesabı getir. dedi. "'~ 
Hesap gelince, keseye da', 'I 

rnadı: bekliyen garson, bll~rd; 
kıyordu: çaresiz hesabı go 
kalktık. 

1 ·c:t . " O. tekrar koluma girf1l1
Y • .,. 6; 
ğı~· 

- Şimdi, bir eve gideCe 

le eğleneceksin ki... . 'P'" 
Gittiğimiz evde de. iplı~ ııe ~ 

ra çıkarılmadık, ne G. k•1 11 I 
ne K., ne S. d• ' 

Eğlendiğimin pek far~ı~i.ilaı" 
ğilim, eve turşu gibi dotı 

biliymum / .,, 
B irkaç gün sonra. ~~·· , 

ladım. asık ,surat 1'0rı111 
- Benim aleyhimde bU 

.. d d' '~ sun. c ı. eeel< 11 
Ve ikrama uğradığım g 50'1 

nuştuklarımızı duyduğurııl 
1 

ifl' 
di. Günler geçtikçe, şaş~ı~, r. ~ 
yordum. B .. C .. D .. gazın y§B· 
}erin aleyhinde konuşuldtl _11 ., V' 
si bana. dargın değil rnı · ;cfı; 

Bir hafta. on giın sonr• ı 
·ıdi' 1 tanıdık. kula~ıma eğı siltil" 

(Arkası Sayfa 8. 



SAN 

ıu Garip Dl•ro• : 

Garip Bir 
Piyango 

ikramiyesi 

ı 

YAKACIK Yolunda 
Çektigimiz 

Cehennem işkencesi Londrada bir 
piyango oynaa
mı§tır. Bunun en 
büyük ikramiye
si 1782 senesin
den yani Fransız 
ihtiülinden fl'l

L------~ vel kalma bir fıçı 
eski prapJlllf.BU prap ta, içki aleyh 

[YAZAN: Pr: FahriC-'J 

tan olan avukat Frensis Heroden'e 
çıkmıftır. Avukat, 148 aenellk olan 

bu prabı fıçııile beraber .. çocuk cü

rümlerine k&rfl mücadele cemiyeti

ne,, hediye etniiftlr. 

* yeni yeni ,,.,,, aletleri 

Büyük bir dür 
bün sayesinde SC 
kilometre uzak 

BENARES CiVARINDA BiR BVDI MABEDi tan bir evin pen 
cerelerinin kapa
lı olup olmadılı· 
nı kolayca farenareste Miisliiman 

Cemaati Arasın·da 
ketmek mümkün &...11.,.,_.._._.__ __ 
dtlr. Alet sayesinde yüzlerce kilomet

re uzaklıktaki evlerin en net resimle

rini almak ta imkln dahiline girmit

tir. Bilılıaua harp zamanlannda bu 
çefit dürbünlerin · büyük faydalan 

görüleceği için m~ern ord}Jlarda bu 
kabil lletlerin tedarikine büyük bir 
ehemmiyet veriliyor. 

seher~ Ganj'ı aran ha-
1-a ... ~ libl beyaz, batıda IU• 

'-· ~ rengl bir knalhk ini
h...ıı~ çıkınca yine sahil bo
~ kıvııtı, gürültü içine 
~· _Vifno mabedi etrafındaki 
~ fbndl daha isterik, daha 
~Orada, burada tek tük atq 
batp ' lbabet merdivenlerindeı 
J-.ı ::: halk, IUlara mütemadi
l'l ta~- hıaaıılar Müslüman pı.. 
ht: "'q-lll bir kıtaamı hatırlatı-

lılll~t"'J~ald 197 ...teee ıtldar, 
~ ...... •aldım. 
~1.11 1 putlar dt1e1dere ce
.. ~~--.., ean.iır, bilirim, ~ün 
'-~ 7tlkMk lv .. ile onlara 

~~" ~ .._ başında ılyalr sakallı 
bir ~ Yanımıza pldi. Evinde 
~ çay içmemizi ve benim 
"1, Abdı.. konupnamı rica etti. 

~ ~ ilminde bir Müs
~0-. Vaktiyle Hindu
lt Pollttq birllll lçin çallfDllf, hay 
de ltlJı. Y•pmif, fakat fimcli sa
~ lbeflUl ve ayni zamanda 
..._ 111 Müalümanlarınm ba!l 

~lllizce söylüyor ve li
~ ah dünyayı dolapnıf ve 
tıı1._, ~ kavr&mlf oldup 
~Yordu. 

E'Vt kuytu bir yerde. AvlUIU
.._ ııun ll8rınapk sanlı yüksek 
llıaa ları ._, kapıdan girince in
tll) C bürüyor. Lot bir odada 
~ eıtt1. Fakat bizi oraya 
-..ı; . deki m•Jrudı ne kad~ 
V-1 w~ftünnet, ne de sadece 
~~ti. Bir düzüye odadan 
"-aı~. dolaflYordu. Nihayet bir-.. . 
~ Benarea Müslüman cemaati 
~ kendilerine birwey söyle-

IUrat latt,orlar,, dedi. 
~ ederbn ki arkadatlarla be 
~bclülınecidin tqkilit kabl
'- ~dir ettik. Bizim oradan 
" leçecejimtzi nasıl tak
.... ::;:: .. ne zaman Müslüman ce-
~ oraya topla!lll§tı? 
~ blki YÜZ kadar vardılar. tn 
hl 11 llenıer pantalonlu, Avru-
l\olu~ terasta ayaktalar, 
'-t 8&ht er hep küçük emaf, y. 

1-t ~l fıkara bir kütle. Yüz
'- a.Jen Seınertcanttan, Tafltent 
~ ~.\ayalı bıçak bileyi
,.. ıt .. L _ ...:nzıyor, Kıyafetleri be
tn....._ ~ına . 
~ 1~ınlek, pantaıon ve 
~ llkaılı, En önde duran, 
~ ... ÇOk çekik lhlüı kısa 
~ 8t,a1y Vakur Jf1dü bir .. 
.,. lll9I. löelert ~ de-
~· KolJ.annı tutuşundan 
it ~ oldutu tabınln edile• 
;;.:~ ılolrhırı Kobtr 1111>1-

.. -up, lllti1evazt, fakat 
~ ır...!!1'1 _ ıaınenda vakar ..... 
~~ tihmta etmildl· 
..:.._, ·-a bir kudret var Bit S. hhut tefekküle bath 
~ marifetiyle haya

~__, .. .._ 

YAZAN: 

Halide Edip 

BiR HiNDU MABEDi 
nat sahibi adamlarda betı bu va
kan heryerde gördüm. Franaada 
l§POrtaaında sopn sarmıaak satan 
kadın daima bonmaqecleki sabcı
dan daha vakarlıdır. 

F akat bu .fakir kalabalıkta 
başka blJ181 de vardı. .Hü

zün, yalnızlık. Bunlar Benares ha 
vasma yabancı gibiydiler. Orada, 
binbir put, binbir mabet ortasın
da, pmatalı bir din panayırı için
de heyecanla sarhot görünen iste
rik halk aruında bir küçük cema
at, muhakemesine sahip görünü
yordu. Koca Benares'te Ganj'm 
suıanna mukaddes mlna vermi
yen, inek yawmundan, filden, 
maymıından imdat cUlemiJen bir 
bunlardL Fakat muhakemelerini, 
hakikat apmu bin bu kadar sene 
muhafaza etmek onlara çok paha
lıya oturnıUf, onlan Jalnızlıia, 
hOme mahkUm etmiftl. Onlar için 
hakftırat, ne elle tutulur, ne de IÖZ 
le a6r.81ilr bh..,dL 1'in*t ruha
nllerlnhi kısmen menlaat, kısmen 
halka tahaidriUn ve 1Dimen de hal 
kı eZell bir cehalet içinde tutup 
tstlimar etmilk tçtıl feat lıt'tfklerl 

putlar ve din panayırı bu bir a
vuç fıkaranın zihnini çelememif, 
onlan hakikat yolundan ayırma
mıştL 

Yalnız Hindistanm delil bafka 
islim dünyasının da tanmml§ mü 
nevverlerlnin bir haylisini gör
düm. Hiçbiri bana Benares müalü 
manlannın yaptıjı kuntetll tesi
ri, bende upndırclıiı fikri hür
meU uyandırmadı. Hindistanı zi
yaı'et edip te Hinduizmin myatic 
cereyanları içinde muhakemesini 
kaybetmiyen Garp münevverleri
nin ekaeriıi müslümanlığın Hin

* aritan)'a aJol.an 530 bin yıl 
.onrwı J .,U. •öıniileeelı 

İnıWz jeoJog
lannın heup et
tiklerine pre, 
~ Brltaya 
ıdalln 530 bin 
5ene 10nra suya 
1'Ömülecektir. 

Her iOO se,11e· 
de bir 25 santimetre kalınlığında bir 

distancLı iııtikhali biiyük oldu - ,.+-,...-__;;~;:::... ....... ._.... 

nu, Müslüman halkın kafası dana 
ölçülü, daha mutedil olduğunu 

söylerler. Bunun sebebini ilk de
fa olarak Benares'te anladım. I1k 
defa .. symbol., e değil, fikre sadık 
kalanların kudretini hissettim. 
Çünkü bence fikir baki, symbol ve 
tekil geçici ve fanidir. 

Hindu ve Müslüman Benarn
ten sonra Bucli Benarel P

llr. Bunu ancak bir harabe etra
fında görebilelim . 

Samath ilminde, iki bin küsur 
1ene evvel o civarda Budi Manu
tın V&rmlf. Onu timdi yeri kazıp 

• buluyorlar. Ayni yerde bir de bat 
ka Bucli manastırı var. Papazlan 
turuncu mantolara sarıl1111J, lkifer 
iki,er Sunath civarında dolap
yorlardı. Biraz ötede J aponlarm 
yaptırdıjı küçük bir Bucli mabet 
daha var. Sanatklrlar henüz d .. 
varlarının resimlerini yapıyor. 

Bunu yapan Japon sanatkarları 
herhalde Fransada tahsil etmiş o
lacak. Mabedin resimleri ve ha
vası insana bir ibadet yerinden zi

yade .. Monparnu,, m yeni kahve
hanelerinden birini hatırlatıyor. 

Harabeden çıkarılan taı OJll'B• 
'arı, ıtatüler oracıkta yaptıkları 
bir müzede toplu. Buradan bir tür 
lü ayrılamadım. Birçok münekkit-
ler Bucli reuamlıjınm ve heykel
tırqlıjuwı garbe hatti eski Yuna 
na faik olduğunu söyler. Bugün 
biraz buna inandım. Çünkü eski • 
Yunan halkının pheserleri mana
da delil, fekilde blrikalar yap
mıflar. Modern Garp sanatı mlna 
ya daha çok ehemmiyet vennit 
fakat ya müballtaya kaçmıf, ya
hut ifcu:le etmek t.tediil hll ve ~ 
kir hiçbir zaman Budi devrinin 
dereceaini, yükıleklillnl bulama
mıt- Burada büyük Buda heykel
lerinden ziy•de küçükleri yanın
da kakıldım kaldım. Gözlerindeki 
merhamet ve muhabbet, yüzlerin
deki flldr lfad'esl, bllhıua elleri 
beni bilyilledi cllyebWrim. Bilhal
aa sanatın heykeltırqlık fUbel• 
rinde olanlara Sarnath mo-inl 
görömek, resim fllbelerinde olan
lara Cenuptald l'Jkn, Aja.nta ıu
laftlanndald tablolan tetkik .. 

toprak denize batıyonnuı. Tam 530 
bin yıl 1e>nra da büün İngiltere deni
ze göpıUlecektir. 

ln;Wzler, yanm mil:yon aene 10n
ra vukua gelecek bu kara haber için 
hiç müteeuir olmamııtar. 

... 
Y Clfiı 6eWr lmlarm lıonpai 
Londrada ev

lenemeden ka
lan delikanlı kız 
lann konlftll 
toplanıyor. Bu 
kongreye, İngn 
tereden bütür 
bekli' yaılı kız. 
lar iştirak edeceklerdir. 

Yatlı beklr kızlann İngilteredeki 
cemiyetlerinde ha olarak 125 bin 
kip kayıtlıdır. Yatlı beklr kalan kız
lar, kongrede hüktlmetin, evlenme
den kalarak 50 yapın geçen kızlara 
maaı bağlamasını lstlyeceklerdir. 

mek lizımdır zannındayım. Astr· 
lar evveline alt olan bu lbidele
rin birçok hayrete deten tarafla
nndan bafka bir de bugünkü sa
natla olan münuebeUeridlr. 

Hiç fÜphe yok ki güzellik, fi. 
kir ve insaniyet bakımın

dan Hindlltandaki Budi eaerler ve 
tarihi devirler, Hindulan da Müs 
lümanlan da çok geçmiftir. Fakat 
Hinduizm, Budizmi bir daha bap
nı kaldıramıyacak kader bu mem
lekette emıif, sürmüt çıkarmıftır. 
Nuıl oluyor da Budizm gibi kuv
vetli bit cereyan ve febefeyi ezen 
Hinduizm Iallmiyeti imha edeme
mit?. Bunun cevabım bana Ab
dülmeciclin evindeki fıkara, zaval 
h kafile verdi. Çünkü Budizm 
symbol içinde boiUlmUf, hakikat 
birkaç kitinin malı olmUf. Fikir 
kudreti, imanı. kaybolan ister 
ideoloji ister din olsun 'bekasına 
ihtimal yoktur. Bununla beraber 
buP.n Budl dünyaya da yeniden 
fikir Ye ruh ıetlrmiye çallfaD bir 
iki kuvvetli cereyan hem Çin
de, hem de Japollyada mevcuttur. 
Fakat onlardaa banda bahletmek 
münsrebetals olar. 

B lrkaç yıldır yazı Y akaeıkta 
geçiren bir arkadapmm 

çok israrlı daveU üzerine evvelki 
Pazar (10/ 7/ 938) oraya gitmeie ka 
"rar verdik. Dostum saat onda Kar
tala bir vapur olduğunu da aöyl• 
mifti. İskeleye geldik .. Mejer bu va 
pur Pazar günleri yokmUf ve Pa
urlan 7,20 den 10nra Kartala ilk 
vapur ancak 14,20 de imi,. Bu, ta
rife mantıksızlı:ına, mlna veremi
yerek tren yolu ile gitmek üzere 
9,50 de kalkacak "Vapura girdik fa
kat Vapur değil, mahwer .. Yukardakl 
lüks (?) k11ımda birer yer bulabil
dik. Halbuki trende birinci mev -
kide de duracak bile yer yoktu. 
Durulması yasak olan sahanlıkta 
kömür kurumu yağmuru altında 
ve bir insan cenderesi içinde Kar
tala kadar ayakta gittik. Bizim i
çin mesele yok. Fakat çocuklar ha 
rap oldular. Vapur hem Haydar
paşa, hem Kadıköyüne, uğruyor, 
tren de Tuzla içmelerine kadar, 
uzanıyordu. Bu, olmalı mı? Bu 
yolcu bölünemez mi? 

