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Başvekil İzmir<1e yeni AKDENIZDE EMNiYET 
mahsul ve sulama KoDferans Cuma 

işlerile meşgul oldu günü toplanıyor 
Rusyada yeniden mitingler yapıldı ismet lnönü, Manisa Valisine: "Güzel müjdeler 

verdiniz Geçerken Manisaga uğrayacağım,, dedi 
Başvekil Fuarı ziyaret etti ve halk tarafından alkışlandı 
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Japonlar Çin 
gemilerini 

müsadere ediyor 
- Dünden itibaren bütün 

Çin sahilleri 
abluka altına alındı 

Paris, 5 (Hususi) - Şanghayda J a. 
ponlarla Çinliler arasında bugün de 
şiddetli çarpışmalar olİnuştur. Vazi • 
yette mühim bir tebeddül yoktur. 

Başvekilin. son lzmir seyalurtine ait bir intıba. Japon hariciye nezareti, Çin gemi -

' ,, 
lngiltere, Fransadan başka 
Almanya, ltalya, Türkiye, 
Yunanistan , Yugoslavya, 
Romanya. Mısır, Sovyetler 
Birliği ve Arnavutluk kon-
feransa iştirak edecekler 

İzmir, S (Hususi) - Bugün İzmir . Aldığı izahattan memnun olan Baş- lerini istihdaf eden ablukanın, 5 ey -
Vapll!ile şehrimize gelen Başvekil İs - vekil şehrin eğlence ihtiyacına işaret lUlden itibaren, Singtao ile kiralanmış 
illet Inönü halkın coşkun tezahüratı a- etmiş, yol faaliyeti, turistleri memle - mıntakalar hariç, bütün Çi11 sahilleri -
tasında karşılanmıştır. İsmet ~nönü ketimizde uzun müddet alıkoyacak, ne teşmil edilmiş bulunduğunu tebliğ lngiııere rtı<;aenize gon.cıerdıği ot.ıyük harp gemilerinden. Narspite zıhlısı · 

tht:mda Maarif :Vekili Saffet Arıkan, plaj, gazino v~ nakil vasıtalaril~ de a- eylemiştir. Paris, S (Hususi) - Bugün pazarı arasında hararetli müzakereler cere· 
. z_mır ve 1\-tanisa valilerile belediye re. lak.adar olmuştur. (Devamı 3 üncü sayfada) olmasına rağmen Akdeniz devletleri yan etmiştir. 
lS.ı ve kumandan tarafından istikbal e- Manisa ve İ.zmir valilerile hasbıhal konferansı etrafında Patis ve Londra (Devamı 8 inci sayfa.da.) 

. dılmiştir. İsmet İnönü, Gazi Konağında, İz • G a z ete c ı· ı er 1 e 
Muhterem Başvekil vapurdan çık • mir, Manisa valilerile uzun hasbıhal -

tıktan sonra yaya olarak misafir oldu- lerde bulundu Türk - Elen işbirliği 
Cenevrede devam edecek 

ğu Gazi Konağına gitmiştir. İsmet İn - . Başvekil Manisa valisi Lutfi Kır • ,. z m ,. r p o 11 s 1 
önünün Vali ve Belediye Reisimize ilk .dara sordu: 
suali şu olmuştur: - Üzüm nasıl? 

- Fuarınız nasıl kalabalık oluyor - Mahsul az, fakat iyi satılıyor. Ka- a ra s 1 n da ha" d ,. s e 
tnu, hariçten gelenler eğleniyor mu? lite iyi<lir. (Devamı 8 inci sayfada) Hariciye V.ekili, Yunan gazetecilerine iki memleket 

arasında tam bir fikirbirliği mevcud olduğunu söyledi Yavuz zırhhşında ziyafet 

İngiliz Amirali, sularınız 
tuzlu değil tatlıdır, diyor 
Dün akşam dost lngiliz denizcileri şerefine Yavuzda 

verilen ziyafet çok neş' eli ~eçti 

Yavuz Zırhlısının güzel bir görünüşü. 

Dün akşam, Yavuz zırhlısında limanı- sine mensub birçok zevat hazır bulun· 
ınızın misafiri bulunan İngiliz filosu şe- muşlardır. 

refine büyük bir ziyafet verilmiştir. Sa
at 18.30 da, Köprünün Haydarpaşa iske-

lesinden hareket eden bir vapur davetli-• 
leri Yavuz zırhlısına götürmüştür. 

Yavuz zırhlısı Türk ve İngiliz bayrak
larile baştanbaşa donanmıştı. 

Zırhlıdaki toplantıda, İngiliz ve Türk 

filolarının amiralleri, yüksek rütbeli za· 
bitleri, ve memleketin yüksek sosyete-

Yavuzun orkestrası, geç vakte kadar, 
davetlilere zevkli saatler geçirtmiştir. 

Bu ziyafet esnasında, bir arkadaşımız 

İngiliz filosunun kumandanilo görüş
müştür. İngiliz filosu kumandanı muhar· 
ririmizin suallerine şu cümlelerle cevab 
vermştir: 

c- İstanbul, yeryüzünde, tabiatin en 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Dün gece İzmir muhabirimizle İs -
tanbulda çıkan diğer gazete muhabir • 
lerinin ~~alarmı havi: «İzmir fuar• Atina 5 - Atina ajansı bildiriyor: dik yolu ile Cenevreye gitmek üzere 
mahreçlı hır telgra~ aldık. Telgrafta Türkiye Hariciye Vekili Doktor Tev - ayni vapurla seyahatine devam eyle • 
n_ıemlekette muhtelü ~n g~zeteyi tem- fik Rüştü Aras dün saat 16 da Atina - miştir . 
.sıl eden gazete rnuhabırlerı ve Anada· ya gelmiş ve akşam saat 23 de Vene - (Devamı 8 inci sayfada.) 
lu ajansı mümessili vazife halinde i - ~=========:i:=ı===-======:::s:::========-=-==

( Devamı 8 inci sayfada.) 

Surigede geni 
Çarpışmalaı 
Oldu 

Adana, 5 (Hususi) - Suriyede Ce • 
zirenin 'Kamışlı Nahiyelerinde yeniden 
çarpışmalar olmuştur. Ölü ve yaralı -
larm sayısı belli değildir. Suriye Da -
biliye ve Hariciye nazırları intihap iş
~erine net:aret etmek üzere Lazikiyeye 
gelmişlerdir. __...., •----~ --------•m• • 

Yunanlı 
· meslekdaşlar 
şöven olmayımz! 
Yazan: Muhittin BI rgen 
Artık ne bizim Lariıa'ya Ye

niıehir demekte ısrar etmemi
zin, ne de Yunanlı ga%etecinin 
Halki Heybeli oluyor diye telQ§a 
düımeıinin manası olamaz. 
Türk Yunanlıya, Yunanlı Türke 
doıt diye bakmıya ve her ikisi 
de birbirine harfi hürmetkar ol· 
mıya mecburdurlm. 

(Yazısı Hergün sütunumuzda) 

8 nci Balkan oyunları 
dün Bükreşte başladı 

Müsabakaları bizzat Romanya Kralı Sa Majeste 
Carol açtı. Biz, iki diJrdünclllük, bir beıtncllilı 

ve bir altıncılık kazandık 

Pire muhteliti dünkü maçıL3 - 1 kazandı 

Galatasaray-Beşiktaş muh.teliti ile Pire muhteliti arasında cereyan eden dil~ 
kil maçtan heye canlı bir sahne 

(Spor haberlerimizin tafsilatı 7 incisayfamızdadır) 



r 
Her gün 

Yunanlı me7"zekdaşlar, ' 
Şöven olmayınız I . 

Yazan: Muhittin Birıen 

G eçenlerde Katimerini gazet~sin
de rumcayı türkceden .temizle

mek> isteyen bir meslekdaşm Y~_zdığı 
bazı şeylerden dolayı, ben d~ bu ~ut~n
larda bazı fikirler söylemiştım. Türkiye 
ile Yunanistan arasında ecnebi elile tah· 
rik edilmiş bir düşmanlıktan sonra Türk 
ve Yunan elile kurulmuş bir dostluk 
devri başlamışken her iki taraf için .. de 
pek faydalı ve zaruri olan bu dost)~~~ 
temiz havasını ihlal edecek her nevı şo
venlikten Türkü de, Yunanlıyı da tahzir 
etmek lüzumuna kaniim. Ben de o ma· 
kaleyi bu maksadla yazmıştım. 

Görüyorum ki bu bahis, bir kere ya~l
makla halledilir bir dava değildir. Iki 
memleket ve iki millet arasında tam bir 
anlaşma ve dostluk devri bir an evvel 
teessüs etmek için her iki tarafta da mev
cudiyetlerini inkara imkan olmıyan şö
ven unsurlara karşı mücad<:Jede devam 
etmek bir zarurettir. 

* Bana bu zarureti bir kere daha göste-
ren bir misal de Atinada çıkan Estiya 
gazetesi veriyor. 

Gazete diyor ki: 
cTürkiye Başbakanı Heybelide bir İn

giliz muhabirine bazı şeyler söylemişfü. 
İngiliz gazetecisi .Heybeli> kelimesini 
kullanabilir. Fakat, mua7.zam rühbam 
mektebi ve birçok manastır1arile meşhur 
Heybeliye Atinada çıkan bir Yunan ga
zetesinin cHeybelit demesi yakışır mı? 
Halki'yi bilmiyor mu?> 

Bu satırlardan anlıyorum ki Yunanis
tanda henüz milli meseleyi, günün rea
litelerinin gözile görmeğe alışmamış, ken
disini tarihl duyguların tesirleri altında 
kalmaktan kurtaramamış muharrirler 
ve gazeteler vardır ve bunlarID' adedi 
hiç olmazsa bizdekilerden eksik değil
dir. Heybeliadanın vaktile Halki oluşu, 
ne bugün Heybeli olmasına manidir, ne 
de yarın tekrar Halki olmasına bir sebeb 
teşkil eder veya imkan verebilir. Bu dün
yanın bütün toprakları ve bütün memle
ketleri, tarih içinde, elden ele geçmiş ve 
isim değiştirmiştir. Eğer insanlar ve mil
letler, böyle geçmişin isimlerine takılıp 
kalırlarsa geleceğin yolunu şaşırabilir

ler. Bunun için geçmişi bırakmak ve ge
leceği düşünmek akıllı insanlara ve akıl
lı milletlere daha çok yaraşır. Heybeli, 
Heybe olmuş ve Halki olmaktan çıkmış
tır. Bir daha Halki olacak değildir. Bu, 
tecrübeden geçmiş bir hakikat olduğu 
halde neden dolayı hala bu fikre sapla
nıp kalmalı? 

Biz Türkler Yenişehir'in Larisa olma
sını pek güzel kabul ediyoruz. Daha dün 
bizim hakimiyetimiz altında bulunan ve 
bugün üstünde pek çok Türk yaşıyan 
topraklar üzerinde en küçük bir iddiayı 
bile zihnimizden geçirmiyoruz. Şu halde, 
neden dolayı Yunan gazetesi Halki'nin 
Heybeli olmasından mütees."ir görünü
yorlar? 

* Şarki Akdenizin suları içinde yaşıyan 
Yunanistan için Türkiye, fena günlerde 
en kuvvetli, en yakın ve en tabii bir 
dosttur. Nitekim şarki Akdenizin en bü
yük kara parçası üzerinde oturan Tür· 
kiye için de Yunanistan en kıymetli, en 
yakın ve en tabii bir dost olur. Bu, bu
günün en açık, en muhakkak bir reali
tesi olunca artik, ne bizim Larisa'ya Ye
nişehir demekte ısrar etmemizin, ne de 
Yunanlı gazetecinin Halki Heybeli olu
yor diye telilşi düşmesinin manası ola
ma:ı. Türk Yunanlıya, Yunanlı Türke 
dost diye bakmıya ve her ikisi de bir
birine karşı hürmetkar olmıya mecbur
durlar. Bu mecburiyetleri ne kadar iyi 
anlarlarsa müstakil millet olarak bayat· 
ları o kadar emniyet altına girer. Her iki 
'~l"nfın muharr.irleri bu noktayı çok iyi 
uılamalıdırlar. 

Balkan Paktı, Türk-Yunan dostluğu, 

geçip giden diplomatik bir günün inanıl
mıyan bir masalı olmaktan çıkmak mec
buriyetindedir. Her iki taraf da yabancı 
ve egoist bir «büyükler siyasetinin> elin
de oyuncak olmamak için, bütün eski 
şeyleri unutmıya mecburdurlar. Asrın 

bugünkü anlayışına göre hala Heybeliye 
Halki demek, bugünkü medeniyeti anla
mamak, birtakım fikirlere saplanıp kal
mış olmak dernektir. İnsanlar, mensub 
oldukları milleti sevmek için, bugünkü 
dünyada bilhassa şöven olınamıya mec
burdurlar. Bunun için, Yunanlı dostları-

SON 

Resimli Makale: X · Çabuk söylemeyin~ aldanırsınız, U 
geç •öylemey:niz aldatırsınız. ft 

r
Sözün K1sası 

Serbest delilerden: 
Kudemaperest 

E. Talu--.-

f; t u .kudemaperest> tabiri bile 
çoğumuza yabancıdır. Fakat 

onu tercüme edip te .eskiye tapan> de
sem, tarif edeceğim insan tipi ile uygun 
düşmez, oııu darıltınm. 

Çünkü ıtudemaperestin kullandığı ıs .. 
tılahlar da kendine göredir, eskidir. Si
zin, benim gibi selam vermez, hatır sor• 
maz: 

- Esselamü aleyküm, mirim! der. 
- Mizacı alelileri nicedir? diye sorar. 
Söz, sohbet arasında, mutlaka eski be• 

yitlerden, arabca, farsça darbı meseller• 
den misal getirir: 

- Bir kadeh daha ikbal buyrulmaz 
. mı, hazret? 

Bazı insanlar düşünmeden söze başlarlar, kelimelerinin 
hiç biri tartılı değildir. Bazı adamlar ise bilakis çok yava~ 
konuşurlar, kelimenin dudaklarına gelmeden önce beyin • 

lerinde bir devir yaptığını, adeta manialarla dolu bir ne
hirden çıkıyormuş gibi zorluk çektiğini duyar gihi olur -
sun uz. 

Düşünmeden söyliyen adamın zararı kendisinedir, fakat 
muhatabı hesabına . ekseriya samimidir. Buna mukabil çok 
düşünerek, düşündüğünü hissettirerek söyliyen adamın 

zararı hareketini hissettirdiği zaman kendisine, saklamıya 
muvaffak olduğU zaman kar§ISllldakinedir. Çünkü aldatı
yor demektir. Ne fazla düşünmeli, ne de düşünmeden 

söylem eliyiz. 

csoz ARA SONDA · ) 
Tayyareci Lindbergh 
Hala sun'i kalb 
Yapmağa çalışıyor 

Atlas Okyanusu'nu ilk defa olarak 
hyyare ile bir hamlede geçen meşhur 
Amerikalı t.ayyareci. Lindbergh'in son 
zamanlarda işi doktorluğa döktüğü, Dr. 
Alexis Carrel ile birlikte sun'i bir kalö 
imal etmeğe çalıştığı yazılmıştı. 

Lindbergh bunun için ylikarıda gör
düğünüz malikaneyi satın almıştır. Bu 
suretle ıssız bir köşede yapacakları tec
rübelerde daha çabuk muvaffak olacak
larını ümid etmektedir. 

Bir ada yavaş yavaş 
denize batıyor 

Filipin adaları civarında bir denizaltı 
volkanının patlaması o taraflardaki bü
tün adalarda şiddetli zelzelelere sebebi
yet vermişti. Bunlar arasında bilhassa 
küçük bir balıkçı adacığı bulunan Ala
bat'da zelzelenin şiddeti çok fazla olmuş
tur. Bu adanın ahalisi ağustosun 24 üncü 
günü sabahleyin yataklarından kalktık
ları zaman denizin bütün sahil yolları-

----------------------------. 
HERGüN BiR FIKRA 
Kasabın karısı 

Kasabın biri çok hastalanmı§, öl .. 
mek üzere old,uğu.nu anlayınca karı
sını yanına çağırmış: 

- Karıcığım, demiş, ben öleceğimi 
hissediyorum. Sana bir vasiyetim ııar. 
Ben ölürsem bizim çırakla evlen. O 
fena çocuk değildir.. dükkanı işletir, 
.sana da güzeı bakar. 

Kadın kocasına cevap verm.i§: . 
- Sen rahat ol kocacığım hiç me • 

rak etme. Sen.in şimdi düşünüp söy -
l€diğin şeyi ben çoktan dü.§ünmüş • 
tüm. 

·---------------------------
Bir. adam ·esnerken 
Çenesi yerinden 
Çıkıverdi 

Liverpool'lu bir adam, geçenlerde 
sabahleyin uyanırken öyle bir esneyiş 
esnemiş ki, çenesi yerinden çıkıver -
miş. Adam derhal hastaneye kaldırıl
mış. Doktorlar, çenesini yerine getirip 
komşnasına izin verdikleri zaman ha 
diseyi şöyle anlatmış: 

c- Esnemeyi severim v~ dalına es
neriın. Fakat bu tenbelliğimden ileri 
gelmez. Sırf zevkim için esnerim. O 
gün biraz fazlaca keyifli idim. Kuvvet
le esnemişim. Çenem yerinden çıktı.» 

Modern apartıff.anlarda 

mutfak kalkıyor 
nı kapladığını hayretle görmüşlerdi. Berlinde yapılan büyük apartı -

O vakittenberi Alabat adası yavaş ya. manlann dairclennde artık mutfağa 

vaş Okyanusun içine dalmaktadır. Deni- tesadüf olunmuyor. Bütün mutfaklar 
z:iıı adayı istilası sür'atinin yirmi dört sa- apartımanın alt katında bulunmakta 
atte yarını metre olduğu_ da ölçülmüştür. ve mutfak ile her daire ufacık bir a -
Birçok ilim adamlarınıp adanın yavaş sansörle birleştirilmektedir. Dairede o 
yavaş batmasının önüne geçilemiyeceği-. 
ni tesbit etmeleri üzerine adanın tabi bu- turanlar acıkt!kça yemek listesini is -
lunduğu Manilla hükfımeti adayı halk- tiyor, ve kendiierine 300 sayfalık bir 
tan tahliyeye karar vermiştir. Fakat de- liste gönderiliyor. Kıracı istediği ye ·· 
nizde çok şiddetli fırtınalar devam etti· mekleri ısmarlıyor ve bir kaç dakik<:. 
ğinden 2.000 kişiden ibaret olan ada hal- geçmeden yemekle!'i karş•smda bulll -
kının başka yere nakline henüz imkan yor. Yemek1erın hepsi Termos ş!~eler! 
bulunamamıştır. ile tabaklar içindedir. .......... -... ._. .. __ _ 
mızın münevver muharrirleri, şöven ol- Bu suretle aynca mutfak. ahçı sı -
mayınız ve hep şövenlikle mücadele e- kıntısı çekmek kalkmış ve ansızın bas. 
delim!. tıran misafirJer0 kar~ı mahçup olmak 

Muhittin Birgen kaygısı da ortadan silinmiştir. 

Bu vaziyette 
Oturmağa cesaret 
'?debilir misiniz? 

YUkanda gördüğünüz resim, totomon
taj değil, haki.ki bir sahnedir. Amerikalı 
sporculardan Jim.my Rae, Parise gelerek 
sergiyi gezdikten sonra ilk iş olarak meş
hur Eyf el kulesine çıkmış ve aklına ese
rek 300 metre irtifaında olan bu muaz
zam kulenin ikinci katında akrobasi yap· 
mağa başlamıştır. Nasıl bu vaziyette dur
mağa cesaret edebilir misiniz? 

Pijama ile hakimin 
huzuruna çıkan artist 

Nevyorklu sinema yı!dızlanndan Ann 

Siegal kocasından boşanacaktır. Bun~ 
için de mahkemeye başvurmuştur. Fa
kat artist dava günü hakimin huzuruna 
beyaz ve vücudünün bütün hallarını g&: 
teren ipekli bir pijama ile çıkınca, haklın 
şaşkınlıktan küçük dilini yutmuştur. Bu
nuiı üzerine civelek kadın: 

- Ne şaşıyorsunuz, artık o eski zaman
lar geçti. Babamın .zamanınd~ olsaydı, 

size hak verirdim. Ama şimdi öyle değil. 
20 nci asırdayız, demiş .. ve neticede da
vasını da kazanmıştır. 

iSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Muhterem bir meslekdaşın başmakalesinde şu satırları sebeb yoktur. 

okuduk: 
eDüne ~<adar General Frankonun bayrağını çekerek Ak

denizdeki ticaret gemilerini torpilliyen hüviyeti meçhul 
korsan den~1.altı gemilerinden biri bu defa da Fransız bay
rağı :ie bir Sovyet gemisini batırmış. Ayni denizaltı ge
misin in yarın bir Yunan, yahut Yugoslav bayrağını çeke

Ve vaziyetin bu şekli alması Akdenizde faaliyette ba
~unan korsan gemilerinin Avrupa devletleri ile artık istih
zaya başlamalarından başka bir şey midir? 

BeyneJrnJlel sulhu kundaklıyanların cüretkarlıklan bu 
dereceyi bulduktan sonra insanlığın akibeti Allaha kalmış 

rek torpilleme tecavüzlerine devam etmemesi için hiçbir demektir. 

lSTER lNAN lSTER 1 NAN M A. 

L------------------------------,----·--~----------------------------

- Teşekkür ederim. İki tane iştim, 
yeter. 

- Yooo! Eşsey'i Iayüsenna, illa fekat 
yüselles! Zati kerimaneleri de, mutlaka 
üçlemelisiniz!. 

* - Havalar bozdu. Galiba artık yaza 
veda etmek lazım .. 

- Öyle, miri muhterem! •Visali bül• 
bülü gül, kaldı bir bahare dahi!» 

* - Zavallı filanca ölmüş .. 
- EyyyL Hemçünin est, ey birader, 

hali in gerdunu dfuı .. Her ki ayed, mire· 
ved, inna ilyhe raciun!. 

* İnkılabın her türlüsü, kudemapercstin 
mizacına aykırıdır. O, muhafazakarlığile 
iftihar eder. Ondan adeta marazi bir haz 
duyar. 