Yorgunluktan bittik, baca kuru
mundan üst baş, yüz göz kapkara 
bir halde Kartala ç-:ttık. Arkadaşı 
mın gönderdiği otomobilin §Oförü, 
Mahmut Yesarinin metl'ıur çaprazı 
bizi buldu. Yola düzüldük. Sabık 
ve merhum asfalt yol, bir Allahın 
belhı olmuı. Tepemizi, otomobilin 
tavanında ezdirmemek için müte
madi zıplayışlanmızı hendeseli yap 
mıya çalışıyoruz. Arkada. toz bulu 
\ • -içi.nde keybu\an otobü:ryo\cu)a 

nna acıyarak bakıyorum. Meğer 

biraz sonra bizim de onlar gibi a
cınacaklardan olmamız mukaclder
mif. Yakacıja geldik. 

y akacık, zavallı Yakacık.. ts 
tanbulun cenneti, lstaabu

lun lsviçreai diye andığımız Yaka 
cık .. Yakacıjı yaratan Tann, onu 
bu hale sokacağımızı bilse, yemin 
ederim ki, yaratmazdı. O ne pis, 
yamn yumru, tozlu, gübreli yol -
lar; o ne kara ve virane evler. Ö
nünden geçen elektriğe arkasını 

dönüp avuç dolusu parasını aldıjı 
kiracııını petrol lAmbuının san 
ve isli ıfliı içinde bunalı.n geri a
damlar. Dedim ya zavallı Yakacık! 

Yemekten sonra oranın en met 
bur mesire yerine gidelim, dedik. 
Bir otobüse bindik. Allahım o ne 
otobüs.. Ka~a~lerini bil' parmak 
toz örtüyor. Kanape yaylan yer 
yer fırlamıt ve kamburlatmıf. Söz 
de yerleftik. 

Yolda önden giden başka bir a
rabanın tozu içinde, kaba etlerimi 
zi ağntan bozuk yaylar üstünde 
hoplaya, zıplaya mesire yerine gel 
dik. Adalara, Marmaraya kuş ba
kıp bakan bu güzelim Yf!!r çöplük, 
hem hakiki m6nasile bir çöplük. 
Midenizi bulandırmamak için say 
mıyorum, bir çöplükte ne bulunur
sa hepsi önünüzde ve etrafınızda. 

Dönüyoruz, istasyondayız. De -
mir yollanmızın devlet elindeki ha 
li, eskiye göre her vatandap sevin 
dlrecek, her bakımdan tatmin ede
cek bir dununda oldutunu hep bi
liyoruz. Fakat .muhali mümkün 1u 
lan bizler, bazan denizi ıeçip dere
de bucalayaqlara benıemekten kur 
tutamıyoruz. Birçok yeniliklt!r, gü 
zelliklerle bezenen istasyonlanmı
zm bazılannda, meeell Kartalda is 
tasyon önü toz, toprak halinde. Bu 
raya birçok yerde olduğu gibi kum 
dökülemez mi? 

Tren 7,43 de. Vakit tamam. Fa 
kat tren batın sayılır bir kecik -
me ile geldi. Bir kifilik yere iki 
çocujumu ııkıttırarak oturttum. 
Bostancıdan binenlerden bir ba
yan pldl, ve çoculdann yerine, on 
lan &eriye dolru aıkıftırarak o • 
turdu. Muhterem bayanın sırta fO 
cuk1arm alız ve burunlannı takar 

Bqiinlıii Y alıacıhtan autla 
bir ltöfe 

ve onları boğar gibi bir vaziyette. 
Nihayet çocu~taı: b\1 h;ale. daya!)•· 
mıyarak kalktılar ve sayın bayan 
hiç ııkılmadan yerleşip oturdu. 

H aydarpaşaya geliyoruz. En 
ktiçük çocuğumu önüme a

larak yürüyorum. bu arada kal -
kan dtjer bir bayart 11raya girece
ğine sert bir hareketle çocuğumu 
iterek öne geçmiye çalışıyor : "14-
havle,, demekten başka çare yok. 

t., ... ,."' .... ""ı..,-:r ... ~-.. u ;..t ,,.4 ..... ,.. 

lanan kapı önü trenden çıkan ve 
aleltlsul (?) biribirlni itip kakan 
insıanlarla dolu bir halde iken içer 
den dıprıya adamlar seçiyor. e..
lann aert çarpmalarından kendi
nizi mi çocuklarınızı mı esirgiye
ceğinizi ppnyoraunuz. Halbuki 
biz, girip çıkına kapılaPının ayn 
olduğunu biliyorduk. 

İıkeleye iniyoruz. Vapur yok. 
Tren geciktiji için bu trenin va -
puru ııtmit. All.. Fakat bu halk 
ne olacak? 

Kadıköyüne «iden vapurun ıe1 
mesini bekliyon.ız. Haydarpaşa is
kelesinin dar bekleme yerleri ma
lUın. BurMı bir cebenn~m. Ço -
cuklan korkuttujumuz iğneli fıçı, 
belki bundan rahattır. Cehennemi 
bir sıcak, boiucu bir hava. enM
nizde sıcak nefesler, karnınızda ka 
bank sağrılar, böğrünüzde dirs~k 
ler, bekliyorsunuz. önceden gelmı, 
ve cam kapıya kadar gitmiş bir 
profesör, arkada gelen bir arka -
daıile karısına elile sokulmalarını 
işaret ediyor. Avrupada yaşamış. 
okumuş ve t. •;.ıat kendisi orada bir 
bakkal çırağını bile itip önüne geç 
meyi dütünmemiş, vatandaşa say
gının kendisine de saygı demek ol
duğunu öjremlllf olması lazım ge
len bu zat bu mahşeri kalabalık -
tan bu arkadapnın refikasile na
sıl kendi yanına kadar gelebtlece
ğini düşünemiyor ve bunların omuı 
larile öndekileri yararak, nasırlı 

parmaklara buarak. etrafı ezip 
çijniyerek gelmelerini l5tiyor. on
lar da bu davete icabette tereddüt 
etmiyerek bu suretle ilerlemiye ça 
lışıyor\alr. 

H ulha bu haldP tam 25 dakl 
ka beldedık. Yedi yaşında

ki en büyük oğlum bile davanamı 
yarak ağlamaya batladı. Nihayet 
vapur geldi. Amma nasıl? Tıklım, 
tıklım dolu. Sabahleyin lüks t•ı yer 
de bir yer bulabilmiştik $imdi bu 
rada duracak yer bile bulmak müm 
kün delil. 

Bızim vapur Kadıköyünden kal
karken Adala.r veya Anadolu ııtı -
kameUnc:lu 11len 4iler ·bir vapur 
daha Kadıköyüne yanqıyordu O
nu takiben bir ~ vaPıar rjrd , ............ 1.., 
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GIRESUNDA: 

Küçük Çoban 
Kaya Üstünden 
Düştü Öldü 

, "'""""~' 1\1, 
~ Pazar, 24. ?. 1938 ' 
ııı ............................... ....., ................ ......,~ 

SENFONİLER: 
l 1.45 Bcrlın kısa dalgası: Senfonik kon 

ser (16.15 Ayni konser tekrar veriliyor) 
23.15 Bukrcş Senfonik pl!ık konseri. 
HAFİF KONSl~RU~R: 

7.10 Bcrlin kısa" dalgası: Pazar konse
ri (8.15 de\•amı) (9.15 Plak llnydn ve 
l\lozarttrın Uvertlir musikisi) 9.30 Büyük 
konser 8.50 Paris 'fondlynl Plfık 9.U 
Plak 10.35 Pl.'.ik 12 Parls Mondlyal kon
ser nakli 11 Bertin kısa dalgası Bando 
ile Avusturya musiki"'! 13 Hafif musljP 
13 Hafif musiki (14.15 devamı) 13.15 Pa 
ris .Mondiyal: Konser nakli 13.25 Bukreş 
Sıbiccanu orkestrası ( 14.30 devamı) lG 
Peşte kısa dolgası: Macar şarkıları ve o
peret musikisi 17.15 Berlln kısa dnlgası: 
Askerl bando 17.45 Neşeli musiki 18 Pa 
ris Mondiyal Konser nakil 18.50 BerUn 
kısa dalgası: Akşam konseri 19.30 Peşte 
Radyo orkestrası 20 Berlln kısa dalgası 
Orkestra ve Sopran 20.25 BUkreş: Neşe
li neşriyat 21.10 BUkreş Kilçilk orkestra 
konseri 22.20 Bilkreş Hntlf musiki. 

OPERALAR, OPERETLER: 
21.10 Peşte açıkta verilecek bir tem

silin nnkll 
ODA MUSİKİSi: 

15.30 Bertin kısa dalgası: Lutz kuarteti 
RESİTALLER: 

10.45 Berlln kısa dalgası şarkılar (18.15 
neşeli şarkılar) 18.20 Varşova piyano 
resitali (Paradisi, Debussy, Tfirlna). 
18.30 Peşte piyano konseri 20.05 Varşo
va Keman solo (Schumann) 20.40 Bük
reş İspanyol sarkılan 21.15 Berlln lo
sa dalgası Güneş, çiçek ve şarlo 22 Bük
re:s Fransız ş:ırkı ve Romansları 

DANS :\IUStKISf: 
19.17 Bilkreş (pl~kla) 20 devamı 22.50 

Varşova. 

- I.,_, I I I 11 1 1 1 1 1 -

- Pazarte•İ, 25.1. 1938 -
- 1 1 1 I 1 .1 1 I 1 I I I', 

SENFONİLER: 
. . . 

HAFiF KONSERLER: 
7.10 Berlin kısn dalgıısı neşeli musiki 

(8.15 devamı) 8.50 Parloı Mondiyal pl~k 
9.45 devamı 10.35 Plak 10 Bt'rlin kısa 
dalgası Güneş, çiçek ve aşk 10.45 Köylü 
dansları (12 orkestra konseri) 12 Parls 
Mondiyal plAk konseri 13 Derlln kısa 

dalgası Hııfit musiki konseri (14.15 de
vamı) 13.ı5 J>arls Mondlyal konser nak
li 13.25 Bilkreş Tonrtln orkestrası (14.30 
devamı) l:'i.15 ~rlin kısa dalgası Avus 
turya :ılk mu.<ılkl~ 5 Köylü ml.1'91-
ı-.&--ı ... - .1 ... ·-- - -.. 

Paris Mondlyal Andre Delmon orkestra-
sı ve şarkı ı 7 Varşova orke tra ve Sop 
ran 17.45 Berlln kısa dalgası İşsonu kon 
sm (18.50 devamı) 18 Paris Mondiyal 
konser nakli 19 Par!~ Mondlyal pl~k mu 
siklııf 19.15 Peşte Polis bandosu 20.20 
Bilkreş küçük radyo orkestrn~ı (2J.l5 
devamı) 20.30 Varşova karısık orkestra 
musikisi 21.10 Peşte Macar nkş:ımı 22 
Berlin kısa dalgası yeni Alman hafit 
musikisi 22.10 Varş0va Yugoslav musi
kisi 22.10 Peşte Film stlldyosund:ın n:ı
kil 22.45 Bükreş Bir lokantadan harıt 
musiki n:ıkli 23 V:ırşovn kl!ıslk konser 
(plAkl:ı) 23 Peşte p15k konseri 24.1 O Peş 
1c konseri 24.10 Pf'şte Çignn orkestrnsı. 

OPERALAR, OPERETLER: 

ODA l\IUSiKISf: 

19.15 Bükreş Od:ı musikisi konseri 

RESiTALLER: 
9.30 Berlin kıs3 dalgası nt-sell hav:ılnr 

18.30 Berlin kıııa dalgası fliıt ve zimbal 
muslkJsi 19.10 Varşova Org musikisi 
19.45 Bilkr~ Çirt piyano konseri 20 Var 
şo\•a asker şarkıları 21.30 Bt'rlin kısa dal 
gası Piyano solo 22.10 Bilkreş: şarkılar 

DANS 1\IUSİKİSİ: 
lB Varşov:ı: Dans ptılklnrı 

_ .... ~ ........................ , .................... , 
~ Salı, 26. 7.1938 -
""""'"""', ,,, 11111; 

SENFONİLER: 
23 Varşova enfonlk konser 

HAFİF KONSERLER: 

'7.10 Berlln kısa dalga!u sabah konse
ri (8.15 devamı) (9.45 Orkestra konse
ri) 8.50 Paris Mondlyal Pllık 9.15 PlOk 
9.45 PIOk 10.35 Keza 12 Keza 11 Berlin 
kısa dalgası Alman marşları 11.45 Ha
fi! musiki 13 Keza 14.15 Ke1.a 13.25 Bük 
reş kür;ük radyo orkel!trnııı ( 14.30 deva
mı) 13.15 Pnrls Mondlyal konl'ler nakli 
(14 Keza) 17 Berlln kısa dıılgası güneş, 
çiçek ve nşk (şarkı ve şiir) 17.45 Ber -
lln kısa dalgası İş sonu konseri (18.50 
devamı) 18 Pnrls Moııdiyal konser n:ık
li 18.30 Peşte Çignn orkt'<ıtraııı 19 Parls 
Mondiyal pl!ık kon'.llt'ri 20 Berlln kıım dal 
gası kı.içük artistik konser 20,35 Varşo
va küçük rcıdyo orkestrası 21 Bukreş: 

Plfıkla Bach'ın eserlerinden konser 21.30 
;BerUn kısa dnlııası knnşık konser 22.10 
Varşova Mandolin orkestrası 22.30 P~

te askeri bando 24.10 Peşte Çigan orkes
trası. 

OPERALAR, OPERETLER: 
15.30 Parls Mondiyal "L'Alcade de Za

lamea,. isimli temsil 

ODA MUSİKİSİ: 
19.10 Varşova Oda musikisi konseri 

22.45 :Berlln kısa dalıaaı kü~ oda mu
sikisi kmuerl 
RESİTALLER: 

10.30 Berlln kısa dalgası :piyano kon~e 
rt (11.15 keman koruıeri) 18.30 Berlin kı 

<Ce'ltve o Da OPERAT~AR, OPERETLER: 
- 15.30 Parls Mondiyal "Le Comte ory,. 

isimli iki perdelik opera .J7 Varvova Le
harın operet parç;;ıları 20.25 Peşte Ver

~a dnlgnsı Kemnn konseri 19.15 Berlin 
kısa dalg:ısı piynııo konseri 19.15 Bükreş 
Rachmnninor'un eserlerinden 20.20 Bülr 
reş piyano rt'.'sltcıll. 

DANS .MUSİKiSİ: , ................................... ,...... ..... "',,.......~ 

' Çarşamba, 21.1. 1938 -
,, I I I I 1..,. I ,,,.~-

SE~FONİf,,ER: 
15.30 Paris Mondlynl Senfonik kon -

ser 23 Varşova Londra fılharmonik ban 
dO!ttı (pl;ikla) 

HA1',İf<' KONSERLER: 
7.10 Berlin kıı;a dalgası kanş1k musl 

ki (8.15 devnmı) 8.fiO Paris Mondlyal 
pl5k musikic;I 9.15 Plfık 9.45 PlOk 10.35 
Pliık 11 BC'rlln kı"a dalgası kfü;iik kon 
ller 12 Knrışık konser 13 HnCif musiki 
(14.15 dt'.'vamı) 12 Parls Mondiynl plıik 
musikisi 13.25 Bükreş Prt'descu orkes -
trnsı 14.30 PUık musikisi ı:!.15 Parls Mon 
diynl konı;er nakli (14 ke1.n) 16.30 B<'r
lin kısa dnlgcısı Nmıell orkestra konst'.'ri 
17 Vnrşova Radyo orkestrası 17.45 Ber
lin kısa dalgası iş sonu konseri ( 18.50 
devamı 18 Paris Mondiyal konser nakli 
18.30 Berlln kıs.ı d.ılgası Kilçük konser 
19 Paris M11ndiyal Pllık mmıtklst 19 30 
Peste Radyo orkestrası (Hafif musiki) 
20.05 Bilkre1 Ballıltlyka musikisi 20.30 
Vnrsovn karışık konser 21.55 Peşte or
kcstra 22.45 Bukreş bir lokantadan kon
ser nakli. 

OPF.RALAR. OPF.RETLER: 
19.10 Varşovn opern havalan 20.15 

Bükreş pl(ıkla trnnsız operetleri.nden par 
çalar 23.05 Peşte <ıperet musikisi 

ODA MUSİKiSl: 
9.45 Berlln kısa dıılgası kilçi\k oda mu 

slklsl programı 

RESiTALLER: 
10 Berlln kısa dnlgnsı Solo parçalar 

(11.15 Piynno konseri (Beethoven) 15.15 
Berlln kısa dnlgası piyano solo 18.30 Peş 
le plynno retakotlle braç aleU konseri 
20 Varşova Viyolon~eı resitali 20.30 Ber 
lin kısa dalgnsı Küçiık solist konseri 20.50 
Bllkrecs Makslm Vn~iliu tarafından şar
kılar 21.15 Bükrt'.'ş Piynno knnserl 22.10 
Varsova Choplnin eserlerinden piyano 
rt>sltnli 

DANS MUSiKiSi: 
18 Varşovn (Plôlkln dnns) 21.45 Bı>.rlln 

kısa dnlgnııı 21.50 Bükreş (Pıtıkla knba 
re numaraları) 

' "' #'.# I ,..., "' I "' ...,........,._,~ 
..... .. __ ~_ ...... _7 ~- . ... . ··-- ... 

~" '" ............................................ ~ 
SESFONİT,ER: 

20.10 Varşova: konservntuvarda verile 
cek buyilk konseri nakil 

llAFJF KONSERIJER: 
7.10 Berlln kıcıa dalgnsı kanşık musi

ki (8.15 devamı) 8.50 Pnrls Mondiyal 
pUık 9.15 pUık D.45 pl5k 10.35 plak 12 
Parls Mondlyal pltık konseri 12 Berlin 
kıs:ı dalgası neşeli orkestrn musikisi 13 
hafif musiki (14.15 devnmı) 13.15 Fa
ris l\Tonc!lynl konc:ı>r nakli 13.25 niikreş 
Pl;lk konseıl (15 devnmı) H P:ıris Mon 
diy:ıl konst'r nnkll (14 Kc7.a) 17.45 Ber
lin kısa dnlgD'!ı iş sonu konseri ( 18.50 
devıımı) 18 P:ırls Mondly:ıl konser nnk 
1i 18.25 Peşte Ac:kcri b:ındo 20 Biikreş 
Pl~klıı Salnt - Snlııs'in e.cıerlerlnden kon 
ser 21.20 Blikreş küçUk radyo orkestrası 
22.15 Berlln kısa dalga.<ıı I-:Ski Avustur
ya h:ılk mm:ikisi 22.45 Peşte Çigan or
kestrnsı 22.45 Hı.ikreş Küçük radyo or
kestrası 

OPERALAR, OPERETLER: 
.. . . . . 

ODA MUSİKİSİ: 
9.30 Berlin kısa dalgmıı oda mmdkfsi 

konseri 16 Pııris Mondiyal oda musikisi 
lrlyosu 17 Vıırşova .Snlon kuarteti 20.40 
Yarsova Pilzn:ın kentet t:ıkımı 

RESİTALLER: 
14 .30 Bilkrrş Rumen şnrkıl;:ırı 16.30 Ber 

Un kısa dalgası Kf'man solo 18.30 Ber
lin kı!a dcıll{ası 7.ltar solo 19.10 Vrırşo\•a 
Silezya şarkıları 19.30 Bcrlln kısa dııl
g:ısı O.·ıı re ltnlı (20 Asker sarkıl:ırı)20.25 
Peşte piyano refalrntlle şarkılar 20.45 
Bukreş A!dn Helka tarnfıncl:ın şarkılar. 
22.10 Varı;ova Soprnn tarafından şarkı re 
si tali 

DANS MUSİKİSİ: 
10.15 Berlin kısa füılgası 18 Varşova 

19 Bukreş 24.10 Peşte 
~ .............. ~ .................. , ............ ........,,....., 
~ Cuma, 29. 1. 1938 ~ 
~ ........ -~, ...... ,, ........... ~,~ 

SENFONİLER: 

HAFİF KONSERLER: 
7.10 Rerlin kıs.ı dnlgası hafif musiki 

(8.15 devnmı) (9.30 F..skl Avusturya halk 
musikisi) 8.50 Parls Mondiyal pllık 9.15 
pl:ık 9.45 pl!lk 10.35 Plfık 12 Keza 11.45 
Berlin kıs:ı d:ılgası ~ki musiki parçalan 
13 Hafif musiki (14.30 devamı) 13.15 
Paris Mondlyal konser nakli (14 keza) 
13.25 BUkreş Stanescu orkestrası ( 14.30 
devamı) 17.45 Berlin kısa dalgası İşso
nu konseri (18.50 devamı) 18 Parts Mon 
diyal Konser nakli 18.30 Peşte Çigan or 
kest:rası 19 Para Mondiyal PlAk kon 
seri 19.15 Bükreı Hafit musiki 20 Peşte 
Radyo orkestr~s· (Hatif musiki) 20 Ber 
lln kısa dalgası Orkestra konseri 20.30 
Bükreş: lokantadan konser nakli 20.30 
Varşova kanşık konııer 22.30 Berlin kı 
• dalgası Haflt musiki 

dinin "Othcllo,, operası 21.35 BUkre:ı: 
Verdinin "Traviata., operası 

ODA MUSİKİSİ: 
18.15 Berlln kısa dalga~ Beethovenin 

eserlt'.'rlnden odn musikisi 23 Varşova 
Haydn ve Ravelin eserlerinden oda mu 
sildsl 
RESİTALLER: 

10.15 Berlin kısa dalgası Org resitali 
(10.30 Zitar solo) 10.45 şarkılı program 
(16.15 Asker şarkıları) 19.10 Varşova 

FlUl solo 20 Varşova Leh musikisi (Pi
yano solo) 

DANS MUSİKİSİ: 
18 Varşova 

~......, ...... ,.......,.....,...... ......,......,,.....,......,......,,....., 

~ Cumartesi, 30. 7. 1938 -
~""-' I I I.,_, I I ~ 

SENFONİLER: 
. . . . . . . 

HAFİF KONSERLER: 
7. ı O Berlin kısa dalgası neşeli musiki 

(8.15 devamı) (9.45 Hafif musiki) 8.50 
Paris Mondiyal plfık 9.4~ pltık 10.35 p!Ok 
12 Paris M~ndlynl konser nakli 12.15 
Berlin kısıı dalgası Eski Avusturya halk 
mu'.llikisi (13 den 15 şe kadar hafit musf 
ki) 13.15 Paris Mondiyat konser nakli (14 
keza) 13.25 Parls orkestra (14.30 deva
mı) 15.30 Pari.s Mondlyal Varyete ve 
fantazl parçalnrı 17 .45 Berlin kısa dal -
gası İşsonu konseri (18.50 keza) 18 Pa
ris Mondfyal konser nnkll 19 Bükreş Kil 
;ük plak konseri 20 Berlln kısa dalgası 
neşeli haftn sonu programı 22.10 Vareo
va Leh musikisi 22.35 Peşte Radyo or
kestrası 22.4~ BUkreş Loknntndan kon 
ser nakli 

OPERALAR, OPERETLER: 
. .. . . . 

ODA MUSiKiSİ: 
. . . 

RESİTALLER: 
9.30 Berlln kısa dalgası Bachın eser• 

lerinden piyano - keman (10.15 Askerl 
şarkılar) 11.15 Koro 15,15 Beethoven -
den piyano sonatları 18 Peşte İşçi koro
su 18,15 Berlin kısa dalgası Halk sarkıla 
n ve koro 19,10 Varşova ş.ırkı resitali 
19.15 Bcrlin kısa dalıası Pi1nno - Ke -
man sonatları (Bach) 20 Vıırşovn Keman 
konseri 20.10 Bilkreş Posta memurları 
şarkı söylüyor 20.45 Şarkılar) 

DANS MUSİKİSİ: 
19.20 Peşte 21.15 Bilkreş 24.10 Pe§te 

(Plfıklarla) 

r-; GKGCIK T oıunaa 
Çektiğimiz 

Cehennem işkencesi 
(BClŞ'I 7 ncide) 

istikametten Kadıköyüne yöneli
yordu. Şu halde bu vapuru daha er 
ken kaldırıp Haydarpaşadaki iş -
kence dakikalarımız kı(saltılamaz 
mı? Başka vapur ilaveleri yapıla -
m:ız mı idi? Diye söylenmemek 
mümkün değil.. 

Tarifeye göre 20.50 de köprüye 

gelmemiz Uızım iken saat 22 ye 

doğru köprüye çıkabildik. Hepimiz 

bir ağızdan: "Bir daha mı tövbe -

ler tövbesi,, diyorduk. 

Bu cehennem yolculuğu şeklin -

de tahakkuk eden sözde gezmemiz, 

bize bir daha öğretti ki: 

1 - Vapur ve tren idareleri böy 
le günlerde halkın ihtiyacını, isti
rahatini, hiç olmazsa ıztırap çekme
mesi lüzumunu kat'iyyen düşünmü 
yorlnr. Denizbank umum müdürü 

muhterem Yusu! Ziya Önişle Hay

darpaşa işletme miidlirlüğünün him 

met ve nlfıkalarmı dilerim. 

2- Almanyada mekteplerde ço 

cuklara haftanın muayyen günle

rinde yol kazalarına uğramamala

rı için, yollarda yürüyüş, geçiş ders 

leri verilir. Bizde de ders şeklinde 

olmasa bile vatandaşa saygı göster 
mek lüzumu konferans §eklinde ol

sun öğretilmesi çok lazımdır. 

3 - Bunu bilmiyen halka ve 

çok iyi öğrenip te memlekete dön

dükten sonra, biraz evvel kaydet

tiğim muhterem profesör gibi ze

vata da Halkevler:indc bu bilgile -

rini tazeliyecek konferansları din

lemek mecburiyeti yükletilmelidir. 

Başkasını saymayanın, başkası

na hürmet etmiyenin, başkasının 

çocuğunu ezip itenlerin ne kendi -

lerine ve ne çocuklarına karşı say
gı ve sevgi beklemiye, uınmağa 

haklan olmıyacağını bilip öğren -

meleri zamanı gelmiş, çatmış de

ğil hatta çoktan geçmiştir bile. 

Giresun (TAN) - Yavuz Kemal 

nahiyesine bağlı Karagöl yaylası ci

varında bir facia olmuştur. 

Erbaalı Çoban Mehmet sürüsü -
nü otlatırken bir kurt gelmiş, ko -
yunlan parçalamıya başlamıştır. Et 
raftan yetişen üç, beş köylü, kur
du sıkıştırmışlardır. Bunun üzeri
ne kurt, birdenbire çobana hücum 
etmiştir. Çoban Mehmet kaçmak is
temiş, fakat, kenarında bulunduğu 

yüksek kayadan aşağıya düşmüş, a
ğır surette yaralanmış, ertesi gün de 
ölmüştür. 

iki Çocuk Zehirlendi 
Giresun (TAN) - Mesudiye köyün 

de acıklı bir hadise geçmiştir. Ayşe 
adında bir kadın, 2 ve 3 yaşlarında
ki çocuklan Nihat ve Salihayı 12 
yaşındaki kızı Fatmaya bırakmış, ça 
lışmak için tarlaya gıitmiştir. Fat
ma da kardeşlerini komşu çocukla
rına bırakıp savuşrnuştur. Nihat ve 
Saliha, ellerine geçirdikleri sıçan

otunu yemişler ve zehirlenmişler -
dir. Nihat ölmüştür. Saliha hastaha
neye kaldırılmıştır. 

ERZINCANDA : 

Mühim Tarihi 
Eserler 
Bulundu 
Erzincan (TAN) - Ankara tarih, 

dil ve coğrafya fakültesi arkeol?ji 
profesörü Fon der üsten, tetkikler
de bulunmak üzere buraya gelmiş -
tir. Profesörle görüştüm. Bana de
di ki: . 

"Erzurumdan geliyorum. Bundan 
evvel Diyarbakır, Bitlis, Van, Kara
köse, Erzurum Vilayetlerile patnos 
kazasında, tarihten evvel Orarto me-
.:t !.-_. .... 

tetkiktta bulundum. Bir müddet ev
vel sazlı ve altın tepelerde bulunmuş
olan orartolara ait asarı yerinde in
celemek üzere Erzircana • geldim. 
Van vilayeti civarını Van maarif mü 
dürü ile gezdim ve 34 mi.ihim hafri
yat yerini gördüm. Oralardaki eser
ler tarihten evvel orarto medeniye
tine kadar uzanmaktadır. 

Patnos kazasında, çok güzel yazıl

mış ve yapılmış orarto kitabesi bul

dum. Erzurumda da çok eyi selçuk 

abideleri gördüm. Ulucami eneyi ve 
en mühim abidelerdendir. Erzurum
da çifte minarelerde bir temizlik ya 

pıldı, mühim bir Selçuk heyJteltıraşır 
nın eserleri ve bir çok eski dıvar re-

simleri bulundu. 
Erzircan kültür müzesinde çok es

ki türk mezar taşları ve selçukilere a 

it bedesteni gördüm. 

Erzircanda müze olacak yegane 
bina Taşhandır Altın tepeye de git

tim ve orartolara ait eserlerden ol
duğunu tesbit ettim. Bu tepelerde 

mühim kazılar yapılacaktır. Çok zen 

gin asarı atıka çıkacağını umarım,, 

---O>---

IZMITTE: 

* Izmit (TAN) - Meşhut suçlar 
kanununun şehir içindeki ağır ceza 
yı müstelzim suçlara da teşmili bu
rada tatbik sahasına girmiştir. 

* İzmit (TAN) - Af kanunun -
dan istifade eden İstiklal mahkeme 
si mahkumlarından 3 kişi serbest bı 
rakılmışlardır. 

*İzmit (TAN) - Buraya v e Ada 
pazarına bol yağmur yağmış, mah
sul çok fayda görmüştür. Adapazar 
ovasında bir kısım araziyi su bas -
mış, zarar vermiştir. 

* İzmit (TAN) - Bunaltıcı sı -
caklar başlamıştır. Hararetin dere
cesi gölgede 35 e kadar yükselmiş -
tir. Spor mıntakasının yaptırdığı de 
niz hamamı çok rağbet görmekte -
dir. 

*İzmit (TAN) - Burda yeni bir 
matbaa ve "İzmit Postası,, ismile 
haftada iki defa intişar edecek bir 
gazete kurulması için hazırlıklara 

başlanılmıştır. 