Sırtındaki elbise kalfıbeladan kalmış
tır. Pardösüsü kadife yakalı, uzun etekli, 
ceketi redingot bozması, kolalı gömleği .. 
nin yakası bedenine merbut, yeleği çap· 
rast, boyunbağı plastron ve hazır bağ
lanmıştır. Bol pantalonıınun ütüsü yan· 
dan, dizleri çıkıktır. Bu asırda. hala, yan· 
"dan lastikli, çelime potin giyer. 

Yeleğinin üstünde, bir parmak: kalın· 
lığında, pedermanda bir- altın köstek sar· 
kar. Ucundaki saat, Brege markaJt, ve 
rahmetli parüssaade ağası Hafız Bchl. 
ram Ağanın,_ vaktile efendi babasına ya
dik.arıdır. 

Yaz, kış, elinden şemsiye diişmez. Ö
bür elinde de ekseriya doksan dokuzlu 
bir tesbih taşır. 

* cCeride> okumak adeti değildir. Za· 
manın muharrirlerini cahil ve biedeb bel· 
!emiştir. 

•Kafirliğile beraber mütebahhır adem· 
di .. :t diye, en son okuduğu muharririn 
Diran Kelekyan olduğunu söyler. 

Askerlikte, serdarı ekrem Ömer Pai
şadan, siyasette büyük Reşid Paşadan, 
idarecilikte Şirvanlı Rüştü Paşadan, de
nizcilikte Kayserili Ahmed Paşadan son· 
ra bu mülke adam geldiğini kabul etmez. 
Oturduğu yer Sultanselim, Kıztaşı. 

Fuadpaşa türbesi gibi yerlerden biridir. 
Yazlığa gidecek olsa, Libadeyi, Soğanll· 
yı, yahut ki Alibey köyünü intihab eder. 

Onun nazarında, arab1 ve farisi kala}· 
fl}dıktanbcri, maarifimizin kıymeti kaı-, 
mamıştır. 

1'ayton arabanın, sürücü beygirintrı, 
kadüe palanlı Mısır eşeklerinin, piyade 
kayıklarının, fırsat düşürdükçe, muhsi-
natından bahseder, bu vesile ile de, zarf 

(Devamı 9 uncu sayfada) 
, _________________ __ 

BUGOttK~-· ~ 
l-IAVA . 

)'FTAl<yp! c 

BugÜn yağmur ffkleniyor 
Kandilli hava rasad merkezinden alC:U· 

ğımız malumata göre, dün saat on dörtte 
barometre tazyi
ki nesiroiyi 759 o
larak göstermek
teydi. Azami ha· 
raret gölgede 28, 
asgari 20 santig
raddı. Rüzgar, yıl
dız istikametin
den, saniyede 7 metre sür'atle esmiştir. 

Bugün rüzgarm gene yıldız istikame
tinden esmesi, havanın hafif bulutlu 01° 

ması ve h~afif yağmur yağması ihtimali 
vardır. 

Güne, : S.31 Ôğlo ; tı. 11 
lkiııdi ıs, S{ı Akşam : 18. 35 
Yataı 20.12 imsak : 3.47 
Kuıui Hoe 13S3 - Arabi tene U5ı> 
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SON POSTA SaJfe , 

1 
lzmir paraşüt 

Japonlar Çin gemilerini 
müsadere ediyor 

Kulesinde 
Atlamalar başladı 
Bu kulenin ayni lstan bul 
ve Ankarada da yapı!acak 

e Amerikada servet 
bolluğu 

• Gümrük manialar' 
ve ev lenmeler 

Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

(Baştarafı 1 inci say fada) rinden çıkarmağa muvaffak olmuşlar • 
Bir kaç Çin vapuru batırılmış veba- dır. 

zıları müsadere edilmiştir. J'apon Başvekilinin sözleri 
Bir şehir daha zaptedildi. li · · f 

5 (A A ) J h Tokyo 5 - Meb'usan mec sının ev 
Şanghay . . - apon me a • 

f ilinde söylendiğine göre, Japonların kalade içtima devresine başlanmıştır. 
şehri teslim etmeleri hakkındaki ülti- Meclis, evvela, ittifakla Çindeki se· 
nıatomu Çinliler tarafından reddedil - fer hey'etine teşekkürü ihtiva eden bir 
nıesi üzerine yapılan üç hücumu mü • karar sureti kabul etmiş ve bilfihare 
teakıp Paozan zaptedilmiştir. ,.. ., 

Japon tebliği ' Çinliler Şanghayın bitaraf 
Tokyo S - Tebliğ: . 1 
Japon donamas1, bahriye tayyare - mıntaka olmasını kabu 

!erinin teşriki mesaisi ile 4 eylülde sa- ediyorlar 
bahın saat 7 sinde Am.oy limanına ta-

Şanghay 6 ( A.A.) - Selilıiyettar arruz etmiştir. 
Çin mahafilinden söylendiğine göre, 

Çinliler bu taarruzlardan ciddi su - Çin, Şanghayın bitaraf bir mıntaka 
rette müteessir olmuşlardır. haline ifrağı hakkındaki İngiliz .. 

Şimali Çinde Japon tayyareleri, 4 Fransız • Amerikan teklifini aşağıda-
ey lıllde sabahleyin saat 6 buçukta Ti - ki şartlarla kabule amadedir : 
en - Tchin - Nanken demiryolu üze - 1 - J apon gemileri, beynelmilel 
rinde ve Tien - Tchin'e 60 kilometre imtiyazlı mıntakanın şimal hududun-
nıesafede tahaşşüd etmiş olan 3 7 inci dan 1500 metre öteye çekilecektir. 
ve 38 inci Çin fırkalarını bombardıman 2 - Japonlar, Çin kıt'alarının ge-
etmişlerdir. Ayni zamanda J apon or - ri çekilmeleri esnasında bunları bom-
dusu, bu mmtakada bir taarruza kı - bardıman etmemeyi taahhüt edecek· 
yam etmiştir. tir. 

Sekiz saat devam eden şiddetli mu- 3 - J aponlar, Pautung mıntakasına 
harebelerden sonra J apon ordusu, Çin· asker ihracından vazgeçeceklerdir. 
lileri Tien - Tchin - Nanken demiryolu Maamafih burada, İngiliz-Fransız· 
üzerinde Tien - Tchin'e 50 kilometre Amerikan teşebbüsünün muvaffaki-
tnesafede kain Ma _ Tcheung'da işgal yeti hakkında çok bedbin bulunul • 
etmekte oldukları müdafaa mevzile - maktadır. 

Başvekil Prens Konoye'nin nutkunu 
dirilemiştir. 

Başvekil Prens Konoye, Japon hare
katının Çin m illetine değil fakat Nan • 
k in hükfunetine karşı olduğunu b ildir
miştir. 

Ja1>9nya azimk.Brane hareket edecek 
Tokyo, 5 (A.A.) - Diyetin fevkalade 

içtima devresinin açılışı sırasında M. Hi
rota, vaziyetin bir tablosunu yapmış ve 
sözlerine şu suretle netice vermiştir: 

cBizim için azimkarane bir hattı hare· 
ket kabul etmek ve Çini doğru yolu bul
mağa icbar eylemek mutlak bir zaru. 
rettir.• 
Mülteciler kampı bombardıman edildi 
Şanghay, 5 (A.A.) - J apon tayyarele

ri, Şanghay üzerinde yapmış oldukları 

bir cevelan esnasında mültecilere ait 
kampı bombardıman ederek 50 kişinin 
ölümüne ve 150 kişinin yaralanmasına 
sebebiyet vermişlerdir. 

37 bin Japon Çini terketti 
Tokyo, 5 (A.A.) - Muhasamattan ev

vel Çinde bulunan 61000 Japon tebeasın
dan 37000 i eylülün dokuzunda J aponya
ya a\7det etmiştir. 

Sovyetler bir Japon gemisini aradılar 
Tokyo, 5 (A.A.) - Bir J apon menba

ından bildirildiğine göre, bir Sovyet sa
hil muhafızı ganbot, bir Japon balıkçı 
gemisini Vladivostok yakınında topa 
tutmuş ve içinde araştırmalar yapmıştır. 

Mütehassıs Romanof I zmn paraşüt 
kulesinden atlarken 

İzmir 4 (Hususi) - Avrupanın en 
modern paraşüt kulesi olan Kültür 
parktaki paraşüt kulesinde dünden i . 
tibaren atlamalara başlanmıştır. 

A merika maliye nezaretinin 
neşrettiği istatistiklere göre 

Amerikan vatandaşlarından beş milyon 
insan muhtelif bankalara muhtelif ta· 
rihlerde açtırmış oldukları ufak bazı ta· 
sarruf hesablarını zamanla unutmuş, bu 
yüzden, birçok bankalarda, mecmuu çok 
mühim bir yekün tutan bir para topla
nıp kalmıştır. Bu suretle toplanıp ta sa
hibleri tarafından aranılmayan paraların 
mikdarı 190 milyon dolara baliğ olmuş
tur. Bu hesabların çoğu ehemmiyetsiz 
şeylerdir. Fakat damlaya damlaya göl 
olur fehvasınca, hep birden bu mühim 
yekunu vücuda getirmişlerdir. 

Bu suretle, vaktile açtırdığı tasarruf 
hesabını unutmuş olanlardan biri de, bu· 
günkü Nevyork valisi La Guardiadır. 

Bu zat, bundan yirmi sene evvel Ameri
kan ordusunda asker iken birkaç dolar· 
lık bir tasarruf hesabı açtırmış, sonra bu 
hesabı unutmuştur. Amerika ayanı, şim

di, sahiblerinden çoğu meydanda olmı
yan bu paraların hükumet kasasına dev· 
redilmesi için bir kanun hazırlıyor. Para 
parayı çeker sözünün doğruluğunu ~ 
merika, bu suretle bir defa daha isbat 
etmiş oluyor. 

* 
Avrupanın pek çok mıntakalarında ol-

duğu gibi Avusturya ile Yugoslavya ara· 

Gece çalışan 
Kız ve kadın 
İşçileri için 

General Bekir 
Sıtkının 
Bıraktığı servet 

1

1. Paraşüt mütehassısı Romanof, ı·efa· 
Spanyada katinde Türkkuşu paraşüt muallimle -

.rinden Abdurrahman olduğu halde pa-N asy o na)İs tJ er raşüt kulesinin üstüne çıkmış, paraşüt 
• • elbiselerini giymiştir. Bunu müteakıp, 

Evlenmeler 1 sında, iki taraf 

8 Uk emtiasını ve mah· 
ve g mr Eulatını himaye e-

tahdidab den gayet şiddetli 
gümrük tarifeleri caridir. Bu hal, iki hu
dudun birer tarafında sakin olan halk 
arasında evlenmelerin ziyadesile artma
sına vesile olmaktadır. Sebebi basittir: 

Ankara 5 (Hususi) - İş kanununa gO
re sanayiden sayılan işlerde ötedenberi 
geceleri çalışmakta bulunan 17 ve 18 
yaşlarındaki kız, erkek çocuklarla her 
yaştaki kadınların şimdilik bir sene müd
detle eskisi gibi gece işlerinde çalıştırıl -
rnalarına İktısat Vekaletince karar ve • 
tilmiştir. 

Müesseseler gece çalışma saatinin baş 
Ve sonu, bunların ne gibi şartlarla çalış
tıklarını, ikametgahlarile işleri arasın -
daki mesafeyi ve saireyi iş idaresine bil
direceklerdir. 16 yaşından aşağı bulu -
nanların her ne suretle olursa olsun gece 
çalıştırılmaları mutlak surette yasaktır. 

Türk - Yun an Ticareti 
Ankara 5 (Hususi) - Yakında müd

deti bitecek olan Türk • Yunan ticaret 
anlaşması müzakerelerine ba~lamak üze
re bir heyetimiz bugünlerde Atinaya gi· 
decektir. 

Üç çocuk yandı 
San Pedro, 5 (A.A.) - Kaliforniya sa

,hillerinde acıklı bir hadise vuku bulmu~ 
tur. Bir yat içindeki benzin motörü pat· 
lamış üç çocuk alevler içinde ölmüştür. 
A.l~ı kişi tehlikeli yaralarla kurtarılabil

tnişlerdir. 

Bir tren kazasmda 14 kişi 
öldU, pek çok yarah var 

DuseMori 6 (A.A.) - Neuss civarında 
ki Holzheim istasyonu yanında bir yol· 
cu treni dün yoldan çıkmış ve 14 kişinin 
Ölümüne ve 18 i vahim olmak üzere bir 
çok kimsenin yaralanmasına sebep ol -
nıuştur. Kaza sebepleri hakkında tahki
kat yapılmaktadır. 

Yugoslaı•ya kralının 
Yıldönün1ü 
Yugoslavya kralı Samajeste İkinci Pi

Yer bugün 14 yaşını ikmal etmiş bulun
?naktadır. Kral bu yıl haziranda orta tah
silini ikmal etmiştir. Sırpçadan maada 

Adana, S (Hususi) - Musulda öl -
dürülen general Bekir Sıtkının Osman. 
lı bankasında 65 bin İngiliz liralık bir 
servet bıraktığı, ayrıca evindeki eşya· 
ya da 60 bin İngiliz lirası kıymet tak -
dir edildiği bildirilmek tedir. Bekir Sıt
kı paşanın karısı Almandır. Bu serveti 
alıp almıyacağı belli değildir. 

Sancağın yeni 
Delegesi 

Adana, 5 {Hususi) - Yeni Sancak 
delegesi B. Roje yarın İskenderuna va
racaktır. 

İktısad Vekili 
Zonguldakta 

Bolu 5 (A.A.) - Bugün İktısad Ve
kili Bay Celal Bayar Ankaradan Zon
guldağa geçmiştir. Gerede hududunda 
Bolu valisi ve ilçebay tarafından kar -
şılanan Vekil, öğle yemeğini Gerede • 
nin Esentepe'sinde şerefine hazırlanan 
sofrada yedikten sonra 5. 1 3 de Gere -
de'den ayrılmıştır. İlbay sayın Vekili 
Bolu • Devrek hududuna kadar uğur -
lamıştır. 

Vekil, Boluya başka bir gün gele -
ceklerini ilbaya söz vermişlerdir. 

Vanda petrol 
Madeni bulundu 
Haber verildiğine göre Vanda petrol 

madeni bulunmuş, elektrik motörleri bu 
madenden istihsal edilen mazotla işletil
miş, maden arama enstitüsü işletme ter
tibatı almıştır. Bulunan membaın ancak 
Van gölünde çalışan vesaitle civardaki 
ihtiyacı karşılamıya kifayet edeceği 

bildirilmektedir. 

Bir suik ast teşkilatı 
Meydana çıkarıldı 

llerlıyor ,kulede bir nevi tayyare vazifesini gö -
. . ren kabin son defa muayene edilmiş, Yugoslavyanın bu kısmında oturan 

Sloven köyleri çok zengindirler ve evle
nen kızlara, gayet zengin cihazlar ver
mektedirler. Fakat verilen bu cihazlar 
umumiyetle eşyaya mütealliktir. Para 
değildir. Çok defa da canlı hayvandan 
müteşekkildir. Halbuki • Yugoslavyadan 
A vusturyaya canlı hayvan geçirebilmek 

Asturıes Cephesı, S (A.A.} -Havasa- noksansız olduğu görülünce Romanof 
jansı muhabirinden; .. kabine yerleşmiştir. Sovyet 'mütehas -

General Solchaga nm kıtaatı, hukft - ,sısı 40 metre irtifadaki kuleden ken -
metçilerin başlıca tayyare merkezi. olan disini aşağıya SQvurmuş ve en ufak bir 
L~anes .. tayyare meydanını .za~tet~şler· arıza geçirmeden aşağıya inmiştir. Mü
dır. Duşmanın mukavemetı gıt gıde za- teakıben Abdurrahman atlamıştır. 
yıflamaktadır. • • Halktan bir çoğu derhal Türkkuşu 

Aragın cephesınde sekreterine müracaat ederek atlamak 
Valansiya, 5 (A.A.~ - Gijondan bildi- üzere fiş almışlardır. için yüksek gümrük vermek lazımdır. 

Eğer bu hayvanlar bir evlenme mukave
lesile evlenen kadına cihaz olarak veril
mişlerse, o zaman bunlardan gümrük 
resmi alınmamaktadır. 

riliyor: Asiler Asturıa cephesindeki faa· Paraşüt kulesinden atlamak için 
liyetlerini kesmişler ve şimal cephesin - Türk olmak, 20 kilodan az 60 kilodan 
den Fas ve İtalyan kıtalarını mühim fazla olmamak lazımdır. so' kilodan faz 
mıktarda tayyare ve harp malzemesi ile 
birlikte çekerek Aragon cephesine gön -
dermişlerdir. 

Yaralı İtalyanlar 
Roma, 5 (A.A.) - Kırkı zabit olmak ü

zere Bilbao'da yaralanmış olan 700 den 
fazla İtalyan gönüllüsü Gradisca hasta
ne gemisile Napoliye gelmiştir. Faşist 

Erkanıharbiye Reisi kendilerine cHoş 
geldiniz, demiştir. -------
Hayfada tanınmış 

bir Arap lideri 
öldürüldü 

Lonrira 5 (Hususi) - Filistinde karı
şıklıklar tekrar başlamıştır. 

Bu sabah Hayfada, tanınmış Arap mil
liyetçi liderlerinden İbrahim Bey Kamil 
kendi evinin kapısı önünde bir tecavüze 
uğramıştır. 

Mütecavizin attığı kurşunlardan ağır 
surette yaralanmış olan İbrahim Bey Ka
mil, kısa bir müddet sonra ölmüştür. 

Kudüste de, bir otobüse atılan bom • 
balar neticesinde bir Arap kadın öl -
müş ve diğer biri de yaralanmıştır. 

Arap kongresi 
Adana, 5 (Hususi) - Büyük Al'ap 

kongre~i çarşamba günü toplanacak -
tır. Murahhaslar şimdiden Suriyeye 
gelmeğe başlamışlardır. 

la olanlar, tamamen rüzgarsız hava -
larda atlayabileceklerdir. Hiç bir mah 
zur yoksa da, sıkleti fazla olanların 

şimdilik rüzgarlı havalarda atlamala • 
rına müsaade edilmiyor. 

Yakında bir hey'et şehrimize gele
rek Selanikte inşası kararlaşiln para -
şüt kulesi hakkında İzmirde tetkikler 
yapacaktır. İzmir paraşüt kulesinin bir 
eşi de Ankara ve İstanbulda yapıla -
caktır. 

Sabahtan Sabaha : 

Yugoslavyalı bir köylü kızla evlenen 
bir Avusturyalı köy delikanlısı gayet el
verişli bir ticaret muamelesi yapmış olu
yor. Bu sene, bu nevi izdivaçların nisbe-

ti yüzde yirmi altı nisbetinden artmıştır. 
Başka yerlerde, bu nevi tahdidat, evlen· 
melere sed çekiyor. Fakat Avusturya hu-
dudunda ise, insanların yükselttikleri 
gümrük m~nialarmı kolayca aşabiliyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Sarı kağıt 
Frenklerin sinir ve ruh üzerinde ki tesiri muhakkaktır. Gençlikte aldığı

nız mavi, pembe, mor aşk mektubla rı ile ihtiyarlıkta aldığımız sarı, kırmızı 
vergi ihbarnameleri renklerin manasını kat'i şekilde üade eder. 
Bazı hususi şirketler son zamanlar da faturalarının renklerini değiştirdiler. 

Kimi beyaz, kimi eflatun renkte fa tura gönderiyorlar. Doğrusunu isterseniz 
bu renkler insanı sarı kağıdlar gibi ürkütmüyor. Belediye ve maliye vergi
leri için gelen ihbarnamelerde mesela filizi, mor renklerde olsa insan o ka
dar heyecan duymayacak. 

Fakat vergi direlerinden renkten evvel istiyeceğimiz bir şey daha var. 
Mesela emlak vergisi ihbarnameleri usulen önce beyaz renkli gelir. Bunda 
vergi borcumuzun ne kadar olduğu ve muayyen bir zaman içinde verebile
ceğimiz yazılıdır. Ve bu beyaz ihbar name bize sadece borcumuzu hatırlatır 

ve bizi hazırlıklı bulunmağa mecbur eder. Yalnız vergi daireleri artık bu be
yaz kağıdlı birinci ihbarnameleri göndermez oldulat'. Doğrudan doğruya sarı 
kağıdlı ültimatomu kapıya bırakıyorlar. 

~ansızca, İngilizce, Almanca ve Rusça 
Okuyup yazmaktadır. 

Buenos • Aires 6 (A.A.) - Polis idare- Vindsor Dükü Hi tleri 
si, reisicumhur Justo'yu, nazırları ve da-

Bunun ifadesi de rengi gibi insana haşiyet veriyor. cOn beş gün içinde 
borcunuzu ödemediğiniz takdirde tahsili emval kanununun falan maddesi 
mucibince hareket edileceği beyan olunur., 

Kralın yıldönümü bütün Yugoslavya
da büyük bir törenle kutlulanacaktır. 
Şehrimizde de Senjorj ve Sent Andre 
kiliselerinde katolik ve ortodoks kilise -
lerinde ruhani ayin icra edilmektedir. 
Akşam da Yeniköydeki elçilik binasında 
\rugoslavya kolonisi için bir resmi kabul 
l'apılacaktır. 

ha bir kaç yüksek şahsiyeti öldürmeyi ziyaret etmiyor 
ve kışlalar ile polis dairelerini hücum Londra, 5 (A.A.) - Viyanadan Röyte-
ile ele geçirmeyi istihdaf eden bir suikast re bildirildiğine göre, Dük de Vindsor'un 
teşebbüsünün meydana çıkarılmış bu - ı salahiycttar bir mümessili, Dükün B. 
lunduğunu bildirmektedir. Şimdilik dört Hitleri ziyaret tasavvurunda olduğu ha
kişi tevkif olunmuş ve bir çok bomba ele berinin asılsız olduğunu beyan etmiş
geçirilmiştir. Tahkikata devam olun - tir. 
maktadır. 

Bu maddenin ne olduğu zaten ifadenin belağatinden belli: Haciz konacak! 
Vergi borcu ihmal edilmez. Nasıl olsa verilir. Fakat ne yalan söyliyeyim. 