22 - 1 - g;;s 

(Hikayeden Mabaat), E p İ LA T U AR 
lkramdaki 
Keramet l!ÜS? qc2i 

(Başı 6 ncıdtı) fazla kıllar sıcakla- ~~~~· 
~ Geçenlerde bir gece, hovar - rın tesirile çabuk bü

dalık etmişsiniz. Rakılar, mezeler yür. Bunların izale
ısmarlamışsın. Sonra, bir eğlenti si için ustura gibi 
yerine gitmişsiniz. Habel'imiz olma şeyler kullanmak 
dan mirasa mı kondun? Bir akşam tehlikelidir. Sonra da 
bizi de davet ediver, ne olur! sert ve dik çıkar. E-

l kramdaki kerameti anlamış pilatuar Bodo'nun 
tım amma, iş işten geçmişti. kullanılışı çok kolay-

lı · dır. Vücudü asla tahMeğer "o,, , dedikodu i tıyacını 
tatmin için, beni sıkı sıkı davet e- riş etmez. Vücud~ ta 
diyormuş! zelik ve güzellik verir. 

Bunu onlamak. bana, biraz pa • sizi hayrette bırakacaktır. 
halıya mal olmuştu. Fakat tehlike- zanede bulunur. 

yi, nisbeten az zararla atlatmıştım; Jstanbul LABORATUAR BOpO· 
çünkü tuzluya da oturabilirdi! ___./ 

--~----------------------------------
..·-· SUADIYE PLAJINDA 

Manıf San'atkar SABRiYE TOKSÖZ ve Fevkalade 
VARYETELERLE iyi bir gece geçirilecektir. Duhuliye yoktut· .. llllİ.............. ;:;/ 

Liseler Ahm, Satım Komisyonundan : . ~ 
Komisyonumuza bağlı yeni açılacak orta okullar içifı 11890 Ura 

8
_gSS 

muhammininde bulunan 900 dershane sırası ve 20 adet yazı tahtası 6: tıtıt' 
Cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksıl 
ye konmuştur. ~ 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan L 
Al~, Satun Komisyonunda yapılacakıtr. 

ilk teminat 892 liradır. bi1' 
Bu işe girecekler en a:r; beş bin liralık buna benzer iş yaptık:3:1111d~· 

dirir resmi dairelerden alınmış vesika ile fabrika veya atelye sahıbi 01 f11' 
lanna dair Ticaret Odasının 1938 yılı vesikası ve ilk teminat makbuıl~~ 
le birlikte 2490 sayılı kanu~un tarifatı dairesinde hazır~a!acakları ~ 
mektuplarını ibelli saatten hır ~aat evvel makbuz mukabılinde koill 
başkanlığına vermeleri. ,W 

İlk teminat İstanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılaca~tır ve P uJiP' 
meyi görmek isteyenlerin Liseler Alım, Satım Komisyonu Sekreter 
baş vurmaları. (4687) 

rııeıf' 
Muhammen bedeli 6500 Ura olan idare monuğramını havi 2000 t' 

perdelik kumaş 25-7-938 Pazarte~i günü saat 12 de Haydarp~ş~:85'f11 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usulu ıl 
alınacaktır. lir' 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tu.yin ettiği vesaik ile 487 
kuruşluk muvakkat teminat ve resmi gazetenin 1.7.37 T. 3645 nu ,,ıl'' 

? .. ~~~:ıs.ı,?2.~ inti~~ .. ;<1!;:1A.:ı::~~~~.~~a~_::i~~:_. a:<Ln~~~~~iy~ .. -
reisliğine vermeleri lazımdır. ~O' 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınattıı• 
misyonu tnrafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (4318) . . . ~ 

Eskişehirde in_şa edilecek leyli çırak mektebi ile tüccari eşya aınbıırı 
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

l - Bu iilerin muhammen bedeli cem'an 260,000 liradır. ~ 
2 - İstP..ldiler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryot19 bilil' 

Ankara, Eskişehir ve Sirkeci veznelerinden 13 lira mukabilinde ale. 
ler. ~r' 

3 - Eksiltme 15/ VIIl/ 1938 tarihinde Pazartesi günü saat 12 de/. • ~ 
da Devlet Demiryolları Yol Dairesinde merkez birinci komisyonurıc 
pılacakbr. . uctt I 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubil~ bırl :Beı' 
şağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 11 e kadar Komı.syorı 
ğine tevdi etmiş olmalan lazımdır. uı' 

A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 14150 liralık muvakkat telll 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar . t 1ıf 
C - Bu gibi inşaat işlerinden en az 50,000 lira kıymetinde bir ınŞ9~25# 

mış olduğtın.R ihıir Nafia Vekaietinden musaddak ehliyet vesika51• 

(4706) _,/ 

AÇIK EKSiLTME 
Haydarpaıa Lisesi Satınalma 

ILANI 

Nevi Mikdar 
Kilo Lira K. 

Topatan kavunu 4000 o 05 
Kırkağaç kavunu 8000 o 06 
Karpuz 12000 o 05 
Çavuş üı;ümü 4000 o 23 
Yapıncak üzümü 4000 o 15 

' 
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Ce\Ther AğaSultanM~;~dı 
utlakaGörmeklstiyordu 

h Şu suaıd 
11 

tı dokto ;: de anlaşılıyor ki; 
1t. 'le hr tanbulun yabancısı

~aıı (1) erhalde, Veliaht tarafın-
teq sureti h i ell 8.. ma susada ngilte-

&· Otıderihniştir. 
ır C 

\ 1 ece Saray Bcukınt 
y akit 

l, h·' gece yarısını geçrniştL 
ıııt oırdenb. 

gijliilt" .. ıre saray kapısında 
1 la ~ı:>ıcıı il ışıt~ldi. 
S _r; ağaı ar, agalara sesleniyor-

&ıd · ar da t ı· 1 ı:> 8eU e aşla dış kapıya 
~"'- Y<>rlardı 

'ti" ·veı· · 
'\Otltu il~ Yangın var zannettik. 
&ııı.da.11 :Pencerelere koştuk. Yan 
~111tıı 0 e~er görüI.ınüyordu. Ve ka 
~ tıunde b" 

ı erler d ' ır takım yaverler, 
· Çeriy uruyordu. 

' Ş e, derhaı şu haber geldi· 
,, h.ı e"ket · 
~ '"lan c ?neap Efendimiz tara-

et Ceıa~'7her Ağa ile tüfekçi Alı 
~t ettin B (2) 
. ~ceıe, l< · gelmişler. G~ 
&ot-ecekı adınefendi hazretleri-
lltr~ er. 

~enbiı-
tı l\aciın fe UY'kudan uyandın

e end· ' Atn ı şaşırmıştı: 
0l'ııı? ~tun, a dostlar.. ne olu.. ~ec 
, ~lık ,,, . e Yarısı nedir bu say

. .oır <A. 
~le ll'l' . li Osman) sarayına 1 gırw. 
§, l'le tı.e r? .. Ne terbiye kal-

ı lJiy.. b 28.ket ... 
~ "• a~ 
ikat C gırıruya başlamıştı. 

~ltı evher Av . 
~~ lŞtı. ~a ga, bıç aldır-
\j e kavuşt tunda; ellerini biribi

~t> \re ter~~atak son derecede 
ç t CeJilletti~~ ile yürüyen Ah

n <latresı n~y ile Kadınefen-
...._ A • ile Ci"'l 

ı-,t G.tfeQe . .. mı~tı. 
ı;ıats... rsıniz f ..ıı~- s· . . ~ ettik e enu.uu. ızı 

~ 0~~· lıaıc · İradei seniye ile ge 
!0rece~i anı sabık hazretleriv-.. 2:. 

j' ''<llM" l) :t•l. 
erhaı b' 

§t' ır ll'l -
1··· l<:ad Unakaşa başgöster-

....._ l'i ınef end .. 
ııı:ı. it e dell'lek:? ı. 

- Af buyurunuz, elendim. lradei aeniyenin hükmü icra 
edildi. Afiyetle uyuyunuz ••• 

atlıyarak saraydan çıkıp gitmiş

lerdi. 
Başta efendimiz olmak üzere, 

hepimiz büyük bir merak ve hay
ret içinde kalmıştık. Fakat bu ha
reketi tefsir edecek hiç bir sebep 
bulamamıştık. Hatta; belki bunun 
sonunda birşey çıkar diye; o gece 
uyku uyumadığımız gibi ertesi 
gün de rahat vehuzur içinde du
rup oturarnamıştık. 

Aradan, günler geçmişti. Fakat, 
korkulacak hiçbir vaka zuhur et
memiştL Lakin; manasız gibi gö
rünen bu ece ziyaretinin sebebi
ni anlamak ta, bizde dayanılmaz 
bir merak husule getirmişti. 

Nihayet, meselenin aslını öğren 
miştik. Ve bizim gibi merak için
de bulunan efendimize nakletmiş
tik. 
Meğer saray hafiyelerinden bi

ri o gece: 

mal Efendinin dairesine gelmiş. 

Kemalettin Efendi ile bizim Sa-

ray arasında, gizliden gizliye bir 

muhabere cereyan etmiş. Bu mu
habereden sonra, günün birinde 
bu zata çarşaf giydirilmiş; Kema
lettin Efendinin iki kalfası ara-
sında bizim saraya ithal edilmiş. 

Bu zat, sarayda bir gece kalmış. 
Efendimizin dairesinde yatmış. O 
gece ikisi de sabahlara kadar uyu 
mamışlar. Birçok yazılar yazmış
lar. Ve bir Hrar planının esasını 

hazırlamışlar. 

(Devam\ var) 

= 

1 E K O N o M i 1 
ODADA:· 

Yapak 
Proiesi 
Katileşti 

Ziraat Bankası borsaya buğday c:ı
karmamı~tır. Şefaatludan gelen bir 
vagon yumuşak buğday 5.34 kuruş
tan satılmıştır. Tüccar namına geti
rilen iki vagon buğday geç geldiğin
den satılamamıştır. 

* Karahlsarın kaba mallanndan yüz 

de 11 morfinli atyonlardan 172 kilo
luk bir parti kilosu 230 kuruştan ve
rilmiştir. 1210 tilki derisi çifti 496.10 
ve Erzurum malı 1200 tilki derisi 
212.15 kuruştan satılmıştır. 

. * 
Bandırmanın kuru baklalarından 

95 bin kilo 4.20 kuruştan, ayrıca elli 
bin kilo dökme olarak kilosu 4.20 den 
Maltaya ihracat için satılmıştır. 

Bandırmanın sarı mısırlarından 48 
bin kilo çuvallı mal kllosu 4.10 ku
ruştan, 30 bin kilo çuvallı Adapazar 
malı 4.06.5 ve Karabiga mısırların
dan 25 bln kiloluk bir parti kilosu 
4.07.5 kunıştan verilmiştir. 

Yapak ön projesini hazırlamıya 

başlıyan komisyon mesaisine devam 

etmiştir. Ön proje kati şekle girmiş

tir. Muhtelü tüccarlardan alınan i

zahat üzerine maddelerin tesbiti nis 

beten kolaylaştırılmıştır. Trakya, A

nadolu malları için tipler ayrılmış

tır. Trakya mallan Edirne, Kırklar

eli, Lüleburgaz, Çorlu mıntakalann 

da yetişen yapaklardır. Bunlar kıvır 

cık, ince ve uzun elyaflı olanlardır. ı 
Bir de Rumeli tipi olarak ayrılmış 

nevi Marmara havzasile Trakyanın 

diğer yerlerinde bulunanlardır. İz- i 
mir yapakları da ayrıca tesbit olun- i 
muştur. İnce Anadolu yapaklan üze

rinde yapılan görüşmel~r bitmiştir. 

Yapak görüşmelerinin yann bitiril

mesi ümit edilmektedir. Umumi bir 

toplantıda bu görü~melerle hazırla

nan ön proje üzerinde son bir tetkik 

yapılacak ve ön proje tüccarlarımı-

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

• ' za imza ettirilecektir. 

tç PİYASALAR: -------·· 
Arpa Satışları 

iHRACAT: 

Takas 
.Komisyonu 
Toplanıyor 
Takas komisyonu bugün toplana-

rak hazırlanmış muameleleri tamam 

lıyacaktır. Son on beş gün içinde 

takas işlerinde biraz terakki görül-

ZiRAAT: 

Yiriiniya 
Tütünü 
Yetiştirilecek 
İngilterede pipolarda kullanılmak 

ta olan Virjiniya tütünlerinin yur
dumuzda da yetiştirilmesi düşünül

mektedir. 
İngiltere için iyi bir ihraç tütünü 

olabilecek olan bu cins tütünlerden 
bu sene yetiştirilmesine başlanacak
tır. Ziraat Vekaleti Virjiniya tütün
leri için on bin dönümlük bir tütÜn 
ziraati yapılmasını muvafık gör
müştür. Bu tütünler hakkında veka
let müdürlerinden mürekkep bir ko
misyon teşkil edilmiştir. Memleke
tin hangi mıntakalarında ve ne mik
tarda Virjiniya tütünü yetiştirilebi
leceği araştırılmaktadır. Tütün mın
takalarımızda yerli ve makbul olan 
tütünlerimizin kalite ve cinslerinin 
bozulmaması için Virjiniya tütünle
rinin tütün mıntakalarımızdan uzak 
yerlerde 7etiştirilmesi lazım gelmek· 
tedir. 

Soya Fasulyesi 
Yetiştirilmesi 
Kararlaştı 
Son on sene içinde yurdumuıun 

Karadeniz, Eskişehir ve Bursa mm~ 
takalarında Soya fasulyesi yetişti

rilmesi hayli ilerlemiştir. Bu nevi 

Hararetlendi müştür. Takasa t&bi olarak ihraç e- fasulyadan çıkarılan ve sanayide kul 

1 
dilecek maddelerden dış memleket- lanılan yağ dolayısile bu mahsul Av-

Pyasamıza arpa gelmiye başlamış- ler için talepler gelmektedir. Anka- rupa piyasalarında oldukça rağbet 
tır. Fiyatlann iyi ve alıcıların art- ra Türkofis asbaşkanı Celal şehri- görmektedir. Soya Çinde hayvan ye
mış bulunması üzerine Trakya ve mi olarak ta kullanılmaktadır. Ziraa-

ınize gelmiştir. Ofise ait işler üzerin-
Akşehir şehrimize arpa göndermiş- at Vekaleti bu fasulyanın da memle-
tir. Trakyadan çuvallı olarak 12 bin de tetkikat yapacaktır. İstanbul Tür ketin muhtelif mıntakalannda bol 
kiloluk bir parti kilosu 4,25 kuruş- kofis müdürü iken Londraya tayin miktarda yetiştirilmesi için alaka
tan, Akşehirden gelen 30 bin kilo edilen Suphi Ziya, bu ayın sonuna darlara emir vermiştir. 
dökme mal 4.10 kuruştan, Uzunköp- doğru Londraya gidecektir. 
.rü arpalanndan çuvallı 11 bin kilo 
4.27 .5 kuruştan, Bandırma arpala-

nndan 10 bin kno çuvanı oıarak ki- Halde Dünkü Satışlar 
l~-i.30 kurupn vcrllmişttt. 