Böyle bir nusha da sarı kağıdı burnumuza dayayınca asabımız bozuluyor. 
İnsan şaşırıyor ve haraç mezad nesi varsa satılıp çırçıplak kalmak korkusile 
kabuslar geçiriyor. Bilmem neden, bu sarı kağıdlar bana biraz haysiyet kı
rıcı gibi geliyor. Hele beyazını almadan sarısı gelince! 

Bilrhan Cahid 



4 Sayfa SON 

Topkapı Sarayı içinde 
hafriyata başlandı 

Birgünde birbiri 
Ardına 11 
Muhtelif kaza ~ürk !arih Kurumunun başladığı bu hafriyat netice· 

sınde ıç avluda ve kubbealh önünde Etilere ait eski 
eserlerin bulunması muhtemeldir 

1 

• .ıt .. 
3 kiıi otomobil çmpmcuından, 4 lrifi pencereden, merdivenden, . Zafer. bayramı ve tatiller münasebe- hafta piyasada tetkikat yapan Çekoslc>-' 
ağaçtan ve arabadan dü-rek tıle ~hıre borsası bir iki gün kapalı vak alıcılarının da mübayaata başla• 

r oldugundan geçen hafta iptidalarında dıklan görülmüştür. 
yaralanmıf, iki kiti deniz kaza- az muamele olmu!':tur. Gelen :malların M"' t dd"d lı 1 · .. .. b · b .. l b _ .. -s _ u ea ı a cı ann pıyasada gc>-' 

•ına ugramıı ve ır oto u• e irik~esi. yuzunden bugday fiatların- rünmesi durumu bir kat daha sağlam· 
t ramvay çmpıımıftır. da bır mıkd3: suk~t g~rü.lmüşse de laştırmış ve fiatlarda kilo başına bir iki 

Dün gece Mecidiye köyünden Tak- sonradan vazı!e~ duzelmışlır. kuruş kadar yükselmiştir. 
sime doğru gelen Enverin idaresinde - m:apak. v~ tıftık satışları hararetlen· Geçen hafta içinde 1300 balya kıt' 
ki 832 numaralı motosiklet Frans1z . ış, derı pıyasası da kuvvetlenmiş ve dar yapak satılmıştır. Orta Anadolll 
hastanesi önünde makineci C~male çar fıatlar bir .mikda.r y~kselmiş.tir. malları 5 7-5 8, Yozgad, Aksaray gibi 
parak hafif yaralamış, Enverle arka _ Karademz saltillerınden ilk parti nisbeteıı daha ince mallar 60 kurustur· 
sında bulunan Hayri de muhtelif yer. fındık gelmeğe başlamıştır. Trakya malları 69 kuruştan satılm;ştır. 
lerinden yaralanmışlar tedavi altına a . ~UG~AY: Bayram ve hafta tatille- KOZA: Mevsim iptidalannda rekol· 
lınmışlardır. ' rının bır _araya gelmesile iki üç gün tenin noksan tahmin edilmesinden do· 

e Vatman Halidin idaresindeki 223 kadar bugday satışları sekteye uğra- layı piyasa kuvvetii açılmış ve kozalar 
numaralı tramvayla Aiaeddinin idare- mış ve 8~.kların çoğaldığını gören tüc- iyi fiatlarla satılmıştı. Son günlerde 
sindeki 2321 numaralı otobü~, Dördün- car da rnu~ayaatı . durdurmuştu. Bu koza piyasası biraz gevşemiş, kuru ko· 

. cü Vakıf hanı önünde çarpışmışlar o- durgun vazıyette bır aralık ekstra Pu- zalann kilosu beş kuruş kadar gerile· 
.. ~afnya.tın. ba§ladını Topkapı sarayı. avlusundan bir görünü.§ tobüsü~ ön tarafı. hasara uğramıştı~. la!.lı mallan 6.03 paraya ~adar . düş- miştir. Hafta iç!ndc 205 kuruşa kadat 

Türk Tarıh Kurum utarafından Top yapılacak, bir çok mühim eserlere te • e Üsküdarda Icadiyede Dündar so- muşse d.e ha.fta son~na ~ogru gelışatın işler olmuştur. Ipeğin kilosu da 12.70· 
kapı .. ~.rayının iç avlusunda, kubbe - sadüf edilecektir. kağında oturan Bahaeddinin 13 yaşın- az~l~asıle fıatlar bır mikdar yüksel- 12.80 ~ruş: aralarındadır. 
altı onunde yeni bir hafriyata başlan- • • • • daki oğlu Ahmede şoför Nusretin ida- mıştır. . . . DERiLER: Deri piyasası gayet kuV· 
mıştır. Hah müzesı eskısınden genıı resindeki taksi otomobili çarparak muh Hafta ıçınde _Zıraat Bankası:.ım eks- vetli gitmektedir. 

Hafriyatı~ arkeolog Arif Müfid ida- olacak telif yerlerinden yaralamıştır. Çocuk tra :uıatlı bug~aylarının m~ba?'aas1 Sığır derisinin sarfiyatı çoğaldığın· 
re etmektedir. Süleymaniyc:le Türk İslam müze _ tedavi altına alınmış, şoför yakalan - da pıyasanın sag1am1aşmasına amıl ol- dan fiatlar da tekrar bir mikdar yük· 

Bizans devrindeki Akropolün bura- sinin yanındrt hazırlanan halı miizcsi-ı mıştır. mu~tur. . selmiştir. Yaş derinin kilosu 65 kuruf 
ya tesadüf ettiği kuvvetle tahmin edil- nin eskisinderı daha genis mikyasta ol • Burgaz adasında oturan komis- Fıatl~~: ~kstra bırinci beyazlar 6.03- şa kadar satılmaktadır. Kuru sığır de• 
m~ktedir. Akropol bulunursa, daha a. ması kararlaşmıştır. • yoncu Liminagos'un karısı Nina, evde 

6
.l 2, bırıncı beyazlar 5.30, on beş çav- risi de 145-150 kuruş aralarındadır. 

şagı~ara. inilerek, Akropolden evvelki, Müzeler Umum Müdürlüğü bu mak merdivenlerden düşmüş, yaralanmış, darlılar 5
·
2
5, mahlutlar 5.20, sertler . Son ~ünlerde Sovyetler bilhassa ke· 

yanı Bı~~msın kuruluşundan evvelki satla mimarını halı müzesi~e önde _ hastaneye kaldınlmıştır. 5
.
3o Fradan. satılmıştı~. _ .. .. çı ve oglak derisi almaktadırlar. 

devre aıt eserler aranacaktır. Burada, rerek yeniden ke§ıf yaptırm•şt g B . Küçük Ayasofyada Güngören 00_ Bugda~ fiatlarındakı duşuklukler Çekoslovak alıcıları da koyun derisi 
Bizan~ devrinden evvel Etilere ait e - şe tahsis edilen salonun önü~eı~ir ~~~ kağında oturan Hacı Mehmet evinin çavdar ,pıya~sına ~~ t~~ir "etmiş ve fi. mübayaa etmektedirler. Tuzlu koyun 
serlenn .çıkn:a~ı da muhtemeldir. me eklenecek ve buraya sedirler 

3 
_ kiremitlerini tamir için dama çıkarken atlar bır :111ikdar du~uş~~r. . . derisinin kilosu J 65-110, hava kurusll 

. tt:af~ıyat ıçın icab eden tahsisat ve- pılacaktır. Halılar yalnız duvıırl~rda I merdivenin basamağı kopmuş; Meh _ Arpa pıyasası h.enuz du~elmemıştı~-. 44-46, kuzu çifti 60-62 kuruş arala· 
rilrnı~tır .. Muhtelif yerlerden sondaj değil yerlerde de itinalı surette tc hir met düşerek muhtelif yerlerınden ya- Satışlar durgun gıtmcktedır. Akşehır rın?a?ır. . 
amelıyesıne başlanmıştır. olunacaktır. ş lralanm~~· tedavi altına alınmıştır. malları 3:35, Trakya çuvallı 4 kuruş- I• i NDi K: Pıyasaya Karadeniz liman· 

Geçen ve daha evvelki senelerde A- . . e Usküdarda Sultantepede oturan tan .az ~ıkdarda satılmıştır. larından yeni mahsul gelmeğe b::\şla· 
rastada Amerikalı profesör Bakster ta- Tasnıf edilen mezarlıklar Ali, bahçesindeki incir ağacına çık _ Tfl<'TIK: Çoktanberi piyasada müba- mıştır. Yeni gelen mallar şimdilik C• 

rafından yapılan kazılarla mühim Bi - Atik Alipaşa camiinin harimind~ki mış, dal kırılarak yere düşmüş, yara- yaatta ~~lunmıyan Sovyetler geçen hemmiyetsiz bir yekun teşkil etmek-
zans eserleri, bu meyanda çok kıymet- mezarlık taşlarının tasnüi işi bitiril _ lanmış, tedavi altına alınmıştır. hafta mubayaata başlıyarak ilk elden tedir. Piyasa ismen kırk kuruşsa da s:ı-
1i mozayikler bulunduğu malfımdur. miştir. Buradaki her taşa bir numara Edimekapıda oturan at canbazı 500 balya kadar tif~ik satın almışlar- tıcılar bu fiata satışa yanaşmadıkların· 
Şu hale göre, saray avlusu ve civarile konmuştur. Ayrıca hazırlan~m birer Mustafa Karagümrük caddesinde nra- dır. Bundan maada Ingiliz alıcıları da dan yeni mahsul üzerine iş olmamıştır. 
Sultanahmet civarında toprağın altın- !ehberde bu numaralar st.rasına 0 ta- basile giderken karşıdan gelen tram _ büyük rnikdarda tiltik almışlardır. Pi- -d d h b" k h fta · be d 70 lik ihtiyarın ölümü 

.a a ~ ır ÇO • mühim Bizans eserle- şın tarihi yazılmıştır. Bir iki güne ka- vaywın çanından beygirler ürkmüş, koş yasa geç:,n " a .. ya ~ ten . 8:11a sağ- . . 
n, bclkı de daha evvelki devirlere ait dar Alemdar civarındaki Zeynep Sul- maga başlamışlardır. Bu sırada Mus _ lamdır. Onumuzdeki hafta ıçındc de Sırkccıde Hocapaşada Kavala otc-
kıymetli eserler mevcut bulunmakta _ ~an camiine ait mezarlık ta~!arının tns- tafa arabadan düşmüş, muhtelif yer _ büyük işler olacağı ümid edilmektedir. li yanındaki arsada bi.~ kulübede yatıp 
dır. Bu nokta da göz önüne alınarak nifine başlanacaktır. Bu s

1
Jret!e tarihi !erinden yaralanmış, tedavi edilmek Eskişehir, Boyabad mallan 130 ku- kalkan 70 yaşlarında Omcr, yolda yü .. 

yapılacak tetkiklerden sonra, bu ci - kıymeti haiz cami hari.mindeki ır.czur- üzere hastaneye 'kaldırılmıştır . ruştan, Yozgad mallan da 133 kuruş· rürken birdenbire düşerek ölmüştür. 
varda daha bazı yerlerde de hafriyat Jıklnr tasnif edilmiş olacaktır. e Şoför Hayrinin idaresindeki 295 1 tan satılmıştır. Bu da d~ü amma, ölmedi 

numa~lı taksi otomobili, Kalyoncu . KE~İ KiLi: Piyasa hararetlenmi§- Dün öğleden sonra, Taksimde, u " ;-------·· "Sakarya,, sineması ve caddcsınde, Kalyoncuda oturan Kir • tır. Sıyahh ve tiftiksiz mallara ihra- mumi hela önünde, yaşlıca bir ndaJll 
yeni mevsim kora çarparak muhtelif yerlerinden ya catçılar 54 kuruşa ..,. iar talib olmak- birdenbire yere düşerek başından ağır 

Geçen sene doğan cSakarya1> sineması rala~ış, Kirkor hastaneye kaldmlmış, tadırlar. Diğer cins keçi kılları da 52 surette yaralanmıştır. İfade veremiy~
s:ıyın halka kapılanru açarken kısaca ken- Hayrı yakalanmıştır. kuruştan satılmaktadır. cek derecede ağır yaralandığından hiı' 
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8EYLÜL 
ÇARŞAMBA AKŞAMI 

YENİ 
SİNEMA MEVSİMİNE 

BAŞLIYOR. İLK PROGRAM: 

Azgın 
ev alılar 

Tahammülsüz derecede eğlenceli, 
zevkli büyük komedi. Baş rollerde: 
GABY MORLEY - l\IARİE GLORİ 

ANDRE LUGUET 
Ayrıca: 

Şanlı ordumuzun büyük 

TRAKYA ANEVRALARI 
sesli ve TÜRKÇE SÖZLÜ 

dilerlnl memnun etmeğ~ v~~etmlşti. e Beyoğlun~a Sürp Agop~ otu - . YAPA~: Anadolu mallarına gün geç- viyetinin tahkiki mümkün olamamış, 
Bu vMlnl tuttu __ 9unkü. ıan Karabet, ~un,. arkad.aşla.r.ıle bera- tıkçe talıp fazla bulunmaktadır. Rus hastaneye kaldırılarak tedavi altına a-
. . AŞK ŞUKRANI . ber Floryaya gıtmış, yem plaJda deni- ve Fransız alıcılarından maada geçen lınmıştır. 
INGILTERE TACININ İNCiLERİ ze girmişlerdir. Karabet de sahilden ==:==:=========~~====:::,~=========-..:::ı 
Gibi !ilmlerı eyrederken geçirdiğimiz gü- epey açılan arkadaslanna bakarak a _ 

zel anların hatırası hfı.IA. zail olmamıştır . ~ cSakaryaı sin ması, yalnız güzel ınmİer çılmak hevesıne kapılmış biraz açıl _ 
göstermekle kalmıyor. Geçirdiği bir tek mev- dıktan sonra, su yutarak batmıştır. Ar
sim zarfında halkın yüksek ve nezih taba- kadaşları hemen yetişerek Karabeti 

! 
kasının psikolojislne uymak suretlle İstan - kenara çıkarmışlar, Karabet, baygın 
bul ve Beyoğlunun en kibar bir toplanb ye- bir halde hastaneye kaldırılmıştır 
rtnı teşkil etml~ bulunuyor. . . · ! aSakaryaı bize önilmüzdekl mevsim 1 in e Taksımde bır apartımanda otu -
neler hazırlıyor? ç ran 60 yaşlarında Takuhi, dün, kızı ve 

1 Hiç şüphe yok ki cSakaryaıı nın ilfUı et. kocasile apartımanın balkonunda otu-
tiği prensibi bUenler onun önümüzdeki mev- rurken, kendisine sık sık gelen bir si • 

ı sım için çok nefis filmler hazırladığına ktıni nir buhranına tutulmuc müvazene · · 
bulunmaktadırlar -sı sını 

1 Bu knnaatJer~de aldanmadıklarını §1 _ kaybederek ikinci kattaki balkondan 
diden kendilerine temin edeb!llriz. m aşağı düşmüş, başından ağır surette ya 

1 •Sakarya. sinemasının bu mevsim için ralanm1ştır. Yaralı Takuhi hastaneye 
ı hazırlayıp buyük blr zevkle scyredeCt>~mlz kaldırılmış, tahkikata başlanmıştır. 
ve alkışlayacağımız her bir filmini tavsif 1- e y ik"" · k 1 · d çln chnrtkull'ıdea tabi 1 1 k u kl en oy 1s e esm e sandalcı Ha-r n u anma a bir 1.1 d l .. .. t . 1 hakikati tasdik etmiş oluruz. 1 , san a ına uç muş en a mış, Yeni-

IST ANBUL BELEDİYESİNDEN: 
1 - Daimi Encümenin 10-8-937 tarihli kar<4riyle 

İstanbul Belediye sınırı içinde sırth~, omuzda ve 
başta her nev'i eşya ve gıda maddeleri taşınması 
ve satılmasının yasak edildiği evvelce gazetelerle 
ilan edilmişti. 

Fllmler, bütiln mm müesseselerinden bl- köy açıklarında iken sandal devrilmiş, 
~ı•---ml--IE!•-•-' rer birer seçilerek almmı~ ve bu intihapta yolcular ve kayıkçı, etraftan yetişen

cn büyük nm!ll sevkısellm ve yıldızların si- Icr tarafından kurtarılmışlardır . 

2 - Bu yasak Eminönü, Fatih, Beyoğlu ve Be
şiktaş Belediye Şubeleri mıntakalarında 1 B"rinci 
teşrin ve diğer Belediye Şubeleri mıntct kalarında 
1 ikinci teşrin tarihlerinden itibaren tatbik edile
cektir. 

3 - Bu tarihlerden sonra taşıma işleri ve seyyar. 
satıcılık mazbut ve muntazam el arabalariyle 
veya motörlü vasıtalarla veyahut elde taşınabile

RTUtiRUL SADi TEK 

Bugecc (Bebek) 

Ynnn gcce(Suadiye plllj) 

Çarşamba {BUyUkada) 
Perşembe (Yeşilküy) 

Tiyatrolannda 

hlrkfı.r ls\mlert teşlili etmtşUr. - -- · ·- · · · ·-- · ·" · · · · · · · · · · --
Bunlar bize şimdiye kadar mlsllnl gör • -

medlğlmiz sürprizler vddetmektedlrlcr. 1 Z M 1 R f U A R 1 
:~ 

Bir sürpriz daha: 
Daha geçen sene açılmış olan u6akarya, v e 

sinemasını bu sene daha ziyade büyümüş, BALKAN GÜREŞLER'Ni 
en asrl ziyalar ııe tezyin edllmtş göreceksl- •• " Ü 
nlz... gorun L 

~ 

Geliniz ... Görünüz." Y rler mahduttur, c e lo 
#Jaz!!Dl-.::1121mr::m_!m .. m;:ıil:ma:ıcmemmim-m::r::.1r.:mm...,,.,. edınız. 

15 EylUlden 23 Eylüle kadar Yeni mevsim 
·.• 
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A 

Sinemasında 

Ki 
Fransızca fi!mi ile baş!ıyor 

Yeni mevs.m uvertnrnne ın~ ık mnkemmel bir film 

vapur- tren - otel • Nakil 
ve dUhul iyeler. 

Birinc i m evki 42, ikinc i 3 3 llra 

TA 
T ertip eden: 

A 
Seyehat ecentalaAı 

G 1 tasaray 
Telefon : 449 14 
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cek küçük kaplarla y~pılacaktır. 
4 - Elde taşımak suretile satılan her nev'i 

eşya ve gıda maddelerinin bun le r .n nev'i ve ma
hiyetlerine uygun kaplar içinde bulundurulması 
lazımdır. 

5 - Yukardaki hükümlerin tatbikine pek az 
zaman kaldığından alakadarlarca bilinmek ve 
icabeden vasıtalar şimdiden hazırlanmak 
keyfiyet tekrar ilan o!unur. "B.,, " 5857,, 

\v ,!· ....... ~ !1t~· ·: \~ .. ' 
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Merzifond8 "Pancar Antalyada plajlar 
Bayramı,, 
Yaplldı 

Köylüler ilk sökülen pancarla 
sUslD arabalar etrafında 

saatlerce oynadılar 

Bayram sabahtan alqama kadar devam etti 
ve birbirlerinden ayn köylerde yaşıyan yüz

lerce köylüyü tanışbrmağa vesile oldu 

Cumartesi ve Pazar günleri 
şehrin pJajı memur ve 

tacirlerle doluyor 
Antalya (Hususi) - Sıcaklardan bu· 

nalan halk, deniz kenarlarına koşmak .. 
tadır. Şehre yakın olan Konyaaltı mev· 
kii pek rağbettedir. Bu kumsal sahil, 
boydanboya, oba denilen kulübelerle do· 
ludur. İşi müsait olanlar, ailelerile bera
ber gelerek obalarda, haftalarca, plaj 
hayatı yaşamaktadırlar. Memurlar ve 
tacirler de cumartesi günü gelip, pazar
tesi sabahı dönerek, iki günlerini bura
da geçirmekte, denizden, kumdan ve gü
neşten azami istifade etmeğe çalışmak • 
tadırlar. Böyle günlerde burada boş oba 
bulmak imkanı yoktur. 

·------.. 
Manisa 

birkaç gün 
sonra kur-
tuluıunu 

tes'id ede
cek. Bütün 
Manisalılar 

v çocugun-
~an ihtiya
r:tna kadar 
bu büyük 
bayrama 

hazırlanıyor «:--------.# Manisadan güzel bir görünür 

Ozerinde birçok medeniyetlerin 
izlerini saklıyan şehir 

Manisa müzesi Etilerden Osmanlılara kadar gelip geçen 

Diğer taraf tan Lara denilen mevki de 
rağbet görmekteyse de, yolu uzun ve 
gayri muntazam olduğundan, buraya git
mek hem masraflı, hem zahmetli ol -
maktadır. Maamafih Konyaaltmda yer 
bulamıyanlar bu zahmeti ihtiyar ederek 
buraya da gitmektedirler. Burası, sığdır 
ve kumları gayet incedir. Bu noktadan 
iyi bir plaj olmağa çok müsaittir. Fakat, 
iyi bir teşebbüs ve epey sermayeye ihti
yaç vardır. 

1 

onbir devletin en kıymetli eserleri ile doludur. Şehrin. 
.. bagları da heryıl biraz daha inkişaf ediyor Merzifon (Husust) - Merzüon do- lardan c:40:. tanesi kadro fazlasıdır. Ka-

kumacılık, şarapçılık gibi il.şerden da • yıd sonunda bu miktarın c: t 00:. zü geçe K 1 h d k b" b" 
ha ziyade bir ziraat memleketidir. Ve ceği anlaşılmaktadır. Bu vaziyete göre iZi ca amam a metrQ ır ma Manisa (Hususi) - Manisa Anado- sul az olmakla beraber fiatlar diğer 
halkın belli başlı meşgalesi toprak üze- dışarıda, dört mektebe devam eden ta. Kızılcahamam (Hususi) - Bundan on lunun en eski bir şehridir. Küçük As- senelere nisbetle yüksektir. Piyasa bu 
ırinde işlemektir. lebe miktarından daha fazla tahsil ça- beş sene kadar evvel, Akdağmadeni aha. yanın bütün tarih devirleri Manisada şekilde devam ederse bağcıların yüzü 

Bu itibarla, c:Turhab şeker fabrika- ğında çocuk vardır. Ve bu da her yıl !isinden on beş yirmi kadar taşcı ustası bir çok eserler bırakmıştır. En eskime- gülecektir. 
sının açılması cpançar> zeriyatına ge- artmaktadır. hükumetce idareten burada ikamet et- deniyetlerden Eti, Frikya, Lidya, He • Manisa temizliğe kavuştu. .• 
iliş bir yer vermiştir. Elektrik fabrikasında bir kaza k .. .. d ilmiş. t· B t 1 b len, Hel.enistik; Grekoromen, Bizans, Kurtuluş savaşı sıralarında şirin 

El ktrik f b ik hir me uzere gon er ı. u us a ar, u- S 1 k S ruh B liw. Osmanlı M · ek ühim. • b. kı Buna bilhassa fabrikanın memur - e a r asının şe · tesisatı- . . . .. A e çu , a an ey gı, me- anısanın p m ır smı yan ı 
fan da fazlaca amil olmaktadır Halka na ait direklerinden birisi çürüklüğü r~da, o~dukça cesım, kA.rgır bı~ hu~~et deniyetlerinin bir çok kıymetli yadi • mıştır. Daha geçen seneye kadar bu ya 
gösterilen kolaylıklar ve fenni ziraa • yüzünden r\izgarın tesirile yıkılmış i- bınası ınşasına başlamışlar, hır muddet · garları her zaman meydana çıkarıl - nıkların bir yadigarı olan toz ve ça · 
tin ne şekilde yapıldığına dair verilen ki çocuğun birisi ağır, diğeri hafif o - s?n~a bu inşaat yanda bırakı~mı~tı. Bi· maktadır. Bunlardan bilhassa Akp~ar mur herkesi rahatsız ediyordu. Son bir 
meccani bilgiler bu işler ve bu işleri !arak yaralanmasına sebebiyet vermiş- rıncı kat duvarları tamamen bıtmış olan ismi verilen yerdeki (Eti Bereket Ila- kaç ay içinde caddelerin parke ile dö
rnuvaffakiyetle başaran mıntaka c:a - tir. Hadise cHacıhasan:. mahallesinde bu ~ina, böyle, metrUk kalmıştır. Halbu- hı) görülmeğe layıktır. Merhum Vali şenmesi arsaların da duvarlarla çev • 
miri» Cevadın çalışmaları pancar eki • olmuş, işe adliye vaz'ıyed etmiştir. Talı ki, az bir masrafla bu binayı tamamla- Muırad Germen zamanında kurulmuş rilmesi şehirliyi rahata kavuşturmuş· 
mine büyük bir ehemmiyet veriline - kikat devam etmektedir. mak ve istifade etmek pek mümkündür. olan müze b~r:1fuı zengin bir hale gel - tur. 
sine sebep olmuştur. Ve bütün ziraat- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... •••••••• miştir. Türk tarihini aydınlatacak kıy- Manisalılar Kurtuluş bayramına' 
eller «pancar:. faaliyetinden az dahi "' ç 

1 
metli eserler müzemize ayn bir ehem- hazırlamyorlar ... 

kazansa memnundur. Bu yıl kuraklık o r u n u n ı• k·ı· k o" y u .. n e miyet verdirmektedir, Manisa bir kaç gün sonra en sevinç., 
olmasına rağmen pancar mahsulü iyi- Kültür hareketi canlandı... li bir gününü yaşayacaktır. 
Üir, A • Manisanın kültürel durumu da son Sekiz Eyhll Manisanın bayram gü-

9 3 7 senesi pancar mahsulünün id - ta f u•• rk u• n 1 k ı• b UH s t u.. kon d u zamanlarda çok ileri gitmiştir. Yeniden nüdür. O gün sabahleyin bir müfreze 
raki için Merzifona bağlı Hayreddin, bir çok köy ve kazalarda ilk mektepler tarafından kahraman süvarilerimizin1 

Zuğu gibi k~lerde «pancar sökümü _______ « yapılmış Turgutluda da orta o~ açıl- şehre girişleri ve hükO.mete bayrak, 
bayramı» yapılmıştır. Bu bayramda ci ~~ • mıştır. Kültür Direktörü Naili üzeren çekişl.eri temsil edilecek ve ayni müf-i 
Var bütün köylüler bayram yerlerine ~ f!. bu sene hiç bir çocuğun açıkta kalma • reze Izmire doğru yoluna devam ede·, 
gelerek davetli bulundukları köy halkı ması için icabeden bütün tertibatı al- cektir. Ve halk bu günde şehit düşen 
:tarafından büyük bir hararetle karşı - dırmıştır. kahramanların mezarları başında en 
lanmışlardır. Manisada üzümcülük... heyecanlı dakikalarını yaşayacaktır. 

Her taraf bayraklarla süslenmiş, Manisanın en belli başlı istihsali ü- Manisa şimdiden bu en sevinçli bayra-
davu1lar, zurnalar çalınırken bütün zümdür. Bütün ova göz alabildiğine ye mı kutlulamak için büyük bir hara -
köylüler milli ve mahalli oyunlarını oy şil bağlarla örtülüdür. Bu sene mah - retle hazırlanmaktadır. 

~-~-~" namışlardır. Sonra ilk sökülen tarla - Bir /ngillz Generali Muratlıda mektep ve 
:nın pancarile bir de araba süslenmiş 
:ve bu suretıe çok neş'eli bir gün ya - Çanalıkalede Halkevi yaptırılıyor 
§anmıştır. Bayramı şeker fabrikası ter. Çanakkale (Hususi) _ İngiliz par- Muratlıdan yazılıyor: Beyaz badanalı 
tip etmiş, fabrikanın memurları da köy lamentosu üyelerinden Sir Lawson ve göçmen evleri ve muntazam yollarile, 
lünün arasında bulunmuştur. Bayram harp mezarlıkları komisyonu genel is- Muratlı, Trakyanın en göze çarpan bir 
iköylüleri çok memnun bırakmıştır. pekteri general Herbert Hart, Çanak _ nahiye merkezidir. Açılan ve etraflan 
Çünkü bu bayram birbirini çok uzak - kaleye gelerek Settilbahir ve Arıbur. betonla işlenen kuyularla, Muratlı, ga -
tan tanıyan veya hiç tanımıyan köy • nu harp sahalarını gezmiştir. yet iyi sulara kavuşmuştur. Bir yatı o • 
lüleri birbirlerile tanıştırmağa, bu su- kulu, bir de Halkevi binası yapılmakta • 
retıe muhtelif köyler arasında bir sa - Tokatta hayvanlarda dalak dır. 
znimiyet havasının yaratılmasına vesi- hastalığı çıktı Hükumet, arıcılıktan anlıyanlara ko -
le olmuştur. vanlar dağıtmıştır. Arıcılığın feyizli ne-

Şimdi artık bütün tarlalardaki pan- Çorlu, (Hususi) - 30 Ağustos Zafer mış, kaymakamumz ve her iki köy muh· Tokattan bildirildiğine göre iki ha!- ticeleri de yakında alınmağa başlıyacak-
carlar sökülrneğe ve Hacıbayram istas- bayramında kazamızm iki köyünde Ata- tarı tarafından birer nutuk söylenmiş· tadanberi Tokat ve havalisinde koyun, tır. 
fonuna sevkedilmeğe başlanmıştır, b keçi ve ineklerde Dalak hastalığı baş- Burada bir de asri tavukhane vardır 

türkün iki güzel üstü merasimle açıl· tir. göstermiştir. Bu hastalığa yakalanan 
. Merzifonda talebe miktarı artıyor rnıştır. Köylerden biri Kırkkepenekli, di.. Köylüler çoluğundan çocuğuna kadar hayvanların ağzından köpükler gelmek-

Şehrimiz ilk mekteplerinde kayıd ğeri de İnanlı'dır. açılma merasiminde hazır bulunmuştur. 
te ve tırnakları arasında hastalık görül-

l:nuamelesi başlamış, iki gün zarfında Merasim oldukça parlak olmuştur. Resimler her iki köydeki merasimden 
c33 ı. talebe mektebe yazılmıştır. Bun ç 1 H Ik . b d ·uA h mektedir. Baytarlık dairesi bu hastalık-

or u a evı an osu mı ı avalar çal- sonra alınmıştır. la ehemmiyetle mücadeleye başlamış ve 

. ~ ..... ~ 
·'~ 

- Hasan Bey, gazetelerde 
bazı haberler çıkıyor .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

. .. Bu sene Şehir Tiyatro· 
sunun operet kısmı. 

... Geçen senelerde olduğu 
gibi muntazaman operetler 
oynamıyacakmış .. 

Hasan Bey - Şehir Ti yat
rosu dram kısmına sarfedece
ği parayı temin edecek baş
ka bir menba mı buldu aca
ba? 

karantina yapmağa karar vermiştir. Bü
tün köy yol ağızlarına jandarmalar ko
narak hayvanların şehre girmesi mene
dilmiştir. Bu yüzden etler 20-25 kuruşa 
kadar çıkmıştır. Bu hastalık Samsunda 
da görülmüştür. 

Adanada su işleri faaliyeti 
Adana (Hususi) - Su işleri teşkilatı, 

çalışmalarına ve hazırlıklarına devam 
etmektedir. Sed ve kanalların projeleri 
tamamlanmıştır. Su işleri mühendisi Hik· 
met Turat bir kaç güne kadar bu proje· 
leri Ankaraya götürecek, Vekalete arze
decektir. Önümüzdeki aylarda da inşa 
faaliyetine geçileceği tahmin edilmekte • 
dir. 

ki, her türlü cins tavuk yetiştirmekte • 
dir. 

Cumhuriyet meydanındaki abidenin 
etrafına güzel bir bahçe yapllmıştır. Bü· 
yük Önder Atatürk, 3 haziran 936 tari -
hinde Muratlıyı şereflendirdikleri za -
man ayak bastıklan bir göçmen evinin 
önüne dikilen abide de, çok canlı ve ta· 
rihi bir eserdir. Muratlının elektriğe ka
vuşması da halkı fevkalade memnun et
miştir. 

Hekimhana hergUn tren ugrayor 
Hekimhan (Hususi) - Bir seneden .. 

beri Malatyadan Hekimhana tren haf
tada bir defa gelmekte idi. Malatya - Sl 
vas hattının tamamen işlemeye açılma
sile, 16 Ağustostanberi İstanbul • Diyar
bekir, Diyarbekir - İstanbul postaları, 
hergün karşılıklı olarak seferler yapma
ğa, bu vesile ile de tren hcrgün Hekim
handan geçmeğe başlamıştır. 
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1 ~ 1 !" n:= ~ A 1 lzmir fuarından röportajlar 
Kl~sık gu~ellık ı~IAs 81!.1 •• Enternasgonalfuar lzmire çokbügük 

Holıvood afetler:ı ~en usu iktısadi faydalar temin edigor 
tahtın rdıl~r Fuan gezenlerin sayısı yüz binleri geçti. Hariçten gelen 

Zatılli illhelır 1 
Zavalk Venüs, avalh Atina ve zaval· 

h Jatond! Sizler artık tahtlarmızdan 

dü§tüntız. Amludanbeıi llzlere tapman 
A§ıklannız artık lizleri unuttular. Milyon 
ve. milf0nl4rca talblerde işgal edegeldi· 
linfı o mu•mm ve ulvi mevki attık 

ziyaretçilerin şehre bırakbklan para bir milyon lir1ıyı buldu 

mevcud delilcfir. 1zmt7' Fuannın umumi görilnilftl, -Ocl4: Bitner. Bmık'm ta1ccliname 
Bugün artık lilzellijin aembolü delil- 1cazanan ıemboıl 

ıinfz. Ebed! sandığıiıız ve asırlardanberi İzmir (Hususi Muhabirimir.den) - En· 
aynı ihtipm, aynı gurur vı ayna emni- tenıasyonal mahiyet tapyan fuarların 
yetle mtıhtfım ettilıniz bu üfatlar liZ- bir memleketin ve bir fehrln hayatında 
!erden. •~en gitti. neler, ne kadar esaslı delifiklikler ya • '!!!~=~~ 

Bütün bu ifleri b•pnıza getiren, A· pabilecelini bul(hı ~erimizle ıOrtıyor, -·~ 
merikada Holivood den!len bir yerde maddi neticelerini ~ tutar pbi mGp-, 
"toplanan afetlerdir. Bunlar sinema de- • • • hede ediyoruz, Yue İzmir daha di1ne at ildaine tadar ztyareıcılerııe birlikte 
nnen aihirU bit vuıta ile dünyanın ild Smema mevsımı bqlarken :tadar bir harabec:leD farksızdı, .aQJfln Uyanık tatması, memleketin iktısadl ha-
mily~ Jmıanmm kal~le~e, ~uhayye- Bir kapıyı kapayan Allah öbilr kapıyı yangın abası kapandı. Her ıQ Jtii1tOr yatında olduğu kadar sosyal yükieupnde 
lelenne ve rublaruıa lirmi§lerdir. ıçamuş.. fimdi de pllJ kapısını tapa& Park'ı çevreliyen geni§ · a.aıı. Gzemıcle de müsbet bir hareket uyancbnm§tıi'. 
BueWı Danielle Darieux denilen Afet, Sinema bpwııı açtı. yilzleree apartımaıım ve vil1Anm JUbe1- Fuarı ziyaret eden bir Belçikalı seyyah 

Venüs'iln heykeline kahkahalarla gülü- * dilhtJ_1öriiyoruz. sruı»ile göriijiiyordiık İhtisaslarını sor-
yor. Ve Danielle Darieux'yü °leVen ve Pifja gidenlerin eberfsi yanmak için Şe1ılrde, • ~ ~ ;Mlf-4--- dum. Bana, doktor oldujunu sonradan 
tanıyan milyonlarca iman ona yerden IÖ· giderlerdi. Sinemaya gidenleıiiı eberfal tına ısındıran zi~i kıl.... an ö&rendilim bir zat fU karfılılı verdi: 
le bdar hak veriyor. Bu insanı çıldır· de yanıklardır. giln içinde neler b~ fU n:Qmlar _Fuarınız gmeldir, hem de ciddt _. 
tacak bd&r cazib ve barikullde t6h genç * -"k J>ariz olarak meydana kofabiliyor: rette güzel bir eserdir. Fa.kat bizi tatmin 
kızın vücuda Venüıle mukayese edilemi- Evli kadın: e~ .söylersem hakikati konuşmamıı 
yecek derecede liizeldir. Venüsiin vilcu- _ Sinema ciizel! ohuıanw 
d11 ana ,.mnda çok katili, nisbetsiz ve Dedili ranıan, koean bu &aZibı mana• _ Noksanlanm ötrenmelr: istiyordum. 
alıenbiı bımattadır. Resimleri muta- ımı anlamıya çahpnalıdır. - Noksanlan... Ben her ııeıie, dünya• 
ytse ederseniz bunu m de kolaylıkla IÖ Acaba lilzel ola afıM"na mı! Yoka mn her yerinde açWatt fuarları ziyaret 
iilrsüntız. sinemadaki Rober Taylor mut ederim, Adetimdir. 1zinire gelince suku· 

Hele JDefhur ressam Uonard de Vüi ci'nin manalı tebeldmlle meşhur flheser * ıu hayale ulradım. Ben bmirde bir prk 
Jakond'u bugün anc8k abdalCa mıtan bir kız olmuşt\ır. Sinema lld kelimeden ~· panayırile karplapcalum tahmin etmif-

Yukandaki tıç resini tetkik .edelim, Or tada bulunan Jakond'un dudaklarmdaki csin4b ve cma• ıdne, gölllı demektir; tim. Şark ilsltibuna bayilınm, çok güzel• 
tebeasiim ile solundaki Marleıie Dietrich ve aatmdaki Katbarine Hepburn'mı te-- ma: cıa su. Her ikisi birden: Bir içim m dir. Büyük fuarlar gördüm. Orada garb 
beailmleri aruuıda ne bdar büyük ay nlıklar var? Bu ince, bu derin manalı lfl- gibi olanlarm çıplak ~ le)'lr tanilfnin en yüksek eserlerile ~ 
Jftmıwnelerle onun basit mıtlp arasında ne kadar muazzam farklar var? yeri, manasına gelir. tun. tzmir fuarında prk ruhunu belirten 

Evet, evet, yirminci asrın bu barilaill de ~ lizlerl jSntillei'den tarih * bir köşe bulmadım. Hele paviyonlarıD 
kltablaruıa clilliird:il. ~ -.mıa ~ dudaklarından, ihtiyar tarih profesfir. - Shıemalarm yazın kapanıp, klflD mimari tarzı tamamen garb tekriitınden 
!erinin bifıZaljrm& inti1W ettl?dL * * * açılmalarmm sebebini biliyor mU8Ull? '1ınmıştır. Şarkın sihirli, füsunlu ruhunu ••••••••••••••••••••••••••••••H••••••••••••••••••••••••••••••• - Bunu bilmiyecek ne var, yazın yah bulamadım. Yalnız turistik köşeler beııl 

D~:nyanın en yakışıklı çıplak kaıllm. her tarafta görülüyor. Kim allkadar etti. Memleketinizin tablt man• ' U sinemaya para verir ki!. ıaralannı canlandıran renkli fotoğrafla!'· * la meşgul oldum. Bir de ba1ılannızı be-k v • A d Sinema perdesindeki yıldızlarda &6t· lendim. er egı vrupa a yüzündeki yıldızlara benziyorlar_ Göz. EvVelld gece bir tesadüf neticesinde 
le görülüyorlar, ama elle tutulamıyorlar. gene birkaç lngiUzle tanı§tım. Fuan ge-* zerken kendilerine refakat ettim. 

Bu esJp bir fıkr~. Bilenler de var- Dostluğumuz pek kısa saatler içinde l-
dır, ~-- lerledi. Meğer bu turlstlerden biri cMan• 

Mtm1' lııld ~ sine_,. gidi- geatet Guardian• ıeteteiliıbl mutıab1rf 
yor, ayni fibnl ıeyrediyormUf. Arka· imif. 
daflanndan biri bunwı farkına YUmlf Mr. Elenor Flynn adinda ollii l>u zıt, 

- Yahu, c1emif, 1e11 hergiin •JDI film! İngiliz paviyonunu gezdikten sonra nıeJD 
sejrediyomm. nuniyetsizliğini fU cümle ile ifade etti: 

öteki anlatmıf: - Şüphesiz İngilterenin Türkiye ıua-
- Bu filmde güzel biz kız VU\ Kız de- Bu7'ıa paoi,onutW&,. dntlftdeJcl Htnhl rmda temsil edilitf güzel bir jesttir. Fa• 

Diz kenarma iniyor; arb11ndan mufto. cBt&7'ıa Sv Şehridir• kat biz İngllizlerf bu tabnin edemez. Da-
IUDU, entarisini çıtorıyor. Tam kombine- İzmir fuaft mtıııasebetile muhtelif mem- ha geııif mikyasta i§tirak etmemiz llziJll
zommu çıbracalı sırada bir tren pçi • lebtlerden ve yurdumuzuıı darı taııs'n· .dı. Biz Türkleri merci bir millet olarak 
JOr, lOtomotifin dıımenından kız göriln. den fanlıe gelen ziyaretcilerin .ayın eo tanıyoruz. 
mez oluyor. Tren geçip de duman da • bbıi bulmuftııl'. Şimdiye kadar İzmir fu.. PaviyondaJd memur, gelecek "Rne ln
lıldilı zaman kız da denize giiıriJf bulu- arını zlyiı'et eclenler 241.810 kifl1• baUI cms paviyonunun çok esaslı olacalJ.DI 
nuyor. olmuftur. Hariçten gelen ziyaretçilerin l&yledl. 

_Bunu berglbı seyretmene ael;>epT f8)ıre bıraktıkları para bir milyon lirayı İnlilfz gazeteei fuaftlıDis hakkında sa• 
_ Bir atın tren bit ili dakib r6tar geçmiftir. Evvelce akpmlan uat dokuz- nifml nepoiyat yapac81Ull +Adederke!Dt 

yaparsa kızı daha denize girmeden kom- da uykuya yatan bir tehrin. gecenin •- (Dmımı 9 unaı "'1fada) 
binezonunu çıkannlf bir vaziyette 
görecelfm de ••• 

'* Sessiz filim wnanında, sessiz filim çe.. 
viren kadın yıldızlara acırdım. Konut • 
maktan mahrum kaldıklan iç;in kimbilir 
ne zahmet çekerlerdi? lımeı Bul6'1 

Beledi1enin pbelere yeni bir tamimi 
.Dinycmın en flCllccpklı "e en cazibeli er- Belediye şubelerince verilen ceza 
bsJi cfive tamnan meıhu,. " meThum evrakı bu zamana kadar zarflar içinde 
Rudolf Valntino'yu gölgede bımkcın Ro- Adi mektuplar gibi belediye riyasetine 
bert Taylor, gezmelc _!çfn Avnıpcıya gel- gönderilmekte idi. 
mifti,.. KendWle lcOtaUfGn Jcadınlann Belediye Reisliği bu evrakın bun • 
kalblerini cWd1caiJa 136 defa ÇGt'ptıNn dan. ~ taahhütlii.. olarak g&ıdeıil -

Mllll•~'!lllP. ~ .. ,,.,.. .. .......,. ta~ t-•lradcl ............... .......... ~ 
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' Piİ-e muhteliti dün 3 -1 galip geldi 1 ALK AN 
~>VU NLARI 

8 nCi Balkan oyunları 
dün Bükreşte başladı 

Milsabalıaları bizzat Romanya Kralı Sa Majeste 
Carol açtı. Biz, iki dörd/Jnc/Jlük, bir beşincilik 

ve bir altıncılık kazandık 

l>ünkil 100 metrede 6 ~ gele1~ rlaı1, ııd sene et:ı;el lstanouıau 11apıtan Balkan 
oyunlarının 200 metre sür'atte ikinci gelirken. 

Bükreş, 5 (Telefonla) - Sekizinci Bal- ı 
kan Oyunları, bugün bizzat Romanya J:'<'."'r."' 

Dünkü maçta Pire ve Galatasaray-~e §ikta§ muhteliti kalelenn.ın önünde iki heyecan lı an. 