Bamya kilosu 10-12, sakızkabağı 

3-5, dolmalık biber 6-9, sivri biber 
4-5, kır domatesi 6-8, sırık domatesi 
9-13, çalı fasulyesi 5-10, ayşekadın 

fasulye 12-13, fasulye yeşil 9-10, se
mizotu 1.50-2, soğan 3-4, sarınısak 
3-5 kuruş. 

BORSADA: 

Tiftik ve Y~ak Geldi 
Borsaya arzedilcn yapak ve tiftik

ler üzerinde biraz muamele olmuş
tur. Kırşehir yapaklarından 1580 ki
loluk bir parti kilosu 40 kuruştan ve
rilmiştir. Oğlak tiftiklerinden 1262 
kilo miktarında bir kısım kilosu 120 
kuruştan ve Polatlı malı oğlak tif
tiklerinden 1760 kiloluk bir parti 
125 kuruştan satılmıştır. hıç . an Uyk · ·· Bu vakit asla

bır 8eb Udadır. Kendilerini 
t ep}e ı,~--

l)· ~se rahatsız ede-

(Hakanı sabık Murat Efendiyi 
şimdi Beyoğlunda gezerken gör-
1üm.) Annelik Hormonu Kesilirken ••• 

Asmakabağı adedi 3-12, patlıcan 

baş 3-3.50, orta 2-2.50, ufak 1.1.50, 
patlıcan bostan 3.50-4.50, hıyar 0.25-
1.50 kuruş. BERGAMADA: 

l)'e , 
-..... 't' ıtııra? etrn. 
~ fendiın' ıştL 

f ~ l'lte~e. ·" İradei sen iye bu 
ır ~bu..,.,. l<endUerini ·· · l)· ·wz. gornuye 

. 1)-e, Ce,,h 
~~· er Ağa ısrar göster-
"l%, 

~ -..... akaşa Uzaını 
~o ~ "-s.ıanı ştı~ 

6 ~ ~e, ~ı~' b~Y'ku haliyle sizi 
~ekseniı b ır hoş olur. Ne söy 

~:- llirşe .~na söyleyin. 
'\:e t. Y soy]ıi k 

t~;ı;. ~endi! . . Yece değiliz. Sa 
ısıı erltli .. 

1 · • Yuz erini göre-

l'ı)~ ~ütnkün . 
~· · değil, nıüsaade et-
~~ İrade· 

, ..._ t}aka ı seniyenin h -k -
·ııaıı· Yer· u mu, 

~ ~1' 1 oılttsanı.ne gelecektir. Eğer 
O ~ tıa glreceğı~, cebren yatak oda-
..ıı ~ t. ız. 
ll" ~~t .ıı;ati if 
rJ ~tı~i y ade karşısında, Kadı-

\ ~ıı Odlltnuşarnıştı. Bizzat efen 
~t~ asına . 

lııı llla;yı gıderek, kapıyı 
Ya t> (3) efend · · · 

• leyı ınecbur k ırnızı uyandır-
~ atılattn alınıştı. Ve mese-

i~ f Ot~ll lŞtı. 
~~d "e h 
~a 1ltı~ k ayret içinde kalan e-
~Ot ' alk 

lırataıt· ınış .. Yatağının içni 
'li . 

ha~! ayırdır . 
lJ ıtl\. ınşallah, gelsinle 

l:I\..· 
"

1\§ti 

S e'Vher A. 
~l>ıs 1ettin :a ile Ahmet Cela
hir 'tıda... . ey, Yatak odasının 

lltlı. " ıçe · 
l'~~. 1ndan f rı g~rrnişler. Fakat 
h1:t toı<ltııtıa azla ıleri yürümiye-
'ernerınarıei'e~de, yerle bera-

d~ı .\f bu rnışler; 
.4..th.~tıiye .. ~ltrunuz, efendim. İra

"E!tJ ··ın hük .. . b\y e ı.ıyuy lllu, ıcra edildL 
~~il Eır~lt unuz:. 
• ıtl\ geri ,.. k' . 
ıl\rc ÇıJttıkt xe ıbnışlerdi. O-
~ il.sırı an So • 
ere~ a ltor·d nra, adeta ko-

\>~ ı orlan f 1 
~er<J· , so a an ge-

l\>eııleri üçer beşer 

Diye, Sultan Hamide bir jurnal 
vermiş. Bu jurnali okur okumaz 
hünkann aklı başından gitmiş. 

Derhal Cevher Ağa ile ~n emin 
olduğu bendeganından- Ahmet 
Celfilettin Beyi çağırarak: 

- Çırağan sarayına koşun. Ba
kın, birader orada mı değil mi? .. 

• Uyuyorsa uyandırın. Gözlerinizle 
görün. Kendisine hiçbir şey söyle
meden avdet edin. Çabuk. haber 
getirin. 

Diye, irade etmiş ..• 

Bu münasebetsizlik, efendimizi 

son derecede müteessir etti. 

- Allah, belalarını versin.. Be-

:ni, zorla fena söz söylemiye mec

bur ediyorlar. 

Dedi. 

Cüretkarane iki T eşebbü• 

Dok tor Doni vakası tamamile 
gizli kalmıştı-. Bunu, her 

nasılsa Yıldız Sarayı haber ala-
mamıştı. 

Bu hareket herhalde efendimi-
zin şehirdeki taraftarlarına cüret 
vermiş olacak ki; bu vakadan bir 
buçuk ay kadar sonra, saraya çar-

şafla biri dah getirildi. 

Gelen adamı, ben görmedim. Fa 
kat görenlerden, şöyle dinledim. 
Bu zat, orta boylu, son derecede 
zayıf, küçük siyah sakallı, gayet 
nazile ve terbiyeli bir Türk imiş.(4) 

Bu zat, evvela bize komşu olan 
Fer'iye sarayındaki Şehzade Ke-

( ı) Bu doktorun doğrudan doğruya 
masonlar, yahut, Sultan Muradı tekrar 
tahta çıkarmak için gizli çalışan taraftar
ları tarafından gönderilmiş olması muh-
temeldir. 

(2) Ser hetlye Ahmet Celalettin paşa. 
(3) Saraylarda kapı vurulmaz, kapının 

topu kurcalanır. 
(4) O devrin en hararetli hürriyetper.. 

lerinden Şefkati merhum olacak. 

Vücudiin hali az çok değişir. O 
yaşta kadınların bazılan bıyıklı o- · 

lıtt, birkaç tel sakal salıverenler de 
vardır, fakat tabii bunu göstermek 
istemezler, cımbız işlerine çok ya· 
rar: Ten inceliğinden, gerginliğin· 
den biraz kaybeder, ses te birço · 
ğunda biTaz kalınlaşır. 

Onun için bazıları kadın bu yaş 
ta erkekleşir derler. Kaba söz! Ka
dın hiçbir vakit kadmhğını kaybet 
mez. Vakıa bazılarında o vakite ka 
dar uyuyan erkeklik hisleri - her· 
keste hem kadınlık, hem erkeklik 

bulunduğunu söylemiştim • o za
man uyanır, fakat o yine kadındır. 
Başka bir kadını sevse bile bu da 
iki kadın arasında sevgidir. 

O yaşa gelmiş kadının nesiçlerin 
de bile hayli değişmeler olur. Vü
cudün beslenme kudreti azalır. O· 
nun için biraz, bazılan da çokça, 
şişmanlar. 

Kimisi birdenbire kesilir: Bir 
varmış, bir yokmuş. Bir ay başın 
da muayyen günler gelmeyiverir. 
Ne mutlu öylelerine ... Hiç olmazsa 
manevi iztıraba maddi sancılar ka 
rışmaz. Kimisinde de birdenbire 
kesilmez ama, rahatsızlık ta ol· 
maz. Vücut yeni haya-ta yavaş ya· 
vaş alışmış gibi görünür. Böylele· 
ri de, tabii, mutlu sayılır. 

Çoğunda, en çoğunda, anne1il 
hormonunun kesilmesi pek zahmeı 
Ji olur. Çünkü yumurta1ıktan ge -
len hormonun işine öteki guddeler, 
tiroit, böbrek iistündeki guddeler, 
ipofiz de karışarak fazla hormon 
çıkarırlar. Her birinin marifeti baş 
ka türlü olduğundan, zavaJlı ka • 
dının rahatsızlıkları da türlü türlü 
olur. 

En çok zahmet veren, vakit va
kit gelen yanmak hissidir. Bazıla
"'lllda Yiicudün her tarah birden )'9 

nar, kimisinde yüzii, kolları,bacak 
lan, göğsü yahut karnı yanar ve 
briçok terle birlikte sıkıntı gelir. 
Bu hal tiroit guddesinin fazla hor 
mon çıkarmakla yaptığı marifet • 
tir. 
Birçoğunun damarlarındaki tan· 

.siyon artar, bereket versin ki, dal· 
ma öyle kalmaz. Tansiyon artma
sının annelik hormonunun kesil -
mesinden geldiğine en mühim a
lamet artmanın devamlı olmama
sı, kararsızlığıdır. Bu da böbrek 
üstündeki guddenin fazla hormon 
çıkarmasının marifetidir. Bu mari
fet annelik hormonu kesilmezden 
haylica zaman önce başlar, gittik 
çe çoğalır. Öteki rahatsızlıklar en 
çok olduğu zaman tansiyon da en 
fazla olur. Annelikten kesilecek 
kadının uzun zaman rahatsız olma 
sı da tansiyon artmasının erken baş 
lamasından ileri gelir. O zamanlar 
da hormonla tedavi, hiç olmazsa 
muvakkat bir zaman için fayda v~ 
rir. Zaten annelik hormonu büsbü 
tün kesilince tansiyon da kendi ken 
dine tabii derecesine düşer. , 

O zamanın sıkıntılı rahatsızlık 
lan arasında bir de baş ağrısı var 
dır. Bu da tansiyonun artmasile be 
raber, ipofiz guddesinin büyümesin 
den ileri gelir, bu küçücük gudde 
biraz büyüyünce kemikten mahfa
zasının içinde boğuluyormuş gibi 
olur ve baş ağrısı getirir. 

Bu rahatsızlıklardan başka vücu 
dün hemen her tarafında rümatiz
ma ağrıları da bulunabilir. Fakat 
en çok geleni diğer diz kapaklann 
daki ağrılardır. 

Rahatsızlıkların hepsine en iyi 
ilaç sabırlı olmaktır. İsterseniz tür 
lü türlü ilaç1ar a1abilirsiniz. Fakat 
hepsinin te~iri muvakkattir. Daha 
iyisi bunlanne sebbini anlayınca 

fırtınanm geçmesini beklemektir. 

Pancar demeti 1.50-2, maydanoz 

0.40-0.60 kuruş. 

Çekirdeksiz üzüm kilosu 10-15, 

türbe eriği 6-10, mürdüm eriği 7-12, 

kayısı 15-30, zerdali 8-12, fındık 6-8, 

şeftali 10-20, vişne 8-20, akçe armu

du 25-35, Mustadbey armudu 10-12, 

Osmanpaşa elması 13-16, incir 5-9 
kuruş. 

Ecnebi limon 100 adet 200-400, 
karpuz yenidünya baş 20-25, orta 
10-15, u!ak 5-8, karpuz alacalı baş 

20-25, orta 12-16, ufak 3-10, kavun 
topatan baş 15-18, orta 11-13, ufak 
3-7 kuruş. 

B ORSA! 
21-7-1938 
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ÇEKLER 

ondra 6.23 

Nevyork 126.58 

1 

Par is 3.4975 

Milano 6.6625 

Cenevre 28.9725 

Amsterdam 69.605 

Bertin 50.8575 

Brüksel 21.4075 

Atina 1.14 

Sofya 1.5375 

Prag 4.375 

Madrid 6.9225 

Varşova 23.7325 

Buda peşte 24.92 

Bükreş 0.9375 

Belgrad 2.87 

Yok ohama 36.37 

Stokholın 32.12 

Moskova 23.7875 

1 

ESHAM ve TAHViLAT 
Türk borcu I. vadeli 19.225 
Türk borcu I peşin . 19.20 

Türk borcu il, peşin 19.275 
! Anadolu D. Y. I ve Il 

I 
Lpeşin . . 

40.65 

Tütünlerimiz 
Bu Sene iyi 
Yetişiyor 
Bergama (TAN) - Mütehassıs tü 

tüncülerimizin söylediğine göre, ha
vaların yağmursuz gitmiş olmasına 

rağmen, Ege mıntakasının en nefis 
tütünlerini bu sene Bergama yetişti 
recektir. 

Bir Piyes Oynand• 
Bergama (TAN) - Halkevı genç· 

leri, "Himmetin oğlu,, piyesinı ikin
ci defa temsile hazırlanmaktadırlar. 
Sıra ile Somaya, Kınıka, Dikiliye. 
Menemene ve Ayva lığa da gidip ay
ni piyesi temsil ed~ceklerdir. 

Elektrik Getiriliyor 
Bergama (TAN) - Şehir haricin

de yapılmakta olan elektrik santra • 
lının inşaatı ilerlemektedir. Cere -

1 

yan, şehrin ortasına kadar yer altın 
dan getirilecek ve gece, gündüz ce
reyan verilecektir. Bergama, yeni se 
ne başında bol ışığa kavuşacaktır. 

Karasinekler Yokediliyor 
Bergama !TAN) - Bütün esnaf, 

belediye sıhhat meclisinin karari -
le, kara sinekleri imhaya mecbur tu 
tulmuştur. Bir heyet her gün dük -
kanları gezmekte ve mücadelenin 
neticelerini takip eylemektedir. Şim-
diden sinekler pek ziyade azalmış
tır. 

*Bergama <TAN) - Bergama ga 
zetesi imtiyaz sahibi Vasfi Hatay Ha 
tay seyahatinden dönmüş ve intiba
larını bir konferans şeklinde anlat
mıtşır. * Bergama <TAN) - Belediye ye 
ni bir sulama arabası almıs ve c:ar
şı sokaklarını her gün sulat~ıya baş 
Iamıstır. 
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Otobüs işinin ~ 
Zaruri ve Kısa 
Bir Muhasebesi 

(Ba.,ı l inclcle) 

'OatandCZ§ların ruhunu da ıstı
rapla dolduran otobüa davası 
da kanuni mecralardan ileri
lemiş, salahiyettar makam o
lan Devlet Şurası Mülkiye Da
iresi tarafından eBaslı bir su
rette tetkik edilmiştir. 

BiRiNCİ SAYFADAN MABAAT 

Yerli Mallar Sergisi 
Buğün Açılıyor 

Ekmek Fabrikalan 
için Bir Müracaat 

Ankara, 21 (TAN muhabirinden) -

lngiliz Kral 
Ve Kraliçesi 

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük . . 
~.-.ı.;_ı ri ıhhi _.__ k 'ht• 10,30 da harıcıye sarayından çıkmış.-

(Bqı l incide) 

~ e n ucus ve ı ııı:.anıc ı ı-

la ~ · t k üz k 1 • lar, Envalid istasyonuna kadar yaya yaç nnı ,~emın e me ere uru a- . . . 
-'- f b 'k ı · · t nmıc bı'r ı'ngı' gıtmışler ve bu mesafeyı yere yayı· caa a rı a ar ıçın anı ~ • .. . 

ıi f . '"-t t v '-il t' il lan kırmızı bir halı uzerınden geç-• arması ıx ısa ea e ıne m ra-
caat etmiştir. Firma, bu fabrikalann 

# 
kurulmasını iizcrine almak istemekte 
dir. Ekmek fabrikaları İ§i, ikinci beş 
senelik sanayi planının eHslarndan 
biridir. Plinın tatbik mevkiine ko
nulması işi üzerindeki hazırlıklara 

da devam olunmaktndır. 

Ziraat Enstitülerini lslah 
Ankara, 21 (TAN muhabirinden)

Ziraat enstitillerinin zamanla daha 
faydalı yerlerde tesisi tasavvurunun 
tatbikine geçilmiştir. Burada tohum 
ıslah istasyonu ile ta\'ukçuluk enstitü 
sünün, Gazi Orman Çiftliğine nakille 
ri karar1atmış ve hunlar i~in ]azım ge 

mişlerdir. İstasyonda Bay Saro tara-
fından istikbal edilen kral ile Cüm
hurreisine selam resmi, cümhuriyet 
muhafızları tarafından ifa olunmuş, 
daha sonra tren Versaya doğru ha
reket etmiştir. Kraliçe bir aralık İn
giliz hastanesini ziyaret etmiş. daha 
sonra Madam Lebrun ile Versaya 
hareket etmiştir. 

Geçit re•mi 

Bu daire, ancak müsbet de· 
lillere göre hüküm verdiğini, 
istidlal yolıyle adalet aramayı 
doğru bulmadığını bundan ev
vel a8r'i mezarlık iljinde men'i 
muhakeme kararına varmak 
suretüe göstermi§ti. Ölçüleri 
bu kadar sıkı olduğuna göre 
otobüs işinde suiistimal, ihmal 
'Oe keyfi hareket gib.i suç un
surları bulması ve mesullerin 
Türk Ceza Kanununun 228, 
230 ve 210 ıncı maddelerine gö 
re muhakemelerine lüzum gös 
termesi, dikkatle telakki edi
lecek bir htidisedir. 

ı len bina]arın yaptırılması htL.,usunda 
·irap eden yerler alınmıştır. İnşaata 
pek yakında başlanacaktır. 

Kral, f eld mareşal üniformasını 

giymiş olduğu halde geçit resmini te
maşa etmiş, daha sonra kral ve krali
çe ile cümhurreisi ve zevcesi Ver
sayın aynalar salonuna geçmişlerdir. 
Burada, eski tarihi canlandıran ihti
şam içinde 250 kişilik bir ziyafet ha
zırlanmıştı. Hizmet edenlerin hepsi 
de Fransanın krallık devrini hatırla
tan elbiseleri giymişlerdi. Yemek es 
nasında görünmiyen bir orkestra es
ki musiki parçalan çalıyordu. 

Dahiliye teftiş heyetinden sonra 
Devlet Şılrası mülkiye daire

sinin de otobüs işinde suiistimal, ih
mal ve keyfi hareket gibi yolsuzluk 
unsurları bulduğuna göre; otobüs 
işinin hakiki mahiyeti aydınlanmış 
demektir. 

Biz 10 IlkkAnun 1937 tarihli .sayı

mızda bu otobüs meselesini ilk defa 
olarak ortaya koyduğumuz zaman 
§Öyle demiştik: 

" •••• İstanhulda ağızdan ağıza 
dola~an bu dedikodu mevzuunun 
esaslı bir tetkikten geçirilmesi çok 
faydalı olur. Eğer halk arasında 

dolaşan haberler doğru ise bu yol
da plansız ve usulsüz hareketlerin 
her vakit için önüne geçilmelidir. 

fktısat Vekili dün sergide 

(BQ§ı l incide) 1 da lktısat Vekili Bay Şakir Kesebir 

le doğru Kadıköyüne geçmiştir. Güm- tarafınd~n açıla~aktır. . . . 
rük ve İnhisarlar Vekili Bay Rana Merasıme şehır muzıkası ıştırak e
Tarhan dahi bir aralık sergiye gele- decektir. Şehrimizde bulunan Veka
rek İnhisarlann paviyonunu tetkik letler erknına, merasimde mutat ola
etmiştir. rak çağırılan zevata, kor diplomatiğe 

İktısat Vekili Bankaların paviyon- da~et~yeler gö~deril~işt!r·. ~çılış me 
larını gezerken yerin darlığı nazarı rasımınde mlllı sannyı bırlığı namına 
dikkatini celbetmiş ve Valiye İstan- umumi katip ve sergi kom.iseri Halit 
bul için daimi bir sergiye ihtiyaç ol- Güleryüz sanayiimizin inkişafı ve ser 
duğundan ve bunun bir an evvel te- gilerin ehemmiyetini izah eden nut
min edilmesi lüzumundan bahsetmiş- kunu söyliyecck ve İktısat Vekilimiz 

tir. 

Galataaaray •ergisi 
açılıyor 

bugün 

de bir nutuk ile sanayiimizin kalkın-
ması için devletçe alınan tedbirler sa 
yesinde elde edilen neticeleri söyle
dikten sonra sergiyi açacaktır. 

Eğer yanlış ise halk tenvir edil- G 1 ta d l c k 50 uncu a a saray a açı a a n 
meli ve memleket için zararlı bir Yerli Mallar sergisinin hazırlıkları 

M ebu•ları davet 

dedikodunun önü alınmahdır.t, tamamlanmıştır. Dünkü yağmur çalış 
Hiçbir şahsı kasdetmiyerek pek 

Milli Sanayi Birliğinden: 
Şehrimizde bulunan sayın saylavl~ 

nmızın hepsinin adresleri birliğimiz
ce malum olmadığından onuncu yerli 

maları biraz durdurmuş ise de işlerin 
saf bir niyetle ve sakin ve itidalli bir 

ilerileqıesi hızını kaybetmemiştir. lisanla yazdığımız yazıdan birkaç ,... 
:saa• ~unnt r.mmuuı v uu ve :oeıeaıye 
Reisi bize tecavüzlü ibarelerle dolu 
bir mektup gönderdi ve ''Yazınızın 

istinat ettiği havadis ve malumat, ta
mamıyle asılsız ve hılô.fı hakikattir.,, 
diyerek yazdıklarımızı yalanladı. 

Fazla olarak ta bize çok çirkin isnat
larda bulundu. Bir takımları tarafın
dan da bu isnatları gerçek göstermek 
maksadıyle tezvir dolapları kurul
du. 

Halbuki Dahiliye VekAleti teftiş 
heyeti tarafından esaslı tahkiklerden 
sonra hazırlanan fezleke ve bunun 
muhteviyatı hakkında Devlet Şüra

sı mülkiye dairesinin vardığı karar, 
"Yazımızın istinat ettiği havadis ve 
malumatın tamamıyle asıllı ve ha
kikate uygun olduğunu,, ispat et
miştir. 

Biz bunu: "dediğimiz doğru çık
tı,, diye övünerek ileri sürmüyoruz. 
Kıimseye kinimiz ve garezimiz yok
tur. Tahkikat, işittiklerimizin doğru 
olmadığını ve hükumeti Istanbulda 
temsil eden mühim bir memurun su
iistimal, ihmal ve keyfi hareket diye 
tavsif edilecek hareketleri işlemedi
ğini tahakkuk ettirseydi elbette daha 
ziyade memnun olurduk. 

Bu hadise karşısında bizde iftihar 
uyandıran nokta, rejimin ne kadar 
t~miz ve dürüst ölçülerle iş gördü
ğünün parlak b ir surette tezahür et
mesidir. 

Yolsuzluklara ait neşriyat müna
sebetiyle bizde umumi menfaat ba
kımından teessür uyandıran bir nok· 
ta vardır. O da bazı arkadaşlarımı
nn bu neşriyat karşısında tuttukla
n yoldur. Teessürümüzün sebepleri
ni yarınki yazımızda anlatacağız. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bir Tefeci, Aleyhinde 
Şahadet Eden Adamı 

Öldürdü 
İzmir, 21 {Tan muhabirinden) 

Odemişin Beyköyünde tefeci Kani, 
kendi aleyhinde mahkemede şahadet 
eden Nnzımı tabanca ile öldürdü. Ya 
kalandı. 

h:mirde Feyizli Yağmurlar 
İzmir, 21 (Tan muhabirinden) -

İki gundenberi Ege bölgesinde feyiz
li yağmurlar yağıyor. Bazı mıntaka
lara dolu dtiştü. Fakat zararı yok· 
tur. Bu yağmurların toprağa çok fay 
usı vardır. 

su basmış olduğundan cam ı\,.damın 
montajı ancak geç vakit yapılabilmiş 
tir. Gece sabaha kadar paviyonlarda 
çalışılmıştır. Sergi bugün saat on altı 

Sovget- Japon 
Münasebatı 

(Başı 1 incide) 

yapılacak açılış töreni icin davetiye 
gönderilememiştir. Bu itibarla mez-
kur saatte bugünkü törene şeref ver
meleri sureti mahsusada rica olunur. 

Çimento Sanayiinin 

Devletleştirilmesi .,, 

(Ba§ı l incide) 
tin önüne geçilmesi, gerek imar ve in 

Bütün haberler Tokyoda ikinci bir şa aaliyetimi:ıin kolaylaştırılması için 
harbin başlamak üzere olduğu hissi- çimento endiistrisinin devletleştiril
ni veren fevkalade gergin bir ha\•a mesi zaruri olduğu ve maden sanayi
yaratmıştır. inden olmakla çimento endiistrisinin 

Nevyork, 21 (Hususi) - Uzak Şark tamamilc imal ve idhalinin Etibank 
tan gelen en son haberlere göre Ja- elinde temerkiiz ettirilmesi ve mev
pon kabinesi erkanı bugün Mançu- cut hususi çimento fabrikalarının 
ko - Sovyet Rusya arasındaki hudut mezkur banka marifetile satın alın
meselesini uzun uzadıya konuşmuş- mas• \'e çimento fiatinin şimdiden u
lar, daha sonra vaziyet Japonya im- cuzlatılmasının ve yerli çimentolarla 
paratoruna arzolunmuştur. Japonya, yahancı çimentolar arasında serbest 
Rus askerleri tarafından işgal olu- rekabetin temini için gümrük tarife
nan tepeyi stratejik kıymette gör- sinin 469 A ve B pozisyonlarına giren 
düğü için işgalin kaldırılmasını iste- çimentoların beher tonundan alınmak 
miş ve hadiseyi bir kaç kere protes- ta olan 3 \'e 9 lira gümriik resminin 
to etmiştir. Fakat Sovyet askerleri 50 kuruşa indirilmesi İkt119t Vekili
buradan çekilmemiş bulunuyor. Ja- nin tezkeresile yapılan teklifi ve Ma· 
ponyanın Sovyetlerl çekilmiye sev- liye Vekilliğinin mütaleanamesi üze
ketmek için askeri bir nümayiş yap- rine : 
mayı düşündüğü anlaşılmaktadır. Fa ı. - Çimento endiistrisinin dc\'let
kat bunun da ne netice vereceği belli Jeştirilmesi ve mevcut hususi çimento 
değildir. fabrikalarının Etihanka satın aldml-
Havasın Tokyodan aldığı haberle- ması, 

re göre Vladivustoktan hareket eden 2 - İdhal edilerek çimento güm
bir takım Sovyet gemilerinin hadi- rük resminin teklif \'eçhile ve 2294 
seye en yakın Sovyet sahillerine as- sayılı kanunun verdiği Hlahiyete is-
ker taşıdıkları görülmüştür. tinaden tenzili ve buna ait kanun Ja-

Bir hudut hadisesi daha yihaınnın tanzimi İcra Vekilleri He-
Tokyo, 21 (A.A) - Domei Ajan- yetinin toplantısında kabul edilmiş· 

sının Hsinkingden aldığı bir habere tir. 
göre Mançurinin Şarkında Politişan 1 "'!!!!!!!111"!"!!!111"!"!!!111"!"!·!"'!· !!111"!"!~"'!. "!!'!!!!!!!'!!!l!l!'!!!!!ll!. !!!!!!~!!!!!!!!!!!'"'! 
civarında yeni bir hudut hadisesi da ~onlar mu~emadıyen takvıye kıtaatı 
ha olmuştur. Birçok Sovyet askeri ıstemektedırler. 
hududu geçerek Mnnçukov askerle- Honanda Ka!feng ile .La.?gfeng ara 
rine hücum etmişlerdir. Mançukov sında sarı nehır sedler~ dun f~yezan 
askerleri mukabele eylemiş ve bir dan y~kılmış, La~~haı demı~ol~
Sovyet askerini esir almıştır. nun bırçok yer~erını hara? etmıştır. 

Mançukov hükümeti bütün hudut Japon kıtaatı bırçok zayıata maruz 
boyunca karakolların takviyesini cm kalmıştır. 
retmiştir. Sovyet Tayyareleri 

Çin • Japon harbi Man,uri üzerinde 
Hankong, 21 (A.A) - Şekiayi A- Tokyo, 21 (A.A) - Domei Ajan-

jansı: sının Hsinkingden aldığı bir habere 
Şansi vilayetini yeniden istirdat e- göre bu sabah fevkalade şiddetli yağ 

den Çin kuvvetleri, vilayet merkezi murlara rağmen otuzdan fazla Sov· 
Taianın 20 kilometre cenubunda bu- yet tayyaresi Şarki Mançurinin hu
lunan Pinyana gelmişler ve Japon dut şehri olan Tuming üzerinden 
kuvvetlerine taarruz etmişlerdir. Ja- uçmuştur. 

Ziraat umum miidür muavini Se
lim ve ziraat mütehasıııı müşavirle

rinden Şe\•ket Tunçok birinci sınıf 
müfettiııliie tayin Pdilmişlerdir. 

Çekirge Kongresi 
Ankara, 21 (TAN muhabirinden)

Ziraat milııte,an Nakinin reisliğinde 
bir heyet yakında Brüksele giderek 
Çekirge konıresinde hükflmetimizi 
temsil edecektir. Heyette müfettiş Se 
lim, mücadele müdürü Recep, ensti
tüden Şe":."ket Raşit ve Kerim Ömer 
bulunacaktır. Nakinin gaybubetinde 
miisteşar vekaletini Orman Umum 
Müdürii Hiisnii Yaman !!Örecektir. 

Hazineden Alınan 
Gayrimenkuller 

Ankarat 21 {TAN muhabirinden) -
28 :\lart 1931 tarihine kadar hazi

neden arttırma suretile taksitle gay
rimenkul mal satın almış olanların ba 
kiye borçlarının 15 sene müddetJe te
cili hakkındaki kanun hiikümlerinin 
tatbikı sureti hakkında l\faliye Veka
leti hazırladığı izahnameyi alakalıla
ra J!Öndenni~tir. 

lstihlôk Vergisindeki 
Tadilôt 

Ankara, 21 (TAN muhabirinden) -
Bazı maddelı:rde_.n lstih_l~k \'eJ'J:?'.İSi.._t:. 
nnmaınna daır olan :kanunun bazı nu 
kilmlerini tadil eden kanunun tatbik 
suretini ımaliye geniş bir tamimle i
zah etmiştir. 