Oyunun sonlanma dogwru Ecrefe pas nerbahçe 5 puvanla üçüncü oldular. Pire muhteliti, üçüncü ve son maçını )' 
k Verı.lmegy e baclandı. Pire kalesi hiç ol- Umumi neticede Galatasaray 32 pu-gene Galatasaray - Beşiktaş karışık ta ı- )' 

mazsa hafif tehlikeler geçiriyor. Fakat vanla birinci, Güneş 23 puvanla ikinci ve mına karşı yaptı. Sahada büyük bir se- . B 
B k netice yok. Eşfagyın ayagwına kramp Beykoz 10 puvanla üçüncü gelmiştır. u yirci kalabalığı vardı. Adliye a anı 

1 d girdi. Sabriyle degyictiler. Bütün bunla- suretle İstanbul kürek şampiyon uğunu Şükrü Saracoğlu da seyirciler arasın a )' İ 
ra rağmen hiç bir değişiklik olmadı. Bü- kazanan Galatasaray takımı, bu sene z-

bulunuyordu. u h viik bir ekseriyetle Yunan takımının ha- mirde yapılacak olan Türkiye birincilik Galatasaray Beşiktaş muhteliti: m.e - ., ~ 
· kım' iyctı' altında cereyan eden maç, 3-1 müsabakalarına İstanbul namına iştirak med Ali - Hüsnü, Faruk - Eşfak, Etıen, 

Fuad • Rıdvan, Hakkı1 Bülend Haşim, sarı kırmızı karışık takımın mağlUbiye- edecektir. 
t 'l b'tt' Donanma yarışları: Eşref şeklinde ve sarı kırmızı forma ile ı e ı ı. 

çıktı. Pireliler ise gene eski formalarında Maçı hakem Ahmed Adem iyi idare et- Misafir bahriyelilerle denizciler ara-
t . sındaki ilk karşılacma beş tek kik müsa-idiler. ı. ~~·· 

Oyuna sarı kırmızı takım başladı. Ha- bakası oldu. Bu yarışa dört tekne işti-

Galata Saray ku•• rek rak etti. Bu dört teknenin dördü de mi· Şim Rıdvandan aldığı bir pası nefis bir 
d safirlere aid idi, yalnız ikisinde Türk şüte çevirdi. Fakat Yunanlı kaleci e Jd 

t d Şampı•yonU O U denizcileri kürek çekiyorlardı. Neticede çok güzel bir plonjonla topu kur ar ı. 
İlk dakikalarda Galatasaray • Beşiktaş Türk filotillasının kürekcileri birinci, 

muhtelitinde bir canlılık görünüyor. J İngiliz Delhi kruvazörünün kürekçileri 
Etien bir Yunanlıyla havada topa çık- Türk - ngiliz bahriye filika- ikinci, Yavuzun kürekçileri üçüncü ol-

tı. İkisi de kafa kafaya çarpıştılar. Etien }arı arasındaki müsabaka dular. 
baygın olarak yere düştü. Oyundan çık- • J d • İkinci müsabaka 7 çifte işkamp3vyalar 
tı. Yerine Sabri girdi. gaJibiyetİmİz)e netıce en J arasında oldu. Bu teknelerin dörtdü de 

Bir müddet sonra tekrar Etien yerini Dünkü spor faaliyetinden bir kısmı Türk donanmasına aiddi ve ikisinde !n-ltraıı Majeste Carol tarafından çok muh
teşem merasimle açıldı. Açılış merasi
lninde toplar atılmış ve stadyomdan yüz
lerce güvercin salıverilmiştir. Merasim
den sonra Majeste Kral, yanında Veli
•hd Mihail olduğu halde Balk.an atletizm 
federasyonları reislerini kabul etmiş ve 
hepsinin ayrı ayrı ellerini sıkarak kendi
lerine iltifatta bulunmuştur. Bundan 
SOnra kesif bir kalabalığın huzurile mü

aldı. Fakat dakikalar geçtikçe Pire muh- Moda koyunda geçti. Mıntaka kürek şam gilizler kürek çekiyorlardı. Neticede, 
' fclitinin oyunu açıldı ve 21 inci dakikada piyonasından mada İngiliz ve Türk bah· Yavuz'un eftadı birinci, Delhi'nin efradı 
Faruğun bir hatasından istifade eden riyelileri arasında bir karşılaşma yapı- ikinci oldular. 

sabakalara başlanmıştır. 
Yapılan fikstür mucibince Türk takı

ıııı, bugün en zayıf olduğu atletizm şu
belerinde müsabaka yapmış ve kendi he
sabına güzel dereceler almıştır. Bu ara
da 4X400 bayrak yarışında Türkiye re
korunu kırdığı gibi 800 mc.lt \ ye iştirak 
eden her iki atletimiz de son senelerin 
en iyi derecelerini yapmışlardır. 

100 metre 
Bizden Raifle Melih iştirak etti. Seçme 

llıüsabakalarında Raif 11.1, Melih 11.2 de 
koşarak ikisi de finale kaldılar. Finalde 
Yedi defa yanlış çıkış yapıldı. Neticede 
nomen Lis 10.9 ile birinci, gene Romen 
Siresku aynı derece ile ikinci, Yugoslav 
l3aur 11,1 ile üçüncü, Yunan Katalas 11.2 
ile d~rdüncü, Melih 11.2 ile beşinci ve 
naif de aynı derece ile altıncı geldiler. 

Uzun atlama 
Uzun atlamaya bizden sadece Faik gir

di. Ve ancak 6.25 atlıyabildiğinden elimi
ne oldu. Neticede Yunan Lambrakis 7.05 
ile birinci, Romanyalı 6.85 ile ikinci ve 
gene Yunanlı 6.71 ile üçüncü oldular. 

800 metre 
Günün en çetin müsabakası bu mesa

fede oldu. Baştan aşağı büyük bir heye
canla takib edildi ve neticede kimsenin 
tahmin edemiyecc-ği şekilde tezahür etti. 
l3u müsabakaya bizden Galiblc Receb iş
tirak ettiler ve bu mevsim esnasında yap
tıkları müsabakaların en iyi derecele
?ini aldılar. Bu müsabakada herkes sene
lerdenberi Balkan şampiyonluğunu elin
de tutan Yunanlı Yorgakopulis'un birin
ci geleceğini umarken vaziyet böyle ol
llıadı. Yugoslav Gorşek fevkalade bir ko
lu ile Balkanlardaki bütün rekorları kı

Çarşcı.noa gunü bize iki şerefli netic~ 
kazandırmalarını. beklediğimiz 

atletlerimizden irfan ve Pulat 

bizim takım yeni Türkiye rekoru olan 
3.35 lie dördüncü oldu. Birinciliği 3.27.3 
ile Yugoslav, ikinciliği 3.30.4 ile Yunan, 
üçüncülüğü 3.32 le Romen ekipleri ka
zandı. Bulgarlar beşinci geİdiler. 

Bu suretle bugünkü müsabakalara ni
hayet verildi. Bu sabah çok şiddetli yağ

murlar yağdığından pist nisbeten bozul
muş ve kaygan bir vaziyet almıştı. İkin
ci müsabakaiar çarşamba günü yapıla
caktır. Bizim en kuvvetli old~ğumuz gül
le atma ve yük~ek atlama müsabakaları 
o gün yapılacağından, düşük olan ve 
dördüncü meY;kide bulunan puvan vazi
yetimizin epeyce düzeleceği ümid edil
mektedir. Çarşamba günü bir, hatta iki 
birincilik kazanmamız ve Türk bayrağı
nın şeref dirı>ğine çekilmesi çok muhte
meldir. 

Romanya kı·alı ve veliahdi, nlüsabaka
larla çok alakadar olmuşlar, yüz metre 
sür'at ve uzun atlama müsabakalarını 
bizzat sahadan takib etmişlerdir. 

Balkan atletizm kongresi yarın top
lanmağa başlıyacaktır. Kongrede Türk 
federasyonunu atletizm federasyonu re-
isi Vildan Aşir temsil edecektir. T. 

Atlet Naili Moran 
seyahatten döndü 

rarak 1.57.4 de birinci geldi. Yorgako- Berlin olimpiyadından sonra bir tet 
Pulos da en güzel koşusunu yaparak ve kik -seyahatine çıkan atlet Naili Mo -
'Yunan rekorunu kırarak 1.58.3 ile ikin- r~n bir seneden fazla devam eden bu 
ci, Romen Nemeş 1.58.5 ile üçüncü oldu- seyahatini bitirmiş ve şehrimize dön -
lar. Galib 2.0.7 ile altıncı, Receb de 2.0.9 müştür. Naili Moran bu seyahatinde 
ile yedinci geldi. muhtelif memleketlerde spor faaliye -

Bu dereceler günün en yüksek derece- tine verilen klymeti ve bu kıymetin ce 
l~ridir. miyet hayatı içindeki. tesir ve netice -

Cirid atma lerini tetkik etmiştir. Genç atlet Ber -
Cirid atmada alınan neticeler nisbe- !inden sonra şu memleketleri dolaş • 

ten zayıf oldu. Birinciliği kazanan Yunan mıştır: 
:ı:ıapa3orgi, ciridi ancak 58.29 metreye a- Fransa, İngiltere, Irlanda, Birleşik 
tabildi. İkinci olan Romen Naman'ın de- Amerika Cumhuriyetleri, Meksika, Ka 
l'ecesi 58.22 dir. Üçüncülüğü 54.67 ile Ro- nada, Alaska, Japonya, Çin Malea, Si
~en Otrel ve dördüncülüğü 52.84 ile bi- yam, Hindistan, İrak, Suriye, Hicaz, 

1
?n Melih kazandı. Mısır ve Yunanistan. 

4X400 bayrak yarışı Naili .l\.foran tetkiklerinin neticesi 
4X400 bayrak yarışı da çok heyecanlı hakkında mufassal bir rapor hazırla . -

~İçen .mü~bakalardan ?iri old~. Galib maktadır . . B".1-:apor, halle ~rtisine ve -
braJıım-Füruzan-Receb ten murekkeb rilecektir. 

merkez muhacim topu sürdü. Önü açık lacaktı. Maltada Türk denizcilerinin ga- ----------
olduğundan birinci golü rahatca attı. le.besile neticelenen ve müsabakanın re-

Sarı kırmızı muhacimleri akında iken vanşı mahiyetinde olan bu karşılaşma 
müdafiler de Yunan açıklarını boş bıra. büyük bir alaka toplamış ve Moda koyu 
karak rakib yarı sahasına giriyorlardı. hıncahınç dolmuştu. Adatepe muhribin
Bu yüzden sarı kırmızı kalesi önünde sık den mada Akayın muhtelif gemileri, ya
sık tehlikeler beliriyor. rış sahasını çerçeveliyen deniz vasıtala-

26 ncı dakikada gene böyle bir vaziyeti rının arasında bulunuyorlardl. 
fırsat bile sol açık kaleye sokuldu ve i- Saat 11 de başlıyan mıntaka kürek 
kinci golü de attı. Bu golden sonra Etien şampiyonasının neticeleri şöyle oldu: 
ile Hakkı yerlerini değiştirdiler. Mühtediler: 
. 30 uncu dakika. Yunanlı sağ muavin Tek çifte - birinci Altınordu, ikinci 
ceza çizgisi dahilinde Eşrefi elle tuttu. Beykoz, üçüncü Galatasaray. 
Hakem penaltı verdi. Eşrefin çektiği şilt İki çifte - Birinci Galatasaray, ikinci 
golle neticelendi. Bu golden sonta sarı Güneş üçüncü Fenerbahçe. 
kırmızı takım biraz ~çılır gibi oldu. Bir Dörtlük klasik: Birinci Galatasaray, 
ara kornerden gelen topu Rıdvan elile ikinci Güneş, üçüncü Anadolu. 
Yunan kalesine soktu. Tabü gol sayılma- Müptedilerde 11 puvanla Galatasaray 
dı. Bundan sonra hiçbir mühim hadise birinci, 6 puvanla Güneş ikinci, 3 puvanla 
cereyan etmeden birinci devre bitti. Beykoz üçüncü oldular. 

İkinci devreye Gaatasaray - Beşiktaf "Tek çifte bayanlarda Fenerbahçe ra
muhteliti bir hayli tadilatla çıktı: Etien kipsiz olarak birinci geldi. 
oyı;amıyor. Enver sağ müdafi, Hüsnü de Kıdemsizler: 
sağ iç mevkiine ~eçmişlerdi. Pire muh- Tek çifte - Birinci Galatasaray, ikinci 

Dunkü Moda deniz y,m~ıarımıa 

teliti oyuna adam akıllı hakim olarak 
başladı. Hüsnü bir ara topu sürdü. Ka
leye yaklaşarak bir süt çekti. Kaleci tut

tu. Tekrar yetişti. Kaleci ayaklarından 

kaptı. 7 nci dakikada sağ açıkları topu 

ortaladı. Enver topu kaparak bizim ka
leye nefis bir şüt çekerek üçüncü bolü 
attı. 

Pire muhteliti ağır basıyor. Sarı kır

mızı takımda hiç kimse iyi oynıyamıyor
Açıklara pas verilmediğinden bekleş

mekten başka bir iş yapamıyorlar. Hak

kı fena oynuyor. Ancak Eşfak biraz ça
lışıyor. 

Yunan sağ açığı gene boş bıraloldı ve 
aldığı güzel bir pasla bizim kaleye aktı. 
S;kı bir şüt çekti. Top sol direğe çarptı. 

'.hirk • lngıliz bahriye filikalaN 

Altınordu, üçüncü Güneş geldi. 
iki çifte: 
Birinci güneş, ikinci Galatasaray, üçün 

cü Beykoz. 
Dörtlilk klasik: 
Birinci Güneş, ikinci Galatasaray. 
Kıdcmsizlerde 11 müsavi puvanla Gü-

neş ve Galatasaray birinci oldular, dört 
puvanla Altınordu, ikinci, bir puvanla 
Beykoz üçüncü. 

İki çifte bayanlar: 
Güneş birinci, Fenerbahçe ikinci. 

Kıdemliler: 

Tek çifte: 
Fenerbahçe birinci, Beykoz ikinci, Al

tınordu üçüncü. 
iki çifte: 
Galatasaray birinci, Güneş ikinci, Al

tınordu üçüncü. 
Dörtlük klasik: Sonra da Mehmed Aliye. Böylelikle yeni 

bir gol tehlikesi atlatıldı. Pire takımında 
Galatasaray birinci, Beykoz ikinci, Gü

sol müdafi, merkez muavin ve merkez neş üçüncü. 
muhacim çok iyi oynuyorlar. Top hep Kıdemlilerde Galatasaray 10 puvanla 
bizim kalede .• · · birinci, Beykoz altı ouvanla ikinci, Fe-

Üsküdar Halkevinin 
futbol turnuvası 

Üsküdar Halkevi spor kolundan: Çok 
durgun giden İstanbul birinci küme fut
molunu biraz harekete getirmek arzusu 
ile evimiz spor kolu Beykoz. Vefa, Sü
leymaniye, İ. Spor, Hilal, Anadolu, Top
kapı, Eyüp klüpleri arasında bir futbol 
turnuvası tertip etmiştir ve bu maçlar 
için de Anadolu klübü ile anlaşarak saha
sını temin etmiştir, maçlara 12 eylül pa
zar günü başlanacaktır. 

Yenilen takım çekilecek, son kalan ta· 
kıma evimiz tarafından merasimle kupa 
verilecektir, fikstür ayrıca neşrettirile
cektir. 

Sonia Heni Avrupada 

Geçen sene Herıin olimpiyadlarında 

buz üzerinde kayma birinciliğini kn -
zanan Sonia Heni biiahare profesyonel· 

olmuş ve Holivooda giderek orada bir 

kaç film çevirmiştir. Patinaj k raliçesi 
şimdi bir müddet istirahat etmek içiı> 

Avrupaya dönmüş bulunmaktadır. 
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ıeı:. gı oı:ıuğu ı.a:..reııı hüsnü kabul • kapuında bofl•mı~ ~ Maıı~ vilAyell Hariciy~ De7.8ftti, A~lz koııle • =-...:::..~ ... --=:.."':..!.,:".; =. ı:.ııaı ı!, ı::,, llt..:"ı.':!: .;:::= 
den dolayı Elen milleti nezdinde bir pavyonu tapaları önünde . şıddet .. k~ -~ ~~ daftt edileDek . dev • eec1. ,. c1e Tlılprclm. at.& w Uca- birinci 1- Veli mı Katilce. ıroaıa 
kere daha teşekkürlerime tercüman ol betmiştir. Bu sırada Bmniyet Mudüril Jetlerin listesım neşretmeldedır. Bu nt 111111 UM OlmeleMtn t.u-w il ba - & B. B. ona ımttebl u de t.aan......,,. 
man nca. edenm" u .. - .. a B. Metak- memurlara pı.etecilerin dışan çıkarıl- listede, bu. konferamm akdinde mite- c1 me1r.t11J m NmıL ma tba.nı79 mıhaue11 öaıp cad. 11 Ol " 

ızı · ...-..•~ bb · bul ~--- nllll -•--- ftd. Mardin Al. 11.st. Ha. Nuri alla R~ sas ile fikir teatisinde bulunduğumdan INsmı emretmiştir. Fuarda Ticaret O- b . is vazıyetinde unan ~ ~ ve ~ ~ &DA;u KaJW1 natı11e taburu ~---~ 
ve Yunanistan ile Türkiye arasında her dası pavyonunda vazife başında bulu • y,:1.~== = t~ ~ya, de ~ ._. •::::~..: =·zafer tm Bellaa, BIJtlt ÇU'll an-_ 
iki memleketi alikadar eden bütün me nan Anadolu ajansı memuru da ayni ye, . . ~:17 ugos Jnolca7, ADbft: Kani bplll .,._ Ro. JIN 1er 11 da ıwat Osbq. BeJazıt camııs All d 
seleler üzerinde tam bir fikir birliği ikıbete maruz kalmıştır. ~vya, Mısır, Sovyetler Birliği, &lga- ICeDall 8lrQ9I. Tarsa 8etmc1J1r ananda de Bmlne İlhan. Kilçillc AnlotJ& KafeCl tP"' 
mevcud olduğunu yeniden bir kere da- Hayretimizi mucib olan bu hidise nstan ve Arnawtluk mevcuttur. 'J9/101 de bJnee1 Ahmet. alla 'l'abp 8&brL ~ ~ :,~ııe;-0~ t:~m;:ı;a:~ ~ ha müşahede eylediğimden dolayı çok hakkında mütemmim malfnnat alama. Koaferam cw c6ll8 _...l701' CD' AYMASI _.. mtat 11 de mtmet, K11Dltapı oru .-
memnunum. dığımız için İzmir Fbli.i Müdürünün Londra .5 (A.A.) - Press Associa • (8DD Posta llatlna> Ata .. !!!,~ da Abme& Dl]nı19, nvn ~ 

B. Mavrudis ile görüşmemden de ~ ~!'f bir saikle bu~ ~et et- tion'un, ~Ahi.y~ _!Jlenabiden haber -~m .. :, me_,.~•:nr Tet&J, ; IOtak ı c1e AJ'dm. Jtonn u ~ 
pek Milletler Cemi etin tıgını anlaymudık. Vazıyetm bır kaç alarak biJdirdiiine gore, AJrdenlz kon- J'aD Olrlll' BM, x• ..at 11 de Bnwr Uwl ~ :.~=ı::ı.,ac;:-:tılP.? 
~m;"'=':en Jıe-'etine ._:_ ~ lfin iCinde tnazza1ı edeceli şüphesiz • feraıısma Karadeniz devletleri ile Al - ToJ?U. Ked•lrQr meltem .at il de R• - dm ıtı "1Wn. 

11 
inci mettep 

411 
dlD ,.., 

~ J , nJ---· e dir. manyama da daftt ohmn sa brarJlf" -- .......... ..,. 
decek bulunan B. Mavrudis De lellleft- bn1ımttır. oktaJarda muta1Jlk blmıı oldukları an - ~,;..•_DWP_.:: __ .. ______ _ 
li Türk - Elen işbirliline Cenetıede ~ ft İngi1ten!nin mlşterek da ~iln••t-111% Parla ve Landnıda blr teb y; Al d 
devam edeceji11uten emtnim Ka7makamlar arasmda ve"mrııdm pek ,atında lspaDya ba _ ut n~. avuz zır ı•ın a 

. Gewıtelmla ... '="'n . Ankara s (Hıısud) _ HesanbJe kay riç, b6ti1n Akdenız devletlerile Kara _ .., + mfH+cJer Zl11afel 
. . :Atma S (A.A.) - Atina ajansı bil ... bmhtma iiçüncl unmmt milfetti§lik deniz devletlerine ve Almanyaya g&ı- MOlkDn, ı (AA) -Tw ajanm bileli- {Baıttını/ı ı had •rfada) 
dirıyor: evrak :miidirii. VOnip, AlanJa DJlll& • derilecektir. Konfer8mm &ıibnüzdekl rtyor: Bitin SovJetler BlrJltinde, Timi- büyük inayetine uğraılll§ bir ~ 

Büttın gazeteler, Doktor Tevfik. Rüş kamlıjına Gebze b,,.-.mı 1f11ri, Si • cuma gOnfl Cenevreye yalan bir kasa- rtazev 99 Blagoev Sovyet gemilerfnfn J'a Tahiatin cömerdllklerinden İstanbul Jr.I" 
tü Arasın .f\tinayı dünkü ziyareti hak • mav kaymü•mlıtma Alanya kayma • ı.cta toplanması teklif olunmakta~ ffst konanlar tarafından batırılmasmı dar müstefid olmuş bir yeryüztl parç"' 
kında çok hararetli makaleler neşret - kamı Fazıl, Klrkapç bpıak•mhp &r w.Di ~ . · protsto eden bflyük mitingler devam et- daha göstermek çok zordur. dl-
mekte ve dost ve müttefik Türkiyenin Göynükten &.JJlwkffn. Buldan kaymt- Londra, ı (AA.) - Frama 99 tngD- mektedtr. Halt, derin nefretini blldlr • Ben denizciyim... Benim bildilim 
Hariciye Vekili hakkında Elen mille - bmJ.aiına l'etiayeden Betat naklen ta. t.ere Mlldbnetlerfnin Akdenls devletleri mette ve enerjik tedbirler almmaamı niz tuzludur. tstanbulda tabiat beni ~ 
tinin beslediği derin senqı.ti hislerine yin edildiler. konferansının lçtimaına miltealllk bm hilk6metten rica eylemektedir. zib etti. Ve burada gördüm ki, Türk'°• 

• S- Polta • - eclelll tefriba ı M 
lan. tuzlu delil tatlıdır. 

la başladı: oluna olsun kimseye açmıyan bir kız· Tuzlu sulara bu tatlılılı veren, aiziD tr 
- İman daha fazla para bzanma'lr dır. Bugün ağzına geleni ver yansm cak dostluğunuz, ve tıikenmez ~ 

için çahfır; daha fazla karanına ne işe etmeaine batWrsa, yiireif yanıyor de. yetinizdir 
1arar .. mabadı kendini daha çok g&t- mektlr. Derdi büyük ki, derdini dök. Muharririmizin görii§tüğü zabi~ 
teı•+ebe bu da neye yarar, ben mes'ud miyen deva bulmaz fehvasınca bana yüzbaşı Ceyms Kunta da, şu sözleri~ 
olmadıktan. sonra... açılıyor... lemişür: 

İrkildim, Adeta isyan ettim: Bu düşünce beni müteessir etti. Te- - Bu müthif harb gemisini. o ~ 
- Şimdiden bedbahtim diyemezsin... essü.rüııün önüne geçmeğe çall§tım: büyük bir mebaretle ~ir dostluk JU.,,-

Y maı SELAlll IZZEI' Ablamm tatanasu geçti, bir hamle ile _ Abla dedim, hayat, bilhassa ev _ haline sokmuşlar ki pyanı hayrettit· 
mı bUft insan: cAman hava larmı .. .,.a_. eder1-'-- ı.-.:ıı:ı--:-ı- silkindi, ~dini topladı, gözlerini devi· lili:k hayatı... Kim olduğumuzu, nerede bulun~ 

.,.._J"'• ~aaı -.cu~ rerek yüzüme baktı.. ben sustum Se- muzu unutup da etrafımıza baksak. 
ne gii7.elıt der. Bir de havanın imalı- tocalarmdan daha iyi olduklarmı ga.. . . . . ._~ . ... Hiddetle sözümü kesti: elimizi kendi evimizde sanabiliriz. 
pdan şikiyet edenleri dinleyiniz. Qı- termek iatiJariar. ~ : ~w, ısyanım - Sen benim söylediklerime bak- Dekor o kadar samimi ve muhatabl" 
lar sıcakta nasıl terleyip bojuldalda- Bu gibi pkiyetlere alışkan un, gelge- Sen h - babtan k ma... W olsun diye konU§11yorum... o tadar dOlt 
rmı. nasıl nef-siı: bJdıklaruıı, nasıl lelim Göniilğn p&ayeti pni biraz ser- ftJdtlere = sa yalmz a b~m e:! Bunlar geçici fl!Yler ... Hasta olduğum İngiliz fil~un topçu zabi~ 
yandıklanm, illtJerindald ı&n-.ın a· sem etti. Koca1arındaıı §ikiyet edenler Jçinde ma.. :ı mi teli!dd edi- için 1 ublm bomk; malfam ya. imanın Tam Beks, büttin dünyayı aJAk•dar -: 
in' geldili»1, ilbrpinlıeriDin &lkbimıt hiç delilse beş altı senelik evlilerdi, yonunf:u. 11 ~ ~~ o~ her şeyi fe. fQ meçhul denizalb pmiaindm belÜI 

.t.ılandı.rarü. chıU.~ hgdekle.ndı- halbuki Gönül evleneli ancak üç dan Aklım neredefdi bibniJOIUlli... Ne na ~· br hiçi ~t tel~kki eder... çı1mca gülilyor: 
~ anlabrlar. J!atd ~ biJmedıkle. ay oldu. .. Yeni evli bir kadının koca- dütünüyordum?.. Kimi tahayJü1 ecfi. ~ele lyil•!:bn, düşüncelerım, telAk- _Herkes sessiz. .. Her millet~ 
r1, gomwtiklerf, güzel bir yazıcmm ÜS- smdan şikiyet ettiğini ilk defa duyu- yordum! .. Zibnjrnden neler geçiyor- kilerim de iyilt!f!rek... Dl sulh içinde _.manm ıOkA"".a r 
lftbundtn o1nnnachklan halde, lterbeli- )IOl'dum. du?.. Ablamın bu sözüne hak vermi.t- Fmatı bulur bulmaz atıldım: mülmiif. •• Ve her millet namusa"~ 
Claıı bile dem vururlar, oeMnneml mi- Yavqca söylendim: tim de, belli etmemek mi istemiştim!.. - Ben de bunu söyliyecektim... manlarla ~ neJltile ~--
aal ~ler. Soiuktan fikiyet edenler - Biraz sabınızlanıJorsun gibi geU. Gene stistum. O beni, kendisini dik- -. Ben senden daha kısa söyledim... makta. .. 
de böyıeatr. Donmak mefhumu, fazla yor bana Gönül; sahılrla dut yaprağı katle dinliyormuşum vehmine kapıla. Yam daha evvel davrandnn... Şu bayralı meçhul tah~~ 
üşümiiş, titremiş olduklan için biraz atlas olurmuş ... Bak, koruk helva olur rak, veya içimden geçenleri sezmiye- Ablamın sinirleri sahiden çok bo- letıerin bu hüml Diyetinden ~ .... 
olsun duygulannda iz blrakmıştır. So- demiyorum, fakat suyuna şeker katı- ret devam etti: zuk ... Tabii işi iddiaya bindirmedim, kalkıpnasmdan daha küçük bir balP""-
ğuktan ağız dolusu, lrolayc;a şikiyet e- 1mca limonata olur 7a ... Haydi yeni - Bakinin bugÜn hiçbir işi yoktu; sustum. O da austu, sustu da: olur mu?. tr 
derler. Ama bir de iJi havayı methet- evli oduğun .için ev kadınlığını bekli- akşama kadar benimle beraber kalabi- - Sevim dedi, bu konuştuklarmıız Uyuyan insanı herkes öldürebili"· 'f• 
mek isteyenleri dinleyiniz: Gece olsun, yemiyorsun, koruktan limotana yapa- lirdi. Amma kalmadı, oturamadı: cBa- sakın anneme anlatma. kat artık herkes uyaDIDlf bulunuyol· .,._ 
gündüz olsun, bir iki kelimeden başka cak yerde, limonu tercih ediyorsun di- bamın bir davası var bugün. gidip bir - Merak etme, tek kelimesini söy· bugün, 11,1 meçhul tahtelbahire dil~ 
aöyliyecek söz bulamazlar. Ancak: •Ha- yeyim, biraz sabırlı ol da, dut yapra- göreyim» dedi ve yemekten sonra çt- lemem... cerdiltlerini Wi görüp sahili ~ 
va çok güzeldi... Şerbet gibi bir ha- ğından atlas yap ... Kadın hayvan de. kıp gitti. Kim bilir gece saat kaçta ge- Kalktın\ tuvalet masasının &ıüne sıjınmaktır. qer bunu yapma:,dı 
vaydı ... Aman ne güzel bir gündü ..• ğildir gerçek, ne yapalım ki, kadını i- lir... gittim, pudra kutusunu aldım, burnu- dilini bekliyen Akıbet çok mü • 
Harikulide bir geceydi ... • demekle ile. pek böceğine benzetirler. Bunun da Ablamı aV11cumun içi gibi tanırım. mun ucunu pudraladım. Gönül kolon. * vuJd' 
tifa ederler. hilaneti yok mu?.. Bakinin seni çok Çocukluğumdanberi, onun güzelliğini, ya ıifesini istedi. Verdim. Pudrayı is- İngiliz bahriyelileri terefine Ya p 

Bence, pek çok kadınlann kocalan- sevdiği muhakkak; eier çok çalqıyor- neş'esini, kayıdsızlığmı, dünyaya me- tedi. Onu da verdim. cRujumT• dedi, verilenebdau ~u!, ~ .. ~ = ~ 
nı methedecek yerde zemmetmeleri, şi- sa, bu da gene senin içindir. te1ik vermemesini >nskandıpdan onu Yenlim, dudaklarmı boyadı ve 10rdu: milf. • H .,.,.,_ .:..~ 
kiyetin daha dolay oldujundan ileri Gönül dıojruJda. tatanou J"kaı..,. tnaeılen mce,e tıetldk edeıdlm.. G&lll, - IUme1: çeke)im mlf" J de. Bcıtazm o em•JNz ..,..... r--
lıtJlıor. Bir de ruhi sebebi. var: Koca- iDii lilal ....,_ A•in ....... a&tltinil her ne •beble, ._. _.....,. (Mlaln .,.J ye adar ~. 
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Kiralık apartıman ÇeYiren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Bir sabah Hindli çavuşla arkadaşları içeriye girdiler: "Biz 
Fransaya Almanlarla dövüşmeğe gönderiliyoruz!,, dediler 
- Ben Avrupayı hiç görmemi~ ol- bize bir çok şeyler söylediniz ve arka- var. Ya aldığınız emre itaat ederek 

duğumctan benim için bunu yapmak dqlarımızdan alabildiğimiz tek tük sizi gönderdikleri yere gidersiniz, ya
ınüşkül olur. Lakin siz Avrupalısınız, haberler sözlerinizi teyit ettiler. Şayet hut da hakkınız telakki ettiğiniz gayeyi 
orada uzun müddc?t bulundunuz. Av- bizi Avrupaya gönderirlerse bizim için silahla müdafaa edersJniz ki bu da siz
rupa zihniyetini bizlerden dahı. iyi bi· bir daha memleketimize dönmek nasip leri uzak memlekeilere salhaneye 
lirsiniz. Binaenaleyh hakikati siz bize olmıyacak. Biz neden kendimizi İngi - koyun gönderir gibi gönderen İn&iliz
anlatmış olsanız daha muvaf:k olmaz li~l.er he~a.bın~ a~eşe atal!nı? Niçin İn- lere karşı silaha sarılmak demek olur. 
ını? . . gılızler ıçın oJeliın? Canlarımızı so • Görüyorsunuz ki her iki §ıkta da siliha 

Bir müddet dUşüni.\yormuşum gıbı kakta bulmadık ya!. lmak y ln b"rl · d uzak 
kaşlarımı çattım, pipomdan derin bir - Dog·ru dedim dog·ru söylüyorsu· sab.rı lvkart.t a ızd··· ~ .s~. eledigwı. 
k ! k · , , ' ' ır mem e e e sev ıgınızı soy .. aç ne es çe tım ve sonra yarnş, ~ a- nuz Yerden göğe kadar haklısınız. Si- . .. .. k · · di 
\' · . · .. nız insanlara karşı dovuşece sınız; -aş. zı A vrupaya gonderecek olurlarsa o • . d d k d" d da zaıun· ve d d . • w ·· l"" gerın e e en ı yur unuz - Evet, e un, aogru soyuyorsun. soğuk ve rutubetli memleketlerde pisi .. ed ks" · 
Ben bu io::i yapabilirim Çünkü Alman . . ..1 - . . .. h k gasıplara karşı mucadele ece ınız 

~ · pısıne o ecegınıze şup e yo . . .. .. . . 
ordusunu kendi milletimin ordusu ol- Ş h ld k 

1
.. ., ki bu takdirde de butun Hintlı kıtaatı 

. . . Fr - u a ene yapma azını. 
ınak itibarile iyi bıhrırn, sonra da an- . .. . . .. .. .. sizler gibi düşünmeğe sevketmek ve 
&ada geçen vak'aların içyüzü malumum Bır ~b.udbdet derl~ ~e~ın duşunuy~r- İngilizleri memleketinizden kovarak 
dur Şa ed bu bilgiler sizde de olsa O· muş gı ı aşımı e erımın arasına a - "d . ı · . lm k "b. tanı 

. y . . - dım Hepsi bütün mevcudiyetlerilf~ ku- ı areyı e ınıze a a gı ı va ve kuduğunuz havadısle.rın do~~s~n.u, · . . .. . · yüksek bir iş görmüş olacaksınız. İngi-
Yalanından siz de tefrık edebılırsınız. lak kesılmışler, gozbebeklen d~dakla- lizler yurdunuzu istila etmeden evvel 
'labii İngilizler siıle•• işin doğrusunu, rıma mıhlanmış cevabımı beklıyorlar- b 

1 
k t" sah"b" izl d w •

1 
. 

. . .. -.- .. dı u mem e e ın ı ı s er egı mı ıayıatların hakikı mıkdarım soyleme- · . . . 
1 

. H" tlil k n· k 
w • kl d" F Nih t - - h k liın · ıdıruz Sız ın er ço şere ı ve ço ıe asla cesaret edemıyece ·er ır. ran- aye agır agır ve er e emı ·b. .

11 
f l"tla 

&ada bulunan Hindli alaylarını.: mev- tartarak cevap verdim: cesur ır mı e ın ev 8 rısınız. 

CUdlarının hemen heyetı umumiyesini - Bir asker sıfatile sizin için iki şık (Arkası var) 
kaybedecek derecede ağır zayiat ver-
lnişlerdir. Sizin de bildiğiniz gibi Fran
sa soğuk bir memlekettir. Orada kış 

hükmünü şiddetle icra eder. (Pencab )lı 
kardeşleriniz ise bu soğuk iklıme ta
hammül edemiyorlar; nezle oluyorlar, 
hastalanıyorlar ve sinek gibi pisipisine 
kınlıyorlar. İngiliz gazeteler! Hinclli 
askerlerin harb meydanında erkekce 
dövüşerek öldüklerini yazıyorlar; gö~
lerini ateşten sakınmıyarak mitralyöz 
ateşi altında canlarını vatan için feda 
ettiklerini ballandıra ballandıra söy:ü
Yorlar. Halbuki bunların hepsı yalan. 
dır. Dindaşlarınız baro meydanların:l:l 
dövüşerek erkekce ölmüyorlar, hasta
lıJctan, soğuktan sefilfine kırılıyorlar. 
İtte ben İngiliz gazelelerınin satırları 
arasında bu havadisleri okuyorum. Al
man gazetelerini burada menetmişler. 
Sebebi? .. Çünkü Alınan gazeteleri ha· 
kikatj yazıyorlar da ondan ..... . 

BiR DOKTORUN 
tayanı hayret keşfi : 

Buruşmuş ve ihti· 
yarlamış bir cilde 

GENÇLIGINI 

IRADVOI 
BugünkU pro~ram 

• - Eyllil - 93'7 - Puartesl 
isTANBUL 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Pllkla Türk mustldst. 12.C>O: Ban

dis, 13,05 Muhtellt pllk ne§liyatı. 
Akpm neşrtyaıı: 

18.30: PlWa dana musilı:isl. 19.30. Afr1 -
ka av hatıralan: S. Salahattın Cit.anotıu 
tarafından. 20.00: Rifat ve arkadqları ta
ro.tından Türk mustkJst ve halk vaıltıları. 
20.30: Bay Ömer Rıza tarafından An~pça 
söylev. 20.415: Safiye ve arkadaşlan tarafın
dan Türk muslklsl ve halk şarkıları. (Saat 
iı.yan). 21.15: Orkestu. 22.15: Ajans ve bor
sa haberleri. 22.30: PlWa aololar. Opera ve 
operet parçalan. 

YA RIN Ki P RO GRAM 
'7 Eyl61 93'7 Sah 

tsTANBUL 
ötıe laeılriya&ı: 
12.30: PlWa Ttlrt mua1klsl 12.50· BaTa· 

dls. 13.05: Muht.ellt pllk neşriyatı. 
Aqam nqriya&ı: 

18,30: PlAkla dana musiklsi. 19,ao: Konfe
rans: Emtnönil Balkevı sosyal yardım ıu
besl namına, doktor Saim Ahmed Brgtin. 
20: Nuri Halllln lftlralı:1le Türk muaW he
yeti. 20,30: Bay ömer Rıza tarafından arab
ca söylev. 20,45: Vedia Rıza ve arlı:adaflan 
tarahndan Türk musikisi ve halk ıarlı:ıları. 
<Saat ayan). 21,15: Radyo fonlk dram: 

Apartıman sahibi güler yüzlü, bOf bir 
adamdı. Omurumu okşayarak: 

- On para aşağı inmem delikanlı, de· 
di. Banyosu, 11cak suyu, kaloriferi mu
hakkak olsun istiyorsunuz, parasına ge
lince ilk sözünüz cpahalı> demek oluyor. 

Dü§iindüm: Elli lira.. Bu bana pek 
fazla geliyordu. Sonra odalar da biraz 
küçüktü. Nihayet apartımanı tutmamaya 
karar verdim ve sahibine bunu söyle
diın. Birdenbire adam bir şey hatırlamış 
gibi elimden tuttu. Beni arka tarafa ba· 
kan odalardan birine getirdi. Onun ne 
yapmak istediğini anlamamıştım. (Ko
lumdan çekerek pencerenin önüne doğ
ru sürükledi. Karşıda, beyaz yüksek bir 
apartımanı işaret etti. GöZleri kurnaz 
kurnaz parlıyarak: 

- Bu apartımanın benim apartımana 
ne kadar yakın olduğunu görüyor mu
sun? dedi. 

Hayretle Yüzüne baktım: 
- Evet .. 
Yüzü gülüyordu: 
- Buradan o apartımanın içi mükem

mel görünüyor değil mi? 
Kızmaya başlamıştım. Omuzlarımı, 

silkedim: 

- Bunlan bana ne söylüyorsunuz. 
Beyhude lafa tuttuğunuzun farkında de
ğilsiniz galiba. Şunu bilin ki eUi liraya 
apartımanınızı tutmama imkan yoktur. 

Döndüm, gidecektim. O gene kolum
dan tuttu, yüzü şeytanı bir mana alınış
tı. Kulağıma doğru eğildi: 

- Fakat pencereleri bu kadar yakın 
olan o apartıınanda benim apartımanda
ki bütün erkekleri büyüleyen bir kadın 
bulunduğunu ve gördüğün pencerelerin 
onun odasına aid olduğunu söylersem 
zannediyorum ki fikrini değiştireceksin 
evlad .. 

Yazan: Peride Cel~l 

böyle enfes bir hususiyeti olduktan son• 
ra neden elli liraya pahalı olsun? 

Evvela, çapkın bir adam olduğumu iU· 
raf edeyim. Birdenbire yumuşamıştım. 

Karşı apartımanm pencereleri tam be .. 
nim arka odanın karşısında idi. Sonra o 
kadar da yakındı ki .. Ev sahibi soluk al· 
madan komşunun enfes genç bir dul ol• 
duğunu, bütün apartımandaki erkekle
rin onu elde etmek için birbirlerile mü· 
cadelede bulunduklarını anlatıyordu. Sö· 
sünü bitirirken eseni kandırdığımı sanı· 
yorsan öbür katlara git, kadınlara i§i 
belli etmeden erkeklerin kulağına eğil 
sor, dedi. Bak gözleri parlıyarak sana 
neler anlatacaklar.> 
Apartıman sahibinin yalan söylemedi

ğine çoktan inanmıştım. Çünkü anlatır• 
ken heyecandan onun da yüzü kızarıyor, 
karşı apartımana içini çekerek bakıyor• 
du. Orta katlardan birinde oturduğuna 
göre hayranlardan biri de o idi. Pence· 
remden içi görünen karşı apartıman, 

genç, güzel, dul kadın.. Fikrim değişi· 

verdi. Apartıman sahibi ile elli liradan 
bir senelik kunturat yaptık. Yarısını pe
şin verdim ve apartımana girdim. İşte 
asıl bundan sonra da ne büyük bir hal
tettiğimi anladım. Şimdi muhakkak ev 
sahibinin beni aldattığını karşı apartı

mandaki kadının çirkin yaşlı başlı oldu· 
ğunu sanacaksınız, bayır, yanılıyorsu

nuz. Ev sahibi beni kandırmamıştı. Du· 
run anlatayım. Apartımana girdikten 
sonra ekseri vaktim arka pencerelerde 
geçmiye başladı. Genç güzel dul kadını 
bir an evvel görmek için sabırsızlanıyor
dum.. Bir gün, iki gün geçti, göremedim, 
hiddetlenmeye başlıyordum. Ev sahibi
nin beni aldatmış olması bile aklıma gel· 

iade ediyor 

Söylediğim bu sözler pek yalan şey. 
ler değildi. Ben Hintlilerin korkuları
na, ama ölümden değil de Fransadaki 
SOğuk ve rutubetli siperlerde veremden 
latürreeden pisi pisine ölmek korku
larına dayanarak bütün kurtuluş Ü!nit· 
lerimi bu bakıştan hakikat yapmak ga
Yesini güdüyordum. Binaenaleyh so • 
ğuğun ve rutubeili bir iklimin Hintli
ler üzerinde yapacağı öldürücü tesir
den çavuşa uzun uzadıya bahsettim; 
tehlikeli hastalıklan korkunç bir he • 
Yula gibi gözlerinde canlandudım. Şu
batın onunda ilk vak'a t.ahaddi.i.s etti. Vlyanada bir tıb mecmuası, fennin en 
Sabır ve teenni ile ekmiş olduğum to- son zaferlnl Uln ediyor: BW'Ufuklukların 

yalnız sebebi ziihuru deltl, ayni zamanda onhurnların bu kadar çabuk semere vere- tarın izale çaresini de bulmu§lardır. Artık 

Loulae. 22,15: Ajana ve borsa haberleri. 22: 
PlAlı:la sololar, Opera ve operet parçalan. ___ , __ ..-::: ___ ............. ·--------
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di. Bir hafta sonra idi. Nihayet bir sabah 
onu gördüm. Apartıman sahibi yalan 
söylememişti, genç, güzel bir kadın .. Fa· 

Gayri ihtiyari gülümsedim. Şimdi be- kat kim biliyor musunuz? Benim iki yıl 
ni pencerenin önüne ~k.mesinin aebebi- evvel yaşadığım kadın, dilinden, huysuz
ni anlıyordum, o, neş'eli bir sesle devam luğundan aman Allah dediğim, boşadık· 
etti: tan sonra rüyama girse nefretle tüyle-

ceğini ben bile tahmin etmiyordum. anneler ve hattl büyük anneler gençlik se
~eğer ben ne kuvvetli bir hatip imi- nelerindekl ter ve taze tenlerlnl ve 50 • 60 I 
şirn!.. Sözlerimde ne kadar inandırıcı yaılarındald kadınlar, ıençllklerlndeld bu -
b . k d t t · H""lasa mu ru§uksuz ve yumu§ak clldlerini temin edeblır u re ve esır varnıış. u - lirler 
cizesine herkesten evvel kendisi hay- · 

BW'U§ukluklann sebebi ?'et eden bir peygamber vaziyetine di.iş- . "'-"· - b ki k 
.. .. . . Ihtiyarladıiımızda yıuı .. mwı un.14u u -

lrluştum. Her ne ıse sedada gelelım: larla dolar. Cild besleyici ve canlandırıcı 
Şubatın <ınuncu günü sabahleyin unsurunu kaybeder. Bu unsuru, flmdl tema

erkenden masamın önüne oturmuş o- u itina ile aeçllml§ genç hayvanlardan ıstıh. 
kuyordum. Birdenbire kapı açıldı ve aale muvaffakıyet hasıl olmUftur. Clld bu -
b. · · k d od , nunla bealendlkte yeniden ıençlefir ve tue-ızım çavuşla bır kaç ar a aşı a) a 1 i Vi ün1 sitesi profesörü Doktor . h h" d eı r. yana ver gırdiler. Bizim çavuş ana ıtap e e- BteJskal'in bu tayanı hayret kefftn.ln ıstı -
rek: mal hattını münhuıran Tokalan mllesse • 

- cEmdmı»in zabiti, dedi, sizinle sesi tarahndan büyük mali fedalı:arııtıarla 
o .. •• k "ht" ndayız temin edllmtıttr. coruşme ı ıyacı ... 