Mareıal Fevzi Çakmak 
lzmire Geliyor 

İzmir, 21 (Tan muhabirinden) -
Garbi Anadoluda bir tetkik seyahati 
yapan Mareşal Fevzi Çakmak, yarın 
19.30 da İzmire gelecek, vali, beledi
ye reisi, müstahkem mevki kuman
dam tarafından Torbalıda karşılana
caktır. 

Bu münasebetle yarın, Alsancakta 
askeri tören yapılacak, akşam da va
li tarafından bir ziyafet verilecektir. 
Cumartesi günü Mareşal Çeşmeye 
gidecek, akşama lzmire dönecektir. 

Pa7..ar günü tzinir ve civarındaki 
askeri kıtaları ve müesseseleri geze
cek, pazartesi günü Ankaraya avdet 
edecektir. 

Hava Tehlikesine Karıı 
Hazırhk 

İzmir, 21 (Tan muhabirinden) _.:__ 
İzmir halkını hava müdafaasına ha
zırlamak için İzmir hava hücumların 
dan koruma cemiyeti faaliyete geçti. 
Cemiyet, halka hava tehlikesini an
latarak vatandaşların bir maske sa
tın almasını temin edecek ve şehir
de umumi sığınaklar hazırlıyacaktır. 

Sevdiği Kıza Zorla 
Taarruz Eden Adam 

İzmir, 21 (Tan muhabirinden) 
Ödemişte Bayazıtlar köyünde İbra
him ayni köyde Beşireyi seviyor. Be
şire küçüktür. O da evlenmek istiyor
sa da annesi razı olmuyor. "Daha kü
çük,, diyor. 

Bugün İbrahim, Beşireyi mısır tar 
lasında annesi ve iki kız kardeşi ile 
beraber görmüş, üzerine hücum ede
rek tokat, yumruk ile kendisini ye
re yatırmış ve annesile kız kardeşle
rinin gözü önünde kızcağızı berbat 
etmiştir. 

İbrahim yakalanmıştır. 

lzmirde Hafriyat Baıhyor 
İzmir, 21 (Tan muhabirinden) -

İzmir hafriyatı bir müddet durmuş
tu. Tahsisatsızlıktan dolayı devam e
demiyordu. Bunun için Adliye Ve
kaletinden mahkumları çalıştırmak 

müsaadesi istenmişti. Bu müsaade 
gelmiştir ve hafriyata başlanmak ü
zeredir. 

Yemekten sonra Kral ile Kraliçe 
hususi dairelerine çekilerek bir müd 
det istirahat etmişler, davetliler de 
Hergül salonuna geçmişlerdir. 

Büyük ziyafet sofrası 37 metre u

zunluğunda• idi. Bundan başka 7 şer 

metrelik iki sofra ve daha küçük 14 
sofra hazırlanmıştı. 

Halk kütleleri sabahtan Versaya 

akın etmiş, bütiin trenler tıklım tık

lım dolu olduktan başka otomobiller 

otobüsler ve arabalar halk ile dolu 
' idi. 

Kral ile Kraliçe daha sonra Ver

say şatos~nun bahçesinde yapılan 

muhtelif şenlikleri seyretmişler ve 

saat 16,50 de hususi trenle Parise 
dönmüşlerdir. 

Kral yarın Avustralyalılara ait bir 

abidenin kiişat resmini yapacak ve 

bu suretle ziyaret nihayet bulacak
tır. 

ltalyan matbuatı lakayt 
,:T __ _ 

matbuatı Ingiliz Kralının Parisi ziya 

retine karşı tnm ve mutlak bir kayıt 

sızlık göstermektedir. 

Tevere gazetesi bu münasebetle 
diyor ki: 

"ltalyan matbuatının Ingiliz Kra

hmn Parisi ziyaretini sükutla geçiş

tirmekte olması Fransada bir çok 
tefsirlere yol açmıştır. Fakat telaşa 

ve Italyayı kabahatli göstermiye ça

lışmakta mana yoktur. 

Filhakika Macar Başvekili ile Ha

riciye Nazırı Italyanın misafiri bu
lunuyorlar. Neden Italynn matb.ıatı, 

kendi misafirleri dururken ltalyayı 

alakadar etmiyen bir ziyaretle meş

gul olacakmış?.,, 

Halayda Seçim 
Kayıt işlerine 
Bugün Başlanıyor 

(Başı l incide} 

edilmiştir. Bu tadile göre Hatay ~e

çimi cetvellerinde müseccel olan as

kerlerle, jandarma ve polislerin ka

yıtlan iptal edilec~ktir. Bürolar saat 

sabah sekizden on ikiye kadar. öğle-

den sonra on . beşten on sekize kadar 

açık bulunacaktır. 

Reyhaniye bürosunda 

kontrol yapılacak 
Antakya, 21 (A.A.) - Anadolu Al 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Seçim komisyonu verdiği bir ka

rarda ezciimle diyor ki: 

"Türk ve Arap cemaatlerinin şika 
yetleri üzerine yapılan tahkikat San 
cak vatandaşlığı sıfatını haiz olmı
yan bir çok Arap ve Kürtlerin Rey
haniye bürosunda usulsüz olarak 
kaydedildiklerini göstermiş olduğun 
dan Reyhaniyc bürosunun seçim cet 
velleri umumi bir kontrola tabi tu
tulacaktır. Bunun için Reyhaniye 
Bürosunda evvelce kaydedilenler al
tı giin zarfında evvelce aldıkları 

kartlarla birlikte Reyhaniye bürosu 
na bizzat müracaat edeceklerdir. Bu 
müddet zarfında müracaat etmiyen
lerin isimleri listeden silinecektir." 
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SOLDAN SAGA 
1 - Boğaz.içinde bir lskl'le. ~ 
2 - İstikbal; bir şeye takl11• .,, 

3 - Eczacılıkta kullanılır bitti!' 
rupanın meşhur bir sa1 ,il 

4 - Bir vekilimiz.in son adı, 
5 - Tazelik, bir edat. 111~ 
6 - Barutla oyunu oımıyaıı. 

mıık yalar. 
7 - Anlayış. 

8 - Erkek, yan. 
9 - Bir nevi aldatmak. 

10 - Argoda, knc;mnk, içinde. 
0
1 

YUKARDAN AŞAG 
1 - Anadoluda meşhur ~~r ~ 
2 - Büy{ik yıldıı.lnrdnn bır\1 
3 - Dilden dile dolaşan lfı 4 - Bir spor tıletl , yabani b: 
5 - Şarkta muharebe c~slıtıı' 

yerlerden biri, eski bır 
6 - Eczacılıkta kullanılır· 
7 - Sporcuların kullandıklll~ 

Kemikle deri arası, tutk 
8 - Bir kırçiçcğl, arp:ı su)'\l· 
9 - Eski Tilrk medeniyeti· 

Hındedir. Bir hece. 

Amerikah Terbi11 

Mnllır~vi1th i1t~ 

Hakkında lzahot 
İstanbula geldiğini ha~rrıJ 

miz Amerika terbiyccilet1 g ı 
sabah Beyoğlu halkevind~,ıe 

1 · b " ·· rett1
• mış ar \'e ış urosu mu .f3· 

Bayan Sabiha Cenani ve b,V 
mer tarafından iş kanunll saf>' 
verilen izahatı dinledikten ~ 

11-}ıJ 
a ller sormuşlardır. Beyoa JI ı,v 
başkanı B. Ekrem tarafındllti51 
ra diye verilen ve Halk par J1ll 
tı okunu gösteren yastık 
rimizi çok sevindirmiş~ir:. ıeıi 

Amerika terbiyecilcrı, oğ ~ 
ra üniversite tarafından verıt' 
da Türk fikir adamlarilc t~~ 
bulunmuşlar ve içlerinden ., )il' 
akşamki ekspresle Ankara) 
etmişlerdir. .. ~ 

Bunlar Ankarada bir ~ıc 
tan sonra İstanbula dön~ ri 
İstanbulda kalan arkadaş ~e~ 
likte Rusyaya hareket e~ 111İJ Amerikalılar memleketı iI 1 

lundukları müddetçe _rJaar ıtl' 
letinin misafiri sıfatile d 
tadırlar. , / 
~.·~ 

Kimya Enstitiisil 

Dün Yine Y anCJ•11 
ııt<t' 

Dün saat tam altı bUÇ de 
.. Jl 

batanda kimya enstitüsU 
1 

)1 

gın çıkmış ve civar halkın 
laşa düşürmiiştiir. tı~fl' 

Hadise mahallinde yar "1 . ye ...ı 
kikata göre, yangın kı~fosfoır 
dolaplarından birindekı. deJ1 ç 
di kendine iştial etmesın 
tır. cıed 
Yangın, vukua geldiği 0ıııı1 

ka yerlere sirayetine Jll
9 

mcden söndürülmüştür: Jl'leıct 
Talık~ 

IZMIRDE: 
t;ıda 

Hastanede ,ilı 
İzmir (TAN) - Set' 0~1ıl 

bir cinayet olmuş, sali~JıJ f' 
tafa, arkadaşı Haydar 0 d•t> 
rafından kurşunla başın t•f' 

.rJl.lS JJ rette yaralanmıştır. ıcıfl 

hanede ölmüş. başında.rı ~ıdJ' 
şunun bir tarafı ezilJnlŞ 

müştür. . il• 
İsmail tevkif edilrni~ 

l 
l 
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• ' C. ZiRAAT BANKAsr 

P4RA BiRiKTiRENLERE 28,800 
ı;~1~A iKRAMiYE VERECEK 
l'ltıd ankaaında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf heıapla
ltur• •.en az 50 lirası bulunarJara senede 4 defa çekilecek 

• ıle •tağıdaki plana göre ikramiye daiıtılacaktır: 
4 Adet 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 it 2,000 ,, 
4 ,, 250 ,, 1 ,000 ,, 

40 " 100 ,, 4,000 
ıoo ,, 50 ,, 5,000 
120 
160 " 40 ,, 4,800 ,, 

" ,, 

Dll(KA_ ,, 20 ,, 3,200 ,, 
d~ T: Heaaplanndaki paralar bir sene içinde 50 lira-
•ile •~iı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 fazla
IC ,"erılecektir. 
li~ ~ar ıenede 4 defa, 1 EylUl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 

ttre.n tarihlerinde çekilecektir. 

1'rab 
lleıediy ıon Belediye Riyasetinden : 

~lif nevn e Mezbaha laboratuvarı için aşağıda cins ve mikdan yazılı muh
il ~IYati erde boya ile alat ve edevat pazarlıkla mübayaa olunacağından 

~tı ilan ~hnağa talip olacakların fiyat listelerile Belediyemize müracaat 
'l':raı, o unur. (4697) 

ıoı:ı Mezbaha lıiboratuvan için boya listesi 
Menekşe boyalar 

1. -\rt 
2. -1(~1.ıt de Jantiane 
ı. -1\o taı Vlole 

Uge neutre "Violet de lant" 
1. - t Kırmızı boyalar 
2. _ ~~1!'sine "Rublne" 

V<Ur . 3. _ R llninne 
ouge neutre 

1·-Bı 
2, - aı eu de rnethilene 

Mavi boyalar 

3, - aı:~ de toUudine 
dazur I1 "Gemza Grubler" 

l. - \7 erı Yeşil boyalar 
de rnethile 

l. - Eo . Hamızi anelin boyalar 
Sine Suda münhal 

l - Asu Mutedil anelin boyalar 
3 2 - \7iot n eosine "Eosinate de bleu d asure,, 

- Cal'?rı. et de metylen 
4-ıt ıne 

Gram 

100 
100 

0,25 

100 
100 
25 

100 
50 

250 

100 

125 

'l' ay - Crundvalde 
rabıon nıezbahası liboratun alat ve edvat listesi 

Adet 

50 
100 

0,25 
100 

ı_La 
2 - ı..::;;;e ortası çukur 
3 - L e beyaz "Roder,, 
4 _ 'l' llınıneUe 20 _ 20 
5 - s~:~~ ka.ğıdı penbe, Eflatun 10 defter 
6 - Otok refuje ikilik elektrik ile müteharrik 
7 - 'h

1
.y laYe Şanberlande elektrikli müteharrik 25 lik a 'Yl al' ı · 

9 
- lıa.ğu çın Tup Yena camından 50 adet 

lo -sPort ~- 10 adet 
l - SPo ~P için 2 ,, 

1!-ı>e: böret döJcme ufak ve vasat 2 adet 
., _ li tahta 2 
13 etnatuın " 

l - li etre Thomanın 1 " 
4 - aernoınet Sal' 

15 Şile d re ınin 1 ,, 

10 
4 kutu 
4 kutu 

1 adet 
1 adet 

16 
- Ağ anılalıklı 50, 50, 250 gramlık 5 şer adet 

17 - 'Puı~e~·ar cam kapaklı miyar şişesi 100, 50, 255 gram 5 şer adet 

18 - ~ ııateur vermurelle vasat boyda 1 adet 
lQ - Ölçü = ameliyat masası ufak baş hayvan için 1 adet 
20 - la.e.io ton~ "Vift,, tul ve arz için 1 adet 
~ - l.tu.ı danıunetre 1 adet 
~~ - ı.pu!'~rne dirhem "Comple,, 1 adet 
~3 - l'\~ aınbası ve saç ayaA-w l adet 

~?eceli t.. '5• 
~i - l!:tuv 'Uf up 100, 250, 500 3çer adet 

- lvf nt ak kıtada 1 adet 
roskop "R ...:ı... Ob· a,, .. ert., 1 adet 

Jectifs 
ıo 

60 
Joo 

Ocuaires 
5 

10 
.........._ 12 

~ 16 
bttı"e"l~•rı~lte~------....:.~---------
1-tt\q. 1:'ite rnerk A~ E. P. Komisyonundan: 
~Ott"~i ıı;819:Z bınasının ön cephesinin 4564.53 lira kefilli badana ve 

latcııtıllıtUr. 8 Pertembe günü saat 15 de rektörlükte açık eksiltmeye 
lıtı.. ilerin ih 
ti "' e\.>\> ale g ·· .. 34 bı 1'ı el 1sta b unu 3 liralık muvakkat teminat ve ihaleden bir 
~Yaptı; ul B~yınd~rlık direktörlüğünden alınmış 3000 liralık bu 

e hergünna da~r ~esıka ve 938 Ticaret Odası kağıdı ile gelmeleri. 
rektorlukte görülür. "4511,. 

lstanbul ' Kız Öğretmen Okulu Satın Alma Komisyonundan: 
Erzakın cinai Miktan 

188 70 2317 /938 10 

54 23/7/ 938 10 

81 13 23/7/938 10 

64 46 23/7/ 938 10 

82 40 23/7/938 10 

155 25 · 23/7/938 10 

104 ~5 23/7/938 10,45 

39 19 23/7/938 10,45 

216 26 23/7/938 saat 10,45 

63 23/7/ 938 10,45 

47 85 23/7/ 938 10,45 

48 37 23/7/ 938 10,45 

241 18 23/ 7/938 10,45 

14 89 2317/938 10,45 

682 50 23/T/938 10,45 

244 56 23/7 /938 10,4! 