İtidal ve metanetimi muhafazaya Hastahanelerde tecriibeler 
çalı arak kendilerine yer gösterdim; Profesör tarafından hayvanlardan lstlh- ı 
h. ş · . . sal edilen ve Blocel tabir edilen bu ceTher, 
ıç bir zaman kabul P.lmedıklerını ve yalnız (Penbe renglndelı:tl Tokalan kremin - ı 

bu sefer de kab~l etmiyec~klerini ~il- de mevcuttur. Hastahanelerde 60 ya~arın -j 
ıtıekle beraber laf olsun dıye kendıle- daki kadınlar üzerinde yapılan tecrübeler -
line içki ikram ettim. Daima kabul et- de, altı hafta zarfında buru§Uklulı:ların zail 
tikle · ·garalar sundum· sonra ben de oldutu görülmüştür. Her akşam yatmazdan 

. n 
51 

' •• evvel cild unsuru olan penbe rengindeki To. ~ır kanapeye kurulup bacaklarımı ust- kalan kremlnl kullanınız. Siz uyurken, cll -
Uste attım ve sordum: dlnlzi besler, buruşulı:lulı:ları serian izale e

- Şimdi söyleyin bakalım, ne i~ti- der. Bir taç hafta zarfında bir çolı: aeneler 
Yorsunuz"' daha genç görünmüt olaeatsınıs Gtlndüz 

. . · . için de (yağsız> beyaz rengindeki Tokalon Bızım ahbab çavuş arkadaşıarı na • kremini kullanınız. Siyah noktalan erttlr, 
rtıına söze başlıyarak: en sert ve çirkin bir cildi yumU§atıp güzel-

- Yakında, dedi, bizi vatandaşları- ıeıtlrlr. 

nız)a dövüşmek üzere Fransaya gön - -------- -----
derecekler. Halbuki biz Fr:msaya gi • 
dip Almanlarla dövüşmek istemiyo • 
ruz. Biz sizi seviyoruz ve memleketi
nize karşı harp etmek için de Alman -
lardan bir fenalık görmüş değiliz. Siz 

,-.Dr. HOR HO RNi 
Eminönü Eczanesi yanında hasta
larını kabul eder. Telefon : Ml31 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTİN 

KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çık
maz, tabil renk veren tanınmış 

yegAne sıhhi saç boyalarıdır. 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBUL 

- Bu kadar güzel apartıman, bir de rim ürpererek uyandığım eski karım! 

...... "-·-·--··--· --· .. --·---· Orada pencerenin önünde hırsımdan ba

Serbst!I dt!lllerden : 
Kıiilemaperest 

(B~tarafı 2 inci ıavfada) 

zurt eden otomobillerden, vapurlardan, 
tramvaylardan şikayette bulunur. 

- Ah, o eski zamanlar, o eski rical, o 
eski Alimler!. 

Dedikçe akciğeri görünür. 

* Bu tip divane, bereket versin ki, git
tik~ azalmaktadır. Yoksa, saf dillerin 
üzerinde fena tesirler yaparak, cemiyete 
zarar verebilirdi. 

E. Talu 

lzwir fuarından röportajlar 
(Btl§tamfı 6 ıncı sayfada) 

bir türlü noksanlarımızı söylemeğe ya
naşmıyordu. Israr ettim. lzmirde eğlenc.e 
yerlerinin azlığından bahsettL Bu vesı
Jeden istifade ederek bu nokta üzerinde 
durmak mümkündür. 

Fuar münasebetile İzmir belediyesi
nin hazırla~ığı bütün eğlence yerleri 
Kültür Park'ta toplanmıştır. Halbuki fu
an ziyaret edenler, fuar haricinde de eğ-

lenecek yerler bulmak istiyorlar. Bu nok
sanın temin edilmesi, fuarımıza karşı gös
terilen büyük rağbeti artıracak bir hu-
susiyet olur. j 

Adnan Biloet 

yılacağımı sandım ve beni görmemesi 
için hemen geri çekildim. Çünkü kafir 
gördü mü yakama yapışacak gene. Ayrı
lıp, elinden kurtuluncaya kadar neler 
çekmiştim zaten. 

Hemen o gün apartımandan çıkmaya 
karar verdim. Nefret ettiğim, bana zehir 
ettiği günleri hatırladıkça ürperdiğim 

bir kadınla bu .kadar yakın bir yerde ya• 
şamamın imkanı yoktu. Onu içini bilme
yip yüzünün güzelliğine aldananlara ba
ğışlamıştım çoktan. 
Verdiğim kiraların yanması~radan o

raya taşınmak masrafı bizim keseye bü
yük bir delik açtı tabii. Şimd! bir akra
ba yanındayım. Kaç aydır kapı kapı av 
arıyorum. Fakat geçenlerde bir şey işit· 
tim. Hem pek tuhafıma gitti, hem de 
böylelikle intikamımın kendiliğinden a
lındığını düşünerek memnun oldum. 

Karşı apartımandaki genç güzel dulu ö
ne sürerek kirayı istediği kadar artıran, 
beni de bu suretle avlıyan bizim kurnaz 
apartıman sahibi, kiracılarından evYcl 
eski karımın tuzağına düşmüş, onunla 
evienmiş. Allah mübarek etsin. 

Yarmki nushamızda: 
Neye niyet, neye 

kısmet 
Yazan : V. Ardof. 

Rusçadan çeviren : H. Alaz 
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Yazaa: 
·M. Ruim Ôzrea 

&,W. 

Ziloğlu~ 
-- - ·· R ü s t e m. 

Yazan : Arü Cemil 

Talat Paşanın Berlindeki evinde her toplantıda yalnız 
derdlerden degil, hazan "ittihat ve Terakki,, nin 

icraatından da bahsedilirdi 

- « Şayet bu ricamı kendisine söy- mi harbe iştirak ettiği hakkındaki mü
lemiyecek ve bir haftaya kadar bana nakaşalar, bu bahislerin en enteresa
müsbet bir cevap getirmiyecek olur • nıru teşkil ederdi. Bir gün Talat Paşa 
sanız, ben de İttihat ve Terakki aley - bu mesele 1lakkmda uzun uzadıya taf

Rüstem bir tuz çuvalının üzerine oturdu, alaca karanlıkta 
etrafı tetkike başladı : Kaleyi içerden nasıl fethedecekti ? 

hine yazı yazmıya başlıyacağrm.• Söz- silat verdi ve dedi ki: . Tuzcuları'. ~~leye tuz. ~etirmiye. teş-,ne yaptıklarını tetkik et. En gafil bu· ı cağız. Onlarla, muhafızlarla ahbab o
lerile maksadını İsmail Hakkıya açık· - Umumi harb zaten istanbulun ve vık etmek ıçm onlara ıyı muameıe e- lundukları bir andan istifade et. Sen lacağız. Onları söyleteceğiz. Girebile-
ça söyledi. boğazların Rusya tarafından ele geçi- derler ve aldıkları tuzların parasını da daha çocuksun. Bu gibi ·~ylerde tec- ceg·· . 1 i .. İ . . 

İs ·ı Hakk M verirler. ( .. .. r- ımız yer ere g recegız. şımıze ya· 
maı ı, ehmet Zeki gibi bir rilmek istenmesinden doğdu. Rusya . .. .. . rube ve mumaresen yoktur. Yanına rayabilecek şeyleri görmiye öğrenıni· 

adamın her türlü fenalığı yapmağa ;ile Fransa, harbin mutlaka çıkmasını Kalenın onunden tuz kervanı kectı- tecrübeli muşa·· virler verdim. Yapa ye ga t d •· o da ' 
• · · h b ı k h d dl · · ~ · I · yre e ecegız. n n sonra ne ya· 

muktedir olacağını düşünerek mes'uli- istiyorlardı. Çünkü Fransa, ı 871 mu- gını 8 er a aca · ay u ann reısı. sı- caklarını onlarla müzakereden sonra pa • k 1 
yeti üzerine almak istemedi. Fakat harebesinde kaybettiği Alsas-Loreni ze kaledeki halka tuzlarmızı satmanızı yap!. • cagımızı yarın gece arar aştıraca • 
Mehmet Zekinin tehditleri nihayet Ta- istirdad gayesini takib ediyor, Rusya teklif. ed:.cektir. Kal:nin içinde büy~- Rüstem .. oturduğu tuz çuvalından gız. 
lat paşanın kulağına kadar vardı. ise boğazlara ve İstanbula haklın ol- cek bır koy v~rdır. Sız, .tuzları satmıya kalktı. Babasının müşavir "diye yanına Deyince Rüstemin, boşu boşuna bir 

işte dertlerin birer birer açıldığı mak istiyordu. muvafakat edmce _kalenın kapısını aça- verdiği adamların yanına gitti. Onlar .. gece geçireceği~e :~n~ sıkıldı. Yan ta-
gün bu Mehmet Zekinin İttihat ve Te- Umumi harb başlangıcında Rusya raklar .. pa~~r yerme gitmeniz için yol çuvalların arasına çullar sermişler.. ra.fma yattı. Dı~~?ını. yere, başını da 
rakki rüesasından para istemesi de hariciye nazırı olan Sasonof Rusların veTrecb~~lerdır. . yemek hazırlığı görüyorlar .. güle güle ~ime d:.~~~· ldDuşunmıye daldL Saat 
mevzuubahs oluyordu. boğazlara ve İstanbula bakim olmak . a ıı, ~azarda bırkaç gün halkın ge- konuşuyorlardı. O da onların arasına er geç ıgı a e yatıp uyumadı. Pazar 

Talat paşa dedi ki: maksadile harb istedikleri iddiasını tıreceklcr1. ~~ylerle tuzla.~mızı. mü bade- oturdu. Ortaya konulan yiyeceklerden yerinde kafilenin büyük kısmı uyu • 
- Bu adam da nereden çıktı? Kendi cerhetrnek için, Petersburg hükfuneti- 1~ ede~ek.sı~ız. İşte bu gunlerın gecele- yedi. Aradan bir saat geçti. Ortalık yordu. Yalnız çuvalların etrafında bek· 

sıkıntımız kendimize yetişmiyormuş nin Babıaliye, umumi harbde bitaraf- rı senın ıçın fırsatlar temin edecektir. iyice karardı. Yanındaki adamlar yat- Jiyen beş kişi ile develerin yanında üç 
gibi bir de bu herifi mi düşüneceğiz? lığını muhafaza etmek kaydile Türki- Evvela eşkıyR reisini temizlemiye bak! mışlar maksatlarının haricinde konu- nöbetçi uyanık bulunuyordu. Ortada 

O gün mecliste hazır bulunan Talat yenin tamamiyeti mülkiyesini temin Ondan sonra da kas:ıbadaki diğer hay· şuyorl~rdı. insan horultularından ve deve homur· 
paşanın rüfekasından bir zat cevap etmeyi teklif ettiğini ileri sürüyor. dudlan kılıçtan geçır. Rüstem.. bu Iakaydiye sinirlendi. tularından başka bir şey yoktu. 
verdi: Halbuki bugün umumi harbin zuhu- .. . .* Yanındaki adamlara eğilerek ne yap- Rüstem ayın semada yer değiştirme-

- Paşam, ben bu Mehmet Zekinin runa sebeb olan amiller birer birer Ru~te~ ... Ik delikanlılık kanının ha mak la21mgeldiğini görüşmenin sırası sinden vaktin epeyce geçtiğini anladL 
ne tıynette bir adam olduğunu pekala meydana çıkıyor. Neşrolunan birçok raretıle ışe ~oyu~~u. Tu~ ke_n·anıııı ha. gelip gelmediğini sordu. O zaman ora- Beyhude düşünmekten yorulduğu için 
bilirim. Onun tehditlerine kat'iyen vesikalar Sasonofun beyanatını tekzib :la~ıİ Y:n n~kı ~engave~l~rı: bera- daki üç kişi birdenbire ciddilestiler ve yatıp uyumaya hazırlanıyordu. 
kulak asmayınız. Aleyhinizde yazaca- etmektedir. r ~~ a i o~u u.' ... e.~·va~~ ıkı gun ~n- doğrtJlarak oturdular. içler~den en 
ğı bir kaç satır yazı cehenneme akıtı- Mesela bu vazifelerden biri 191 O se- r5~ ço de kg r1dı: .. Çokl~. uçbgulnde ~cçtıler. yaşlısı, başını Rüs~eroe doğru eğdi. Bu sırada, kapının üstündeki kule 
lan bir damla suya benzer. Berlinde o- nesine aiddir. Umumi harbden dört kıpe~ • a ~:sınınd tınb u

1
undu

11
gu sarp Pek yavaş sesle: nöbetçisinin bir şeyler bağırdığını.. bi-

nun yazısına ehemmiyet verecek hiç sene evvel Petersburgdaki Fransız se- aya ıga çbı a
1
n d 

1
° am Çaçk: yo arı tır- - Acele etme oğlum! Bu anda ko - raz sonra kale kapısının açılarak ora· 

k f . · p . manmıya aş a ı ar o yorucu ve b'l - . dan birisinin girdigı· 'ni gördü. Bu gır· en 
imse yoktur. ın, anse gönderdiği bir raporunda .. k··l:tı b' .. 

1
:.k b' 

1 1 k nuşa ı ecegimız bir şey yoktur. 
B 

. diyor ki.· muş u a ı ır gun u ır yo.cu.u tan Bu gece bir şey a K adam yüksek duvardaki kapıya doğru 
u teklif kabu1 odundu. Mehmet . sonra kale duvarlarınin dibinden ge en yapam yız. a - yürüdü. Kapıya iki defa vurduktan 

Zekiye dilendiği paranın verilmesine •Rusya ıle Fransa arasındaki itti- 1 ld"l ç lenin tertibatını bilmiyoruz. Yarın sa-
. ,. _ ,. fakta Alsa Lo ,. kab'l' • yo a ge ı er. hah b" ki t tı k sonra reisi göreceğim diye bağırdı. 
ımkan 9lmadıgı, Talat paşada metelik s· ren ın mu ı ı bogaz- Kale nöbetciJeri onların k . ır smımız .uz sa şı yapar en 
~~~füğı~~~~L ~:~an~~u~&m~~~~~d~rutırmandılli~ı ~ke~ı~-d~~-e.r_k_ı~~ıcmcı=z=h=al=k=m=~arma=s=ın=a=k~a=n~ş~a~- ~-------~-~(A-~~-·.~~J~ 

Bir kaç gün sonra Mehmet Zeki o za- ka~b bo ~~:~v~lede yazılı degıldı~. ~a- müşlerdi; çünkü kayalığa 'ıkan dolam- B K- • • 
manlarda Berlinde sık sık çıkan ve ha-

1 
g ~ ibestanbebul h~es~lesı agı- baçlı yolları bulundukları tarassud ma- etonarme opni ınşaab 

yatıan ancak bir iki haftaya inhisar ~ı~d:m;ı:rılrnıyara r
1 

5~.ır zaman hallerinden görebiliyorlardı. Nafıa Vekaletinden: 
eden amele gazetelerinden birinde İt· d' n u vı ır gaye- Kervan, ka!c.- kapısının nnünc geldiı7i 
tihatçılar aleyhinde bir makale neşret- ı~~r d k d 

1 
• • . .. vakit yüz kişilfü bir kuvvetle karşı:a~-

ti. Bu makalesinde İsmail Hakkı tara. p a .~.ar a aş :r~nda~ bırıs~ 1:alat tı. Bunlar, nöbetciler:n haber vermes: 
fmdan Ermeni meselesine dair neşre- aşay;a ı ı;:z ~t:ne ~.st~ı. Dedı kı: üzerine yağmaya koşan eşkiyalard!. 
dilen bir yazıdan bahsettikten sonra ma t ~ ' . gru soyluyorsunuiz a.~- Rüstem .. pek genç olduğu. bu yüzden 
diyordu ki: ' ~g~ tere~ unutuyorsunuz. ngıliz üzerine dikkati celbedeceği için kervan 

. . devletının bogazlan ve İstanbulu Rus- . . f n .. .. 1 
« Reıslerı, Alman cumhuriyetinin yaya v • 

1 
• .. reısı sı a ı e soz soy emesini yaşlı bir 

n:ıisafiri olup Berlinde oturan ve cİt - Jeniyor~:ege razı 0 mıyacagı da soy- cengavere terketmişti. 
tıhat ve Terakki» denilen, caniler ko- (Arkası var) Zalin tahmin ettiğ! gibi iki taraf ça-
mitesinin cinayetleri hakkında, İs - - bucak anlaşt1. Kalenin kapıları a91la. 
mail Hakkı beyin tek bir söz rak pazar yerine giı.mek üzere kervana 
sarfetmemesi şayanı hayrettir. is -ı Bir Doktorun yol verildi. Develerin yükleri daha in-
mail Hakkı beyin, ele başısı Talat pa- Günlük Pazartesi dirilmeden ve vaktin epeycı? geç oJma-
şa olan bu caniler komitesi «İttihat ve 

1 sına rağttıen pazar yeri tuz almıya ge-
Terakki» ile ne gibi bir münasebette Notlarından (*) lenlerle doldu. 
bulunduğu hakkında bizi tenvir etme- Çocuk larda Rüstem .. söz söylemiye tevkıl ettiği 
si lazım gelir. ı adama, gelenlere, ortalığın ka:armıya 

Biz biliyoruz ki İsmail Hakkı bey, Daimi dişler başladığını .. kendi!eriıı!ıı de iş göremi-
yalnız Talat paşa ile değil, komite er- Daimi diş çıkarma tabU olarak çocuk al- yecek kadar yorgun bulunduklarını .. 
kanından doktor Nazım ve sabık İstan- tı yaşına gelince baolar, her sene bir alış verişin sabah yapılacağını anlatma-
bul polis müdürü ve Halep valisi olan cins dalnıt diş çıkarması l!zundır. Aşağı- sını söyledi. O da Rüstcmin istediğini 
Bedri beylerle de sıkı temastadır. Ma. daki tablo bu hususta bütün çocuk ana yaptı. Halk, bir rnü.:idet daha yüklerin 

ve babalarına tam bir fikir verecek va-
lum olduğu veçhile Ermeni mezalimini ztyettedlr. indirilip çuvalların yanyana getirilme-
hazırlayan ve tertip eden bu üç kişi Dişlerin çıkıf sırası Yaı sini seyrettikten sonra dağıl.p gitti. 
olduğu gibi cemiyetin hoşuna gitmiyen Birinci büyüt azılar yanı altı Yat Pazar yerinde Rüstemle maiyetinden 
Türklerin vücutlerini ortadan kaldırı - dişleri · · · • • • • • • • • 6-7 başka kimse kalmadı. 

1 d b 1 dı Ş. dik' İ Orta kesiciler • • • • • • s R" t • . 1 .. i veren er e gene un ar r. ım ı s- Yan kesiciler 
9 

us em.. oır tuz çuva mm uzcr ne o-
tanbul hükumeti bu fenaiıklan yapan~ Blrlncl küçük azılar • : : : 10 turdu. Alaca karanlıkta etrafını tetkik 
İttihatçılara Iay.ik oldukları ceialan İkinci küçük azılar . . • • . , ıı etmiye başlad•~ Sol tarafında, bin adım 
vermekte geçikmiyecektir. İkinci büytik azılar yanı on iki kadar ötede girdikleri kale kapısı ·ııe 

Berlindeki İttihatçılar, son zaman - Ya.t d!fleri · • · · • • • • • 12 onun iki tarafında uzanan kuleler ve 
}arda SOsyaıı.st olduklarını ı'ddı"aya kal-1

1 

Köpek dişleri • · · · • • · · • 13 k l b d l d K d b Üçüncü büyüt azılar yani akıl a e e en eri var ı. arşısın a.. in 
kışmağa başladılar. Buna kat'iyen i - dlşlerl . . . . . . . . . . 18•20 beş yüz adım uzakta .. üstünde büyük 
:nanmamalıdır. Türk sosyalistlerinin <•> Ba ... uan k..a• l&kla,,... ,un bir kapı bulunan yüksek bir duvar i!e 
reisi, kaçarak canını İttihatçıların e -ı •lr a11t1me 79__... k~ ,....._ 

1 arkasında girin~ili çıkıntılı bina dam
linden kurtarmağa muvaffak olan Blkalh ..... Dlll .... itti....._ Mr ~ lan görünüyordu. Sağında .. kademe ka-
prens Sabahattindir. j rt1tı Lmü•uma Jetteeltatr. deme birbirinin üstünd~ yükselen bi-

Ben yakında bir konferans vererek ~ rcr katlı taş evlerden müteşekkil köy 
bütün btf'meseleleri -bitarafane mevzu. NIJbelçl bulunuyordu. Arkasında ise, yirmi a-
bahs edeceğim ve umumi efkarı İttihat dım mesafede bir duvar yükseliyordu. 
ve Terakki erkanının icraatı hakkında Eczan eler Rüstem .. bütün bu şeylere tecrübe-
aydınlatacağım.» Bu gece nöbetçi olan eczaneler tunlar- sizliğinin, pek genç olmasının şaşkın-

Mehmet Zekinin bu gu .. lünç makalesi dır: lığile bakıyordu. İçinden bir ses: 
btanbal cihetlndeldler: 

hiç bir tesir bırakmadan bir iki gün Atsarayda: <Pertev), Alemdarda: <Sırrı - Haydi delikanlı! Adamlarını sı15h-
ıi.ç'inde unutulup gitti. Konferans ve- Asım>, Beyazıdda: <Belkis), Samatyada: landır; bu kale kulelerine, bu karşın-
rerek efkarı tenvir edeceğine dair sa- <Erofllos), Emlnönünde: CBenslson>, daki binalara saldır! Önüne geleni kes, 
vurduğu tehdıdine kulak asan ve Eyüpte: (Hikmet Atlamaz), Fenerde: öldür! 
«aman konferansı verme!• diye avu -ı (Emllyadl) • Şehremininde: <Hamdi)• Diye bag" ırıyordu·, fakat bir taraftan 

Şehzadebaşında: <İ. Hakla), Karagüm-
cuna bir iki bin mark sıkıştıran olma- rükte: CAriO Küçükpazarda: CYorgl), da babasının dersleri kulaklar:nın için· 
dıf1m~an galiba konferanstan da vaz Batırköyünde: CH1lll>. de dalgalanıyordu. 
geçti. Be1otıu cibetlndekller: Rüstem etrafında bir boşluk, bir 

UMU?tıi HARB ve TÜRKiYE 

Talat Paşanın evinde her toplantıda 
yalnız derdlerden değil, bazan «İttihad 
ve Terakki• nin icraatından da bahso-1 
lunurdu. Türkiyenin hangi sebebler.1 

den dolayı Almanya ile beraber umu-' 

Tünelbaomda: (Matkovlçl, Yüt.setkal- meçhuliyet buluyordu. Ne yapacağını, 
dınmda: cvıngopulos), Galatada: CMer- nasıl hareket edeceğini kestiremiyor -
kez>, <Taksimde: <Kemal-RebulJ, Şişli- du. O zaman, babasından ayrıl1rken 
de: <Pertev>, Beşlktaıta: (Nall Halid), lso"yledigı·· sözler hatırına geldi. O, c:öy-Sanyerde: (Nuri). :ı 

Adalar ve Aaadola clhetlndekller: le demişti: 
Kadıköyünde: <Sıhhat>. <Rtrat>, üskU- - Bir kaleyi içinden fethetmek ko-
darda: <Ömer Kenan>, Büytikadada: lay değildir. Oradakilerin muhtelif "Za
CHalk>, Heybelladada: (Halt). manlarda nerelerde bulunduklarını, 

1. - Diyarbekir Vilayeti dahilinde Di yarbekir - Silvan yolunda AnbarçaJl ve 
Siirt Vilayeti dahilinde Diyarbekir - Bitlis yolu üzerinde Pisyar köprülerinin 
betonarme olarak inşası kapalı zarf usu lile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu iki köp
rünün kqif bedeli cl63 500• liradır. 

2. - Eksiltme ?:J/9/9'n tarihine müsa dif Perşembe günq saat cl6• da Nafıa 
Vekiletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komis_)'onu odasında yaptla· 
caktır. 

' 3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü tefcrri diğer evrak c818• kW'Uf bedel 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliği kaleminden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girmek istiyenlerin c 9425. liralık muvakkat teminat ftl'llle

leri ve Vekaletimizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasile aynca 
bir taahhütte en az c75 ooo. liralık köprü veya betonarme ve sair inşaat yap
mış olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lAzımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c3115• c5842• 

Beyoğlu Akşam Kız San'at Okulu 
Direktörlüğünden : 

1 - Eiaziz ve Manisada açılan Akşam Kız San'at Okulları için muhtelif be· 
den numarasında cl32• adet manken kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Kat'i ihalesi 1937 Eyllılünün 16 ıncı Perşembe günü akşamı saat 16 da 

yüksek mektepler muhasipliği odasında toplanan komisyon huzuriyle ~ıla· 

caktır. 

3 - Muhammen bedel 1580 muvakkat teminat 119 liradır. 
4 - Eksiltmeye girecekler bu baptaki teklif mektuplarını ihale için tayin kı• 

lınan saatten bir saat evvel komisyona tevdi etmeleri ve posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet bu saate kadar gelmiş olmaları ve dış zarfının mühür mu• 
mu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

5 - Mankenlerin evsah ve teslim şeraitini anlamak istiyenler Beyoğlu Atşalll 
Kız San'at Okulu İdaresine müracaat edebilirler. c573h ... 
1 Askeri Fabrikalar ilinları 1 
Kırıkkale Kuvvet Santralı için iyi bir kaynakçıya ihtiyaç vardir. Yol JD89'" 

raflan kendisine aid olmak üzere talip olanların imtihanları yapılmak iJdt! 
mezkur Santral Müdürlüğüne müracaatları lüzumu ilan olunur. c5642. -------

UzunköprG iskan memurluğundan : 
1 - Kazamız dahilindeki muhtelif köylerde yaptırılacak 29 tek, 35 çift göç

meç evinin muhammen bedeli 4570 lira olan umumi işçilikleri pazarlık suretfle 
talibine ihale olunacaktır. 

2 - Pazarlık 7/9/937 tarihinde ve saat 14 de Uzunköprü iskan dairesinde mil· 
teşekkil komisyon huzurundadır. 

3 - Şartname ve planlan görmek iste yenler iskan teşkilatı bulunan tpa]ar· 
da İskan dairelerine müracaat edebilirler. 
--------~------------------------------------------------------~------------

Dr. lh-11 a.1111 .__ııııı. 
Ti F O A,18 1 

Tifo ve paratlfo hastalıklarına tu
tulmamak için tesiri kat't, muafi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 

~--.KREM~ .. 
, 

NEJ HAZELiN 
Piyasaya çıkmqtır. 
Her yerde arayınız. 



1 • 
Muhammen 
kıymeti · 

Li. Kr. 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlUğU ilAnları 

1290 60 Sütlücede Mahmudağa mahallesinde Bademlik sokalında 31No.1ı ar

sa ile 33-35 No. lı iki bab hane lerin tamamı. 
25'1 60 Sütlücede Mahmudağa mahal lesinin Filipos sokalında 41, 43, 45 No. lı 

üç bab barakaların tamamı. 
78 00 Sütlücede Mahmudağa mahal lesinin Bademlik sokağında 8/10 No. lı 

arsanın tamamı. 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri pefin para ile satıfı 2/9/937 ta

tihinden itibaren 15 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhalesi 17/9/937 cuma gü. 

nü saat 15 de komisyonda yapılacaktır. Talihlerinin % 7,5 pey paralarile Mahlu-

lat kalemine gelmeleri. (5812) 

Aııkara Mektepleri Satıııalma 
Komisyonundan : 

Cinsi Mıktan Tahmin Muhammen Muvakkat 
Fiatı Bedeli Teminatı 

Münakasa İhalenin 
Tarihi saati şekli 

Kuruş Lira Kr. Lira Kr. 

~tın yağı 1 ı. 600 Kilo 75 8700.00 652, 50 _1_0-_9--937 15 Kapalı 

zarf. 

l - Komisyonumuza bağlı yatılı okulların ihtiyacı olan miktarı, muhammen 
fiatı. muhammen-bedeli ve ?':1 7,5 teminatı yazılı zeytinyağı 4 /8/937 Çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuş iken şartnam~sin • 

· deki hatadan dolayı ihaleye vazedilemediğinöen yeniden kapalı zarf usulile 

lrıünakasaya konulmuştur. İhale 10/9/9'J7 Cuma gllnü saat 15 de Mektepler mu
hasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girebileceklerin 937 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerine göre Pllerinde bulumm belgelerle; ticarethane namına işe 
gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde Noterlikten alma vekaletnamele
tile komisyona baş vurmaları. 

3 - Kapalı zari eksiltmelerinde istdtlilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun 
olınak üzere kapalı zarf mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu 
\'eya banka mektubunu koymak suretHe zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe 

•it olduğu ve kanuni ikametgahları yaı.ılı ve zarflar mühürlü olarak belli gün 
~saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver-

~ri lazımdır. Belli gün ve zamanından sonra verilecek ve gönderilecek teklü 
mektupları kabul edilmez. Teminatların eksiltme saatlerinden evvel Ankara 

Me~te,pler Muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunması lazımdır. Eksiltme 
lartnamesini görmek istiyenler Mektepler Muhasebeciliğinde Komisyon katibine 
lnüracaatları ilan olunur. c2904ı c55( . 

Tilrk Hava Kurumu 

BUYUK Pi A·NGOSU 
&. inci k•tlde 11/EylUIı1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 50.000 liradır-
Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(2C.OOO ve 10.000) liralık iki adet müklfat vardır .. 

D/KKA T: 
Bilet alan herkea 7 Eylül 937 pil aktamına kadar biletini 

değiftinnif bulunmalıdır. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı 
lalcıt olur. 

Akay İşletmesinden : 
J) İşletmemizin Yalova kaplıcaları methaline iki kilometre mesafede tesis 

tdeceği elektrik santralının bina kısm:ıe, yaptırılacak olan tra:ısfoıuıat.&r ku· 
lübesi kapalı zarf usulil~ eksiltmeye konulmuştur. 

2) Bu i§e aid evrak şunlardır: 

a) 'Gsiltme tcıYtnamesi, 
b) Fenni şartname, 
c) Keşifler, 
ç) Projeler, 

d) Mahal ·listesi, 
e) Mukavele projest, 
f) Fenni şartname lahikası. 
3) Eksiltme 7 Eylül 1937 Salı günü saat 16 da idare merkezinde şefler encü

.ıteninde yapılacaktır. 

4) Santral binasının bedeli keşfi (2!1,598) lira (12) kuruş, Transformatör ku
lübesinin (2048) lira (44) kuruştur. 

5) Talipler her iki keşif yekünunun % yedi buçuğu nisbetinde muvakkat te
lbinat getireceklerdir. 

6) Teklif sahipleri getirecekler~ zarfları yukarıda yazılı günde nihayet saat 

15 şe kadar makbuz mukabilınde encümen reisliğine tevdi etmiş bulunmalıdır
lar. Postada vaki olacak gccikmeier nazarı itibara alınmaz. 

7) Şartname ve keşifler idare veznesinden üç lira mukabilinde satın alına-
bilir. (5332) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Haydarpaşa gümrüğü anbarında bulunan V S markalı 1/83 No. lı 83 sandıkta 

'ie 37 ton saf ağırlıkta ve 8030 lira değerinde olan bütün teferrüatile beraber 

laı:nam 2 adet kereste hizar makinesi, Lokomobil ve transmisyonlarla birlikte 

""/'J/37 gününde kapalı zarf usulile Sirkecide Reşadiye caddesindeki gümrük sa

t11 salonunda satılacakbr. Şartnameler bu yerdeki satış müdürlüğünden para

sı~ alınır. isteklilerin 603 lira teminat akçesi makbuzlarını ve Ticaret odası vesi
kalarını usulü dairesinde zarflarına koymalar 18.zımdır. Teklif mektublarını ha
\ıj zarfların ayni günde tam saat 12 ye kadar Satış Müdürlüğüne makbuz kar-

l•lığında verilmesi ve rnelctubJarı şartna melerimtz altındaki yere yazılması mec-

\uridir. Zarflar saat 13 de satış salonunda usulü dairesinde açılacaktır. (5832) 

. 
SON 

48 SAAT 
llawal••dlrılmqn 

terldltlalle altlll 
nem111.ıuu 

VENÜS PUDRASI Alman ve İngi
ıiz kimyagerleri tarafından en son 
'{eş.tediJen yeni bi şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasile pudralanan 
Jir cild dünyanın en taravetli gil
!elliğini ifade eder. Hiçbir purda 
VENÜS pudrası kadar cildi mat 
tutup cazibeli gösteremez. Sarışın, 

kumral, esmer her tene uygun renk
leri vardır. İsmine dikkat ve taklid
lerinden sakınınız. 

8f$İA. KEMAL-HAHMUT CEVAT 
ICZllNIM ...... 

. 
Sayfa 11 

Devlet Demiryolları ve Limuları işletme Umum idaresi ilanları 
İlk eksiltmesi feshedilerek yenı eksiltme pnü biiilhare bildirileceği ilan olu .. ı 

nan ve beher tonunun muhammen bfıclelt 52, 50 lira olan takriben 450 tor1 lo-

komotif, otomotris ve ocak •tef tatıaları 18/10/193'1 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Anbract. idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1771 .. liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon ReiallliJıe vermeleri lazımdır . • 
Şartnameler parasız olarak Anbracb Maheme dairesinden, Haydarpaşada te

sellüm ve sevk şefliğinden datıtılmakta-dır. (5697) 

---Muhammen bedeli (10.800) lira olan sabit asetilen cihazı ve buna müteferri 
§ebeke malzemesi 15/10/1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (810) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları, resmi gazetenin, 7.5.19;i6 gün ve 3297 veya 1.7.1937 g. 3645 No. Jı 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif-

lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. · 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (5728) . 
~ 

Muhammen bedeli 343750 lira olan 25000 ton Krible Alman maden kömürü 
18/10/1937 Pazartesi günü saat 15,15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. • • 

Bu işe girmek istiyenlerin 17500 liralı it muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14,15 şe kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1719 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(5787) 

,.,,,,.,., -
Muhammen bedeli 16.000 lira olan 200 tqn Hematit döküm piki 20/9/937 Pa· 

zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.200 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve Naba müteahhidlik ve sikası ve tekliflerini ayni gün saa1ı 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağıtılmak tadır. (5883) 

---Cins ve mikdarlan, muhammen bedelleri, muvakkat teminatları aşağıda ayrı 
ayn gösterilmiş olan üç kalem malzeme 22/10/937 Cuma günü saat 15 den iti· 
haren sıra ile kapalı zarf usulü ile Anka rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika
ları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tek liflerini ayni gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire.sinde, Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5917) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Cinsi -Mağnezyumlu meş'ale 

1-fanometre 
Sürat kontrol saati ve te. 
ferrüatı (Haushalter ve 
Rezsny sistemi) 

• 

Mikdarı 

3000 
Listesinde 

Lira -4500 
2000 

8500 

biri 

Lira K. 

337 
150 

637 

' ı 
1 

• 1 

1 
l 

50 
00 

50 
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Pirinç - Yulaf - Mercimek -
Buğday - irmik - Patates -
Mısır -Arpa- Bezelye- Çav-

dar - Türlü Badem 

s 
•• 'lü ları 

Yevrular ••v• aeva yiyorlar. Ve bu lezla 
gıdalar• bayıhyorl•r. Tabiatın ••f hubu· 
batının öalerlnden latlhaal edlldlll için 
çocuklar çabuk n•tvUnema buluyorlar. 
Çabuk bUyUyorlar. H••t•hkaız ve çok 
uzun ömUrlU oluyorlar. 

Mutlaka HASAN ismine ve 
Markasına dikkat ediniz. 

~EKTA PATI 
• 

Basar memelerlnla ANJiViROS ile tedavisi 
İç ve dış basur memelerinde, bas1D' memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmİ.f fistullerd~, kanayan basur me· 
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle §İfayı temin eder. 

\ 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, Istanbul 

Mimari şubesine müsabaka iJe 25 lira maaşlı 
10 Talebe alınacaktır. 

Güzel San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden : 

Güzel San'atlar Akademisi mimarlık bölümüne bu sene girecekler arasından 
imtihanla seçilecek 10 talebeye okumalarını bitirinceye kadar hususi talimatna
mesindeki şartlar dahilinde para yardımı yapılacaktır. İmtihanda muvaffak o
lan talebeler yardım gördükleri müddetin yarısı kadar mecburi hizmeti ve bu 
husustaki talimatnamenin bütün şartlarını kabul ettiklerini bildiren bir sened 
vermeğe mecburdurlar. 
Yapılacak yardım mikdarı peşin olmak üzere ayda 25 liradır. 
Y:ırdım tatilde dahi devam eder. 
Seçim imtihanı Türkçe kompozisyondan, riyaziyeden, umumi tarih ile yaban

cı dilden yapılır ve 27/Eylfıl/1937 tarihinde saat 10 da başlar. Yardım görmek 
için mimari şubesine talebe yazılmak şart olduğuna göre taliplerin 25/9/1937 de 
yapılacak olan kabul yoklamasına girmeleri icap eder. 
Yardım görecek talebelere aid talimatname Afademiden her zaman alınabi

lir. Fazfa tafsilat almak ve muamelelerini takij> etmek isteyenler her gün saat 
10 dan 12 ye kadar Akademi idaresine müracaat edebilirler. (5914) 

l __ I_n_hi_s_ar_I_ar_U_. _M_ü __ d_ür_I_ü_ğ_u .. n_d_e_n_: ..... 
I - Cibali fabrikasının mamfil tütün anbarları duvarlarına şartnamesi mu

cibince pazarlıkla ahşap lambri yaptırılacaktır .. 
il - Pazarlık, 13/IX/937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Kaba-

taşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır, 
III - Keşif bedeli 1072,50 lira, Muvakkat teminat 80.44 liradır. 
IV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

larile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 4'.5644, 

1 Sonbahar geldi 
Elbiseye dair lhtlyaçlar1nızı 
•imdiden Galatada mefhur 

1 EBSELSYOB 
Büyük elbise mağazasında 

Her yerden 

Ucuz ve Teminath 
Alabilirsiniz 

Şu cetvelden bir fikir 
edinebilirsiniz 

Erkeklere Liradan 
itibaren 

PardesUler !~~e 13 
Pardesuler ~~=d~:·ııı 18 ıı2 
Muşambalar Her renkte 1 1 112 

Trençkotlar a kattı 15 ın 
Kadınlara 

Mantolar Ynnıu 1 O 112 

Pardesüler Gabardin 15 112 

Muşambalar Her renkte 1 o 1/2 

Muşambalar t':1d~cn1cte 23 
Çocuklara 
Pardesüler Gabardin 7 
Muşambalar Her renkte 6112 

Erkeklere ısmarlama 
kostumlari en iyi ku
maşlardan iki prcva ile 2f3112 
Haftellk v• •Yhk tedlyetle 

dehi mu•mele verd1r 

GALAT ADA 

Mağazasında 
Telefon : 43503 ----------...... ......_~---

Son Poıta Matbua 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERL A. Ekrem USAKI...IGİL 

iSTİKLAL ,LİSESi Direktörlüğünden: 
f - İlk, orta ve lise kısımlarına gündüz v~ yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 1 O dan 16 ya kadar me~tebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından~ mektebe ginnek isteyenler biran evvel müracaat etmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylfılün onuncu gününe kadar gere'< mektupla gerek mektebe baş vurarak kaydını yenilet. 

melidir. Eski talebenin Eyıulün onundan sonra müracaatları kabul edilmiyecektir. 
S - Sekizinci ve on birincı sınıfların bütünleme ve engel sınavları Eylıilün birinde, diğer sınıfların 

yedisinde başlıyacaktır. 
6 - İsteycnierc mektebin kay1t şartlarını bilciiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehmdebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

. -.. ; •'~~·~. .. . . t Eski FEYZİATI 

Yatılı B O G A Z İ Ç İ L İ S E L E R İ Yatısız 
Kız ve erkekler için ayn bölüklerde : Ana • lık • Orta • Lise sınıflan 

ilk kıaımd•n itibaren yabancı diller 
Talebe kaydı için herıün mektebe mliracaat edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir. 

Arnavutkör tramvar caddeal ı Çifte 8•rarlar. Telefon - 38.210 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ısbrab çekilir mi? 

DIŞ BAŞ, 

ağrdarı 
ve lişütmekten mütevcllid bütün 

ağrİ, sızı, sancılarla nezleye 
romatizmaya karp : 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Sağır Dilsiz ve Körler müessesesi Müdürlüğünden: 

Demirci ve Mobilya ustası. 
İzmir Karşıyaka Sağır, dilsiz ve körler müessesesinde 75 lira ücretli demlı"Ci' 

lik atölyesi şefliği ile 75 lira ücretli mobilya ve tahta işleri şefliği için iki usts· 
ya ihtiyaç vardır. 

I - Tam teşkilatlı san'at mekteplerinden iyi derecede mezun olmak. 
II - Askerliğini yapmış bulunmak, ve çalıştığı yerlerden iyi hizmet vesikası 

bulunması. 

III - Hariçte müstakil atölye işletmiş yahut resmi hususi büyük san'at ınil· 
esseselerinde şeflik, ustabaşılık yapmış olanlar tercihan alınırlar. 

IV - Talipler çok olduğu takdirde teknik ve genel bilgi üzerinden bir müsı• 
baka açılacaktır. 

V - İsteklilerin 20 eyliile kadar müsbet vesikaları diploma, nüfus, bonser· 
vis, askeri vesika veya suretlerile müessese müdürlüğüne müracaatları c5926' 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası ~fliğinden: 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon Or~ 
trası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti teşkil edilecek ve namzeUer ~ 
bul imtihanına tabi tutulacaklardır. İmtihanda kazananlar çaldığı su1anD ne
vine göre ayda 80-150 lira ücrtle angaje edileceklerdir. 

Salon Müziği ve caz için : . 
- Bir Piyanist, • bir birinci kemancı 
- Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion yahut Akordiyon çalabilecek) 
- Bir Batori 
- Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
- Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (başka bir atel de çalabilecek) 

- alınacaktır. edil· 
İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elin deki sair vesaikle birlikte imtihan l• 

A t o oo •• k d 1stnıibt1 mek üzere 6 Eylulden itibaren 11 Eylul 1937 Cumar esı gunune a ar . f;'J"' 

da Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Jc s· 
lUlden 20 Eylıil Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkanlığı Filarmonik Or c 

trası şefliğine baş vurmaları lazımdır. 

Müracaat ve imtihan : ·. · anı saat 10-13 arasındadır. (2722) (5224) 

1 . 

NEOKALMiNA 
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