1 - Istanbul Kız Oğretmen Okul unun yukarda miktar ve beher kilo ve adet ve tahmin bedellerile ilk te
minat ve eksiltme saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar kapalı Zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme Istanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda 
yapılacaktır. isteklilerin ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel Liseler Muhasebeciliği Veznesine ya
tırılarak teminat makbuzlarını ve yeni yıl Ticaret Odası vesikasını eksiltme zamanında Komisyona tevdi
leri, kapalı zarfların eksiltme kanununa göre teminat makbuzu ve istenilen belgelerle birlikte eksiltme sa
atinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri. 

3 - isteklilerin şartnameleri Okul idaresinden görüp okuyabilecekleri ilin olunur. (4280) 

Askeri Veteriner Okuluna Talebe 
Kayıt ve Kallulü 

1 - Ankarada Askeri Veteriner okuluna bu yıl tam devreli devlet si
vil liselerinden 1938 de pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imti
hanlarını vermi§ olan aşağıda yazılı vasıf ve şeraiti haiz 30, 35 talebe 

alınacaktır. 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkından olmak. 

B - Yaşı yirmi bir yaşını aşmış olmamak. 
C - Beden ve teşekkülleri vesıhhati orduya ve her iklimde hizme-

te elverişli olmak "Dil rekaketi olanlar alınmaz." 
D - Kusursuz vaz'ı tavır, ahlak ve seciye sahibi olmak. 
E - Ailesinin hiç bir fena hali ve fena şöhreti olmamak. 
"Zabıta vesikası", "ordu mensubu ve devlet memurlarile emeklile

rin çocukları için vesika aranmaz"· 
2 - İsteklilerin müracaat istidalanna şu vesikaların bağlanma11 

lazımdır: 
A: Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti "Kabulde aslının ibrazı 

şarttır." 
B: Sıhhati hakkında tam teşekküllü Askerl hastane fotoğraflı rapo-

' ru ve aşı kağıdı. 
C: Lise meıuniyet ve olgunluk phadetnamest veya tasdikli sureti 

''Kabulde aslının ibrazı şarttır." 
D: Okula alındığı takdirde halen mer't ve bundan böyle çıkacak ka· 

nun, nizam ve talimatnameleri kabul ettiği hakkında velisinin ve kendi· 
sinin noterlikten tasdikli taahhüd senedi. 

E: Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve marazt çırpınmaya 
.müptela olmadığı hakkında noteilikten tasdikli taahhüdnamesi bu gibi 
hastalıklardan birile okula girmezden evvel mahll oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan ~ıkanlırlar ve bu müddete aid hükumet masrafı 
velilerine ödettirilir. · 

3 - İstekliler bulunduktan yerlerdeki Askerlik şubesine istida ile 
müracaat edecekler ve fUbelerce 2 nci maddedeki evrakı ikmal ettiril· 
dikten sonra İstanbul ve civanndan olanlann Haydarpaşa A.skerf Vete
riner Tatbikat Okulu Müdürlüğüne, Ankara ve civar yerlerdekiletiıı An· 
kara Fakültesi Askeri Talebe Amirliğine gönderilecektir. 

4 - Müracaat milddeti: Eyl6HlD on betine kadanbr. 
S - Kabul duhul imtihanına tibi değildir. Şahadetname derecelerine 

ve mOracaat sırasına göredir. istekli adedi tamam olunca kayıd lfleri 
kapanır ve kabul edilenlere müracnat ettikleri Askerlik ıubelerile tebli
gat yapılır ... 64" (4132) 

"Clld unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLARI 

HAKiKATEN GiDERiR." 

Tesiri hemen 
hemen sihri· 

lstanbul Birinci Noterliğine. Yük· 
sek dairenizden bugünkü tarihinde 
sayı ile tasdik edilmiş "Alım satım,, 
mukavelesi hükümlerine tevfikan, 
Istanbulda Tahtakale mahallesinde 
Tahmis caddesinde Evkafa ait 72 sa
yılı dükkanımda mevcut ve öz ma
lım olan: Alat ve edevat - raflar - ca
mekAn-iki terazi-sandalyeler· baskül 
vesairesi muayyen ve malum şartlar 
dairesinde Nissim Asa ve Ş. kası şir

ketine katiyetle satmış olduğumdan 
sözü geçen alet ve edevat ve eşyanın 
üzerine hiçbir alaka ve hakkım kal
mamıştır. Keyfiyeti usulü dairesin
de Tan ve Akşam gazeteleri vasıtasi 
le ilim buyurmanızı dilerim. 
lstanbul TahtakaleTahmis caddesi 72 

Hasan Basri Günal 

Dr. HAFI? CEMAL 
Dahlllye Mütehassısı 

Puardu maade saat n 4.30 dan 
18) e kadar. Sah. Cumartesi (9.30 
dan 12> ye kadar fıkaraya meccanen 
Divanyolu No. 104 

Telefon: 21044. 22~98 

miz oldu. Bir kaç harta zarfında be- JJ•••••••••••-, 
ni 10 yaş daha gençleitirdi. Bir mü· Köy Sandık Makbuzları 
tebassıs bana demiştir ki: Viyana tJ. lstanbul Vilayeti tarafından 
niversitesinden büyük bir profesö- köy sandıklan l~in makhu7. bas· 
rün keşfi olan Blocel cevheri. '1mdı hn tır. Elli çift varaklı. tel 
pembe rengindeki her Tokalon kre- iik şli bir cildi 25 kuruştur. 

mi zosunda mevcuttur. Her akfam Tapaya postaparası ile (30) ku· 

yatmazdan evvel bu kremi kullanı- ruttur. 
nız ve sabahlan da Beyaz renginllf TAN Matbaasında utılmıtktıuhr 
Tokalon kremini kullanınız. En es· 
mer ve sert bir tene çabucak bı 
?ençlik parlaklığı ve tabii güzelli~1 

verecek ve buru~kluklardan kurta
rarak beyazlatıp yumuptaeaktır. 

Sahlbi ve umumi neşriyatı idare 
eden Ahmet Emin YALMAN. Gaze 
tecllik ve Neıriyat Türk Limitet Şirk 
etL Buıldıfı yer TAN Matbaası 

• 



22 - 7 - 938 

Kansızhk, Umumi Zafiyet, Kemik Hastahkları, Bel Gev§ekliği, Dermansızbk ve Hastahktan Yeni Kalkanlar için 
Bir çok tanınmı' doktorlar tarafından tavsiye edilen FERRAT ÇELiK ŞURUBU'nu her eczahaneden arayınız. Deposu: Ankara caddesinde 88 No. Türkiye Eczanesidir. 

K O D A K VERi KROM 
Filmi ile 

11 YERi KROM 11 ÇiFT EMÜLSIYONLUDUR. 
KARDA, YA(iMt1RDA, SABAH ERKENDEN, AKŞA~ GEÇ VAKTE 1<.ADAR FOTOl'iRAF ÇEKİLİR. 

"VELOKS'' kağıdına basılan kopyeleri bir defa tetkik ediniz. Hl J llALDE ÜSTÜNI ... O(iONO 
ANLARSINIZ. KA<iIDN ARKASINDA " V E L O K S ,, markası kağıdın teminatıdır. 

K O D A K satcılarından arayınız veya §U adrese miiracaat ediniz : KODAK (EcipO A. Ş. istanbuL 

YURDDAŞ, DiKKAT! 
Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu öldüren en rnüdhiş afet sıtmadır. 
V.ATANDAS Hic. ehP..mmivet vp.rnu-ftilH.mL:. .Mu .. i c.i.DA'lrlo .. ln hu .-lda hAuPAt ;. ..... ;.,.; ,..\n.avo...t.lArindıın korun 
mak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) dir. Kinin sıtmanın emsal-
siz ilacıdır. 

Beynelmilel tıb ve '."ttma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kahul etmi~tir. 

Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak , halsizliği, kuvvetsizliği , kansızlığı önlemek 
ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hülasalarile birleşti 

rer~ BIOGi NE mit~w hanrlamG E N 1 N E 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 

Kam temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri arttırır ., adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı açar, 
mansızlı~ ~iderir. Sıtma pant:dtlerini öldürür, sıtmanın bütün şekillerinrlP c:i.fa tf'min eden bu vüksPk f P -

- ,;irli ilaç her eczanede bulunur. 

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 
Y annki Cumartesi günü Hoparlörlü ve Elektrikli 71 ve 74 

numaralı vapurlammz mutat LÜKS TENEZZÜH 

SEFERLERiNi yapacaklardır. 
ADEMİ 

1 r-----·ı··-·ı·--·· Lüleburgaz icra tetkik merclindcn: Lülcbur l .. __________ ...... 

1 G R P gazda ça~ı içinde mukim Yusuf Yürük ve 1 Günec Banyosu 
biraderzadeleri namına bezzazlye ticareti- ~ 

Vücudünüzde ağrı, sancı, sızı, 
kırgınlık, ürperme hisseder et

mez hemen bir kaşe 

G i Pi N 
alınız: Rahatsızlığınız hemen 

geçer. 

·G R i P i N 
Baş ve diş ağrılarına, gripe, so
ğuk algınlığına, romatizmaya 
karşı en tesirli ve hiç zararsız 

ilaçtır. 

G i Pi 
Ismine dikkat. Taklitlerinden 
sakınınız ve Gripin yerine ba'
ka bir marka verirlerse şiddetle 

reddediniz. 

Beyoğlunda 

BAKER Mağazalannda 

Yeni bir 
KADIN ŞAPKALARI 

dairesi açılmıştır. - --~-· ... 
En güzel modelleri 

le müştagil tüccardan Yusuf Yürük tara-

1 
ki 

fmdan verilen istidada eşhası muhtelifcye a aca ara 
teminatlı ve temlnaL'lız olarak 14536 lira 

ya borçlu bulunmasına rağmen yine eşhas , / ,~l~· l 
zimeminde isUfa edilmemiş 9436 lira 66 ' \...{~/ ,. "" 

kuruş alacağı ve 2500 lira birlik ticaret ·_· ~.~. ~ ~-~~ ... ~ t 
1 

..-.; 

bankasına teminat gösterilen haneden ba- ~ , _ _ \\. \ 
kiye ve 20 lira Ziraat Bankasına mcrhun ;.. / \ fe- , 
13 beşi bir arada altından artan faz.la ile ,,. ~ 
beraber 3482 lira 7 kuruııluk Lüleburgaz \ • tJ 
ve Alpullu ticarethanelerlndekl mevcut J 
mallan ki, ceman 15989 lira mathibu bu- ı--.. A~~ -

lunduğuna dair irae ettiği proje ve cetvel- { 
ne•>" 

GUne§tn yakıcı fUalarından "' ,.. 
bili< etmekle beraber cildin daha ça 

ler üzerinde bilhesap konkordato talebi
nin eaasına taallQk eden ve borcunun yüz
de 30 unu temin eder emvali bulunduğu 
cihetle icra lfib kanununun 286 ıncı mad
desine tevfikan konkordato talebinin ka
bullle 287 inci maddesi mucibince komiser 
tayinine ve borduya iki aylık mühlet ve
rilmesine karar veril<'rek kanunu mezkQ
run 288 inci maddesine göre icra ve tapo 
daireleri ile LOleburgaz tic-aret odasma ih
bar olunduğundan alacaklılardan mühlet 

1 

k?rarına itirazı olanların mın tarihinden 
itibaren beoş gün zarfında itirazlarını bil
dirmeleri l!An olunur. 

Satılık Makine 
Transmisyonları 

Kullanılmı~ fi "antim kahnh -
nnda makine transmisyon. şaft. 
1uısnak ve vataklan ucuz fiyatla 
• atıhktı1'. TAN matbaasına mü-
.......... , ... n .. ;., 

~ .............. ... 
ı ZOhrevT ve ellt hastalıkları mOteı-anı~ 

l
or. Hayri Ömer 
lğleden sonra Beyoğlu Ağacarrı 
. ,.~t!'lmrftl Nn rn~ 1'PIPf'ln ·4~~~ 

rnerle§meslne yardım eden 

onllfİ 
Pati ıUrDnüz. Ve günet ban>' it 

tereddütsüz ve kemali ıükOn•' 
atınız. 

OO;i·>::d 
Güne:ı banyosunda yanan ~ıdlnı: 
yanıklarını teskin ve tedavi ıçlfl 
hi kemali muvaffakıyetle kullllflıtıt· 

i!fl;(·>:?d 
"' Patı bir kere tecrübe ederıe11lı. _,.,. 

vakit kullanacak ve doatfarınıı• 

olyo odmkolol•· ~ 

\!JJ;(·l!f 
Bir gUzelllk kremi deAll, mDt~tı•-:: 
tar tarafından istihzar edllmtf 

11 

ve faldetl bir clld methe!Tlldlf• 

T. H. K. 
BlJ)(HK-Pi~ GQSJJ 

Dördüncü keşide : 11 Ağustos 938 decfir· 
KAYIP - 7/ 108 sicil numaralı li-

9üyük ikramiye: 50.000 Liradır· i man cüzdnnımı zayi ettiğimden bük 
mü yoktur. Omer oğlu Salih I 

Kayıp Haç ı 
20 Temmuz Çarşamba günü An

kara caddesi ile Sirkeci tren istas
yonu arasında ince bir zincire bağlı 
uf ak bir haç kaybettim. Bulup ad
resime getiren memnun edilecektir. 1 
Ankara caddesi 106 No. V. Y. Gutso 

İKTiDAR 

Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo liralı~ 
ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık i~' 
adet mükafat vardır ..• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden ~ 
piyanCJoya it+irak etmek suretile siz de taliill 
deneyiniz. 

14,30 da kalkan 74 te mükemmel alaturka SAZ HEY'ET'1 

t4,45 de kalkan 11 de de mükemmel SALON ve CAZ 

ORKESTRASI n.rdır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli 

ve Beyoğlu muhitinde tanınmıt Glorya Pastahanesi tarafın

ve BEL GEVŞEKLIGINE 

dan deruhde edilmittir. 
Bilet ücretleri her iki vapur için 75. kuruttur. 

NASIR ILACI 
En eıki nasırlan bile kökünden çıkarır, iztrrabı keser, nası

n yumup.tarak dütürür. 
lNGILIZ · KANZUK ECZANESl 

Beyoğlu - İstanbul 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın ze\.1dnden insanı mahrwn eder. 

Pertev Karbonat Komprimeleri 
Çok temh bl - Karbonattan ve t.oz karbonat almaktald mttşkW&t göz 

önünde tutu.Jarak yapılmıttır. 

•·------- Der eczanede utııır. --------

HOR 

·ızirJÇ 
'P,l fi11KIR 

Ç!NKO 

LEVHA 
MuHüR 

KLiSELER FLiT daima ÖLDIJRUR ·~ ;; 
u.ı-ı ..,... ı J, ı,..,ı •• lıtuııuı, '•lata, Vorıou HH ı 

Trabzon Belediye Riyasetinden : . ctet ıJ 
Belediye Ki.myahanesi için 1/10 miligram hassas mavezin bır 8 )'itı' 

ratuvar terazisi ve gramile süt ve yoğurtlarda yağ miktarının ~~11,r 
muteferrüat bir adet gerber santrifüjü pazarlıkla mübayaa .0 rııi.iff 
dan bu etyayi satmak isteyenlerin fiyat listeleriyle Belediyernııe 

. atlan illn olunur. (4696) 